
 
tendências

Duas notícias curiosas ligadas 
ao setor de seguros

A primeira notícia é sobre a possibilidade que se tem de estudar os fatores de 
risco em diversas situações empresariais e, até mesmo, no cotidiano de cada um 
de nós. As áreas de gerência de riscos de inúmeras companhias já fazem isso. 

Um exemplo curioso desse conceito está na reportagem recente da revista Bu-
siness Insider – Australia, denominada If you’ve recently done one of these 3 things, 
you’re at a higher risk for having your identity stolen. O estudo avalia o aumento 
de probabilidade de você ter os seus documentos roubados, pelo fato de � carem 
expostos em alguma situação de risco. Por exemplo, alguns números:

• Se você casou no ano passado, o risco aumenta em 350%.
•  Uma mulher ter um fi lho ou engravidar aumenta o risco de roubo de iden-

tidade em 270%.
•  Ao perder ou iniciar um novo trabalho, aumenta o risco de roubo de iden-

tidade em 50%.
•  Pessoas que tenham se separado nos últimos 12 meses, o risco aumenta 

em 350%.
Agora, um segundo fato a mencionar vem do Reino Unido. A Associação das 

Seguradoras Britânicas (ABI - Association of British Insurers) está divulgando 
no seu próprio site uma campanha bem objetiva e direta contra a fraude em 
seguros, denominada Case studies: detected insurance frauds. 

A entidade seleciona alguns exemplos de fraude detectada e desenvolve vídeos 
fi ctícios (ou não), o que surpreende pela ousadia. Ela cita, inclusive, o resultado 
do inquérito policial (usando um link da polícia), com os nomes dos conde-
nados etc. 

Uma das situações citadas, por coincidência, foi sobre o aviso falso de roubo 
de um anel no Brasil, que seria pago por uma seguradora daquele país. Mais 
objetivo, impossível. Aqui, fi ca a pergunta: Será que uma abordagem similar 
poderia ser possível no Brasil? Será que não haveria difi culdades, não apenas de 
marketing, como também em termos jurídicos?

Esses dois textos podem ser localizados facilmente na internet, usando os ter-
mos citados acima. Mesmo levando em conta a realidade (cultural, econômica, 
política etc) de cada país, são boas referências para estudos por aqui.
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