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Nota do Editor

A edição número 15 da Revista Brasileira de Risco e Seguro (RBRS), que inaugura o primeiro semestre 
de 2013, toca em dois temas nevrálgicos. O primeiro deles é o crescimento das despesas com assistência 
médica, que constitui um dos principais desafios à sustentabilidade do setor. O segundo, as fragilidades do 
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, o conhecido 
DPVAT, sob o ponto de vista do beneficiário. A publicação traz ainda duas importantes análises bem 
específicas do setor: uma crítica acerca dos aspectos gerais da atual regulação securitária, propondo a 
reflexão de uma possível solução a partir da mudança do paradigma que a tem ciceroneado, e a outra, 
de aspecto atuarial, sobre os fatores que influenciam o prêmio de risco de default de seguradores e 
resseguradores.

O artigo A influência do tamanho, da modalidade e da verticalização das operadoras de plano de 
saúde nas despesas médico-hospitalares, que abre a revista, de Sandro Leal Alves, gerente geral da 
Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), trata do crescimento das despesas com assistência 
médica como um dos principais desafios à sustentabilidade do setor. Se por um lado a sociedade demanda 
avanços na medicina, por outro, se defronta com custos crescentes. O estudo do economista busca, a 
partir de regressões econométricas, identificar relações de causalidade entre a modalidade das operadoras, 
o tamanho e o grau de verticalização e o aumento das despesas com saúde suplementar. Os resultados 
encontrados no artigo se aplicam para os novos modelos de reajuste de preços em desenvolvimento, 
assim como nos estudos sobre novos modelos de solvência que objetivam regular o mercado de saúde 
suplementar segundo as tipologias clássicas de modalidade, tamanho e grau de verticalização.

Paulo Augusto Pettenuzzo de Britto e Carlos Henrique Rocha, professores adjuntos da Universidade de 
Brasília (UnB) e PhD’s em Economia, demonstram no artigo Fragilidades do Seguro Obrigatório de 
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) sob o ponto de vista 
do beneficiário que a função indenizatória do seguro de contratação obrigatória pelos proprietários de 
veículos automotores de via terrestre no Brasil não é cumprida a contento. Isso porque, ao fixar valores 
máximos uniformes para as indenizações, o DPVAT não indeniza adequadamente vítimas e/ou seus 
beneficiários, assim colaborando para problemas de seleção adversa. Porém, beneficia indivíduos com 
maior probabilidade de envolvimento em acidentes e permite renda excedente às seguradoras que fazem 
parte do pool de intermediação indenizatória. 

Uma crítica acerca dos aspectos gerais da atual regulação securitária com uma proposta de reflexão de uma 
possível solução a partir da mudança do paradigma que a tem ciceroneado é a análise feita por Bernardo 
Bichara Faria Coelho, advogado e pós-graduado em Direito do Estado e Regulação pela Fundação Getulio 



viii

Vargas (FGV) e em Direito Securitário pela Escola Superior Nacional de Seguros (Funenseg), em Por 
um novo paradigma regulatório. O autor defende a necessidade de pautar o regramento do setor não 
apenas por aspectos paternalistas, que supostamente melhor tutelam o consumidor, mas, também, por 
considerações de cunho libertário, que preservem a autonomia dos agentes regulados, tornando mais 
salutar as relações travadas nesse mercado.

Fechando a edição, Eduardo Fraga Lima de Melo, doutor em Atuária e integrante da equipe da 
Coordenação Geral de Monitoramento de Solvência da Superintendência de Seguros Privados (CGSOA/
Susep), e Mariana Arozo Benício de Melo, atuária e mestre em Finanças, fazem uma Análise dos fatores 
que influenciam o prêmio de risco de default de (res)seguradores. Segundo os autores, pela forma 
como são estruturados, o spread ou prêmio dos contratos CDS (credit default swaps) são comumente 
utilizados como indicadores da percepção do mercado a respeito da capacidade da entidade que deve 
honrar determinados compromissos. Por conta disso, estes instrumentos possuem enorme potencial 
para o monitoramento da saúde financeira de companhias objetos desses contratos. Ao longo do artigo, 
eles investigam os efeitos de inúmeras variáveis (tanto idiossincráticas quanto sistêmicas) nos prêmios 
(spreads) dos contratos CDS de seguradores e resseguradores. Com base nessas relações, será possível 
reconciliar a percepção de mercado a respeito do risco de insolvência de companhias (res)seguradoras 
em consonância com essas variáveis explicativas.
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A Influência do Tamanho, da Modalidade e da Verticalização das 
Operadoras de Plano de Saúde nas Despesas Médico-Hospitalares
Sandro Leal Alves*
Economista
sandroleal@fenasaude.org.br

Resumo

O crescimento das despesas com assistência médica é um dos principais desafios à sustentabilidade do 
setor. Novas tecnologias, novos procedimentos e técnicas médicas, novos equipamentos e medicamentos 
são introduzidos diariamente no sistema. Por um lado, a sociedade demanda avanços na medicina mas 
por outro se defronta com custos crescentes e escolhas devem ser feitas. Este estudo busca, a partir 
de regressões econométricas, identificar relações de causalidade entre a modalidade das operadoras, 
o tamanho e o grau de verticalização e o aumento das despesas com saúde suplementar. Em suma, 
os resultados encontrados neste artigo se aplicam para os novos modelos de reajuste de preços em 
desenvolvimento assim como nos estudos sobre novos modelos de solvência que objetivem regular 
o mercado de saúde suplementar segundo as tipologias clássicas de modalidade, tamanho e grau de 
verticalização.

Palavras-Chave

Regulação econômica, saúde suplementar

Sumário

1. Introdução. 2. Um modelo teórico de custos assistenciais das operadoras. 3. Organização do setor e 
determinantes dos custos assistenciais das operadoras. 3.1. Dados e modelos estimados. 4. Conclusões, 
possíveis implicações e agenda. 5. Referências bibliográficas.

* Economista. Gerente Geral da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde). Este artigo tem caráter 
eminentemente técnico e não expressa a opinião desta entidade. O autor agradece a economista Paula Gonçalves, 
também da FenaSaúde, pela organização das bases de dados.
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Abstract

The Influence of Size, Modality, and Verticalization of Health Plan Operators on Medical and 
Hospital Expenses

Sandro Leal Alves 
Economist
sandroleal@fenasaude.org.br

Summary

The growth in spending on medical care is one of the main challenges to the sustainability of the sector. 
New technologies, new medical techniques and procedures, new equipment and medicines are introduced 
into the system daily. On the one hand, society demands advances in medicine but it is faced with rising 
costs and choices must be made. This study seeks, by way of econometric regressions, to identify 
relationships of causality between the carriers’ modality, size, and the degree of vertical integration, 
and increased expenditure on supplemental (private) health. In summary, the results found in this article 
apply themselves to the new models of price adjustment in development as well as in studies on new 
models of solvency aimed at regulating the private health market according to modality, size and degree 
of vertical integration.

Key Words

Economic adjustment, supplemental (private) health

Contents

1. Introduction. 2. A theoretical model of the healthcare costs of operators. 3. Organisation of the sector 
and determinants of the healthcare costs of operators. 3.1. Data and estimated models. 4. Conclusions, 
possible implications and schedule. 5. Bibliographical references.
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Sinopsis

La Influencia del Tamaño, la Modalidad y la Verticalización de las Operadoras de Planes de Salud 
en los Gastos Médico-Hospitalarios

Sandro Leal Alves 
Economista
sandroleal@fenasaude.org.br

Resumen

El aumento de los gastos en asistencia médica representa uno de los principales desafíos para la 
sustentabilidad del sector. Nuevas tecnologías, nuevos procedimientos y técnicas médicas, así como 
nuevos equipos y medicamentos se introducen a diario en el sistema. Por un lado, la sociedad demanda 
avances en la medicina, pero por el otro se enfrenta a costos que van en aumento y por lo tanto se deben 
tomar decisiones al respecto. Este estudio busca, en base a regresiones econométricas, identificar las 
relaciones de causalidad entre la modalidad de las operadoras, el tamaño y el grado de verticalización, 
así como el aumento de los gastos en la salud complementaria. En resumen, los resultados encontrados 
en este artículo se aplican a los nuevos modelos de reajuste de precios en desarrollo, así como a 
los estudios sobre nuevos modelos de solvencia que tengan como finalidad el regular el mercado 
de la salud complementaria, de acuerdo a las tipologias clásicas de modalidad, tamaño y grado de 
verticalizaciòn. 

Palabras-Clave

Regularización económica, salud complementaria.

Sumario

1. Introducción. 2. Un modelo teórico de costos en asistencia para las operadoras. 3. Organización del 
sector y marcadores de los costos en asistencia para las operadoras. 3.1. Datos y modelos calculados. 
4. Conclusiones, posibles complicaciones y agenda. 5. Referencias bibliográficas.
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1. Introdução Um dos maiores desafios para a área da saúde é a obtenção de um 
índice de preços que reflita a real inflação do setor. Frequentemente, as 
variações nos preços dos planos de saúde são comparadas com o 
IPCA, ou seu subgrupo IPCA Saúde. Ocorre que nenhum dos dois 
reflete a variação da cesta de consumo das operadoras de planos de 
saúde, ou seja, a variação dos custos médicos setoriais. Ainda não se 
tem no Brasil um índice oficial capaz de mensurar a evolução dos custos 
incorridos com consultas, internações, equipamentos médicos, exames 
complementares, dentre outros. Sabe-se, contudo, que na ampla maioria 
dos países os custos da saúde crescem a uma velocidade superior ao 
dos demais preços da economia.

 Na saúde, os custos crescem tanto em função do crescimento 
de preços como das quantidades, neste caso, a frequência de 
utilização.1 A ausência de um índice de custos setorial das despesas 
médico-hospitalares impede que se dê maior visibilidade e transparência 
aos custos da saúde para a sociedade como um todo, motivando 
reflexões sobre a eficiência na alocação desses recursos, seus 
desperdícios e suas tendências.

 A criação de um índice de custos setorial não é das tarefas 
mais simples pelas seguintes razões. Os produtos vendidos no 
mercado são heterogêneos em sua amplitude, quanto à qualidade 
da rede prestadora de serviços médicos e hospitalares, quanto à 
disponibilidade de ampla oferta de serviços, quanto ao valor do 
reembolso, à facilidade de acesso, quanto à abrangência geográfica 
do produto, dentre outras razões. A criação de um índice único 
dificilmente refletiria toda a gama de variações de qualidade e 
do produto em si. A criação de um índice de despesas médicas e 
hospitalares poderia considerar algumas dessas variáveis. Este tem 
sido um desafio que começa a ser enfrentado.

 Sob o enfoque puramente regulatório, a ausência deste índice de custos 
impossibilita a adoção do modelo de reajustes do tipo price-cap no setor 
suplementar em substituição ao atual modelo onde os preços dos planos 
individuais são baseados na média de reajustes observados no mercado 
de planos coletivos.2 O modelo price-cap teve grande repercussão 
regulatória após a sua implantação no período pós-privatização no Reino 

1 Daí a razão pela qual um índice puro de preços não ser o mais adequado para se fazer avaliação neste setor. 
Além dos itens constantes de uma cesta teórica de consumo baseada nos produtos obrigatórios vendidos pelas 
operadoras, também influenciam os custos as entradas constantes de itens fora da cesta original tais como os 
novos equipamentos, procedimentos, medicamentos e outras tecnologias que são regularmente incorporadas ao 
processo de cuidado. Essa característica setorial depende em grande medida da intensidade da incorporação 
de novas tecnologias na área da saúde que, no Brasil, ainda carece fundamentalmente de análises prévias de  
custo-efetividade.
2 Tecnicamente não se justifica o atual modelo de regulação de preços dos planos individuais. O melhor mecanismo 
de regulação ainda é a concorrência entre as operadoras. Atualmente, a regulação já permite a portabilidade de 
carências de planos individuais e coletivos por adesão, o que só reforça que a regulação de reajustes na saúde 
suplementar não é tecnicamente defensável. Ao contrário, uma hipótese a ser testada é o impacto negativo que 
a regulação de reajustes tem sobre a sustentabilidade desse importante segmento, dado que muitas operadoras 
caminharam em direção aos planos coletivos.
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Unido do governo Thacher nos anos 80.3 Um novo modelo de reajuste 
vem sendo objeto de debate no setor de saúde suplementar, tanto 
que motivou a criação de uma Câmara Técnica da Agência Nacional  
de Saúde Suplementar (ANS)4 específica para tratar do tema ao longo de 
2011. A sugestão inicial da ANS para a nova metodologia de regulação 
de preços dos planos novos individuais buscava incorporar elementos 
de diferenciação e estímulo à eficiência no modelo de reajuste.  
Este sistema de incentivos é conhecido como modelo de value-cap em 
que o índice de reajuste dos planos (R) varia em função de um índice 
setorial (Is) de variação de custos (preços e quantidades), descontado 
de um fator de produtividade/eficiência (X) e adicionado de fatores 
exógenos (Y).

 R = Is – X + Y

 O modelo, ainda que relativamente simples do ponto de vista teórico, traz 
alguns importantes desafios técnicos e operacionais. Inicialmente, em 
relação ao indicador Is, convém lembrar que não há um índice setorial 
que reflita a variação real dos custos das empresas do setor, como 
mencionado anteriormente. Ademais, em relação ao fator X, o conceito 
de eficiência no setor de saúde é complexo e de difícil mensuração, de 
sorte que modelos que não incorporam a heterogeneidade de produtos 
não são recomendáveis. A eficiência em planos de saúde possui 
diferentes abordagens dependendo da função objetivo que se identifica 
com o plano. 

 O presente trabalho parte de um modelo geral de formação de custos 
assistenciais de operadoras de planos de saúde e tenta responder 
algumas perguntas bem específicas. Quais fatores, econômicos ou 
institucionais, influenciam a curva de custos das operadoras? Por fatores 
econômicos pode se considerar o grau de competição no mercado de 
insumos e produtos, a eficiência da operadora na gestão dos custos e 
o tamanho da operadora, dentre outros. Como fatores institucionais, 
procura-se investigar o possível impacto da modalidade da operadora 
e seu grau de verticalização sobre os custos.

 Os resultados encontrados nas regressões estimadas confirmam, no caso 
das cooperativas médicas, que a amplitude do contrato, medida pelo 
ticket médio, impacta em maior velocidade de crescimento de custos. 
Os resultados também apontam que, ainda no caso das cooperativas 
médicas, a verticalização, tendência das operadoras a adquirirem ou 

3	 A regulação por preço teto ajusta o preço do operador segundo um índice de preços máximo (teto), que deve 
refletir a taxa de inflação geral da economia, segundo a sua habilidade em obter ganhos de eficiência em relação 
à eficiência média da economia e a inflação nos preços dos insumos. No caso da saúde suplementar trabalha-se 
com a possibilidade de adoção de um modelo do tipo Value-Cap, dado que o custo depende tanto de preços quanto 
de intensidade de utilização de serviços de saúde.
4 A Câmara Técnica foi seguida de um Grupo de Trabalho para avançar na tecnicalidade do tema. Um dos eixos 
de discussão foi verificar a viabilidade de se construir um índice setorial com dados de custos das operadoras.  
O Grupo contou com a presença de representantes do setor regulado, da academia, dos consumidores, prestadores 
médicos e odontológicos, além de outras representações de governo. Ao fim de 2011, o Grupo foi desativado sob 
o argumento de que não se vislumbrava naquele momento um modelo de reajuste factível para substituir o atual 
em curto espaço de tempo. Embora desativado, os estudos continuam sendo feitos até que se tenha uma proposta 
concreta de um modelo.
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construírem redes próprias de atendimento (hospitais e clínicas, por 
exemplo) funciona como redutor do crescimento dos custos.

 Em seguida será apresentado o modelo teórico que norteou um conjunto 
de regressões estimadas a fim de testar o impacto de variáveis exógenas 
sobre os custos. Na terceira seção são apresentados os modelos 
estimados e, ao final, as conclusões dos estudos realizados e algumas 
de suas implicações. 

2. Um Modelo Em linhas gerais, a função custo das operadoras de planos de saúde 
Teórico de Custos pode ser representada da seguinte forma: 
Assistenciais das 
Operadoras5 CT = CA + DA + DC + OD

 Onde:
 CT = custo total;
 CA = custo assistencial;
 DA = despesas administrativas;
 DC = despesas de comercialização; e
 OD = outras despesas.

 A função objetivo da operadora pode ser descrita como aquela que 
minimiza a função CT acima. Entretanto, o processo de otimização 
não está totalmente sob o controle da operadora, pois grande parte 
da parcela CA é formada exogenamente. A parcela CA pode ser 
desenvolvida da seguinte forma geral:

 CA = R1W1 + R2W2 + ... + RNWN

 Onde:
 Ri= Preço do insumo i. Exemplos de insumos são os preços das consultas, 

internações e exames complementares, materiais e medicamentos.

 Por sua vez, Ri depende de variáveis econômicas como a competição 
no mercado de insumos e produtos (poder de barganha líquido), 
as estratégias competitivas das operadoras, o nível de qualidade e 
reputação do insumo utilizado (difícil de medir), dentre outros. Vejamos 
as quantidades.

 Wi = Quantidade utilizada do insumo i. Exemplos são o número de 
internações, o tempo de internação.

 A quantidade, por sua vez, depende do perfil de risco da carteira. 
Evidentemente, carteiras mais jovens tendem a ter gastos menores pela 
simples razão de que a idade e o custo em saúde são positivamente 
correlacionadas. Já o perfil de risco depende de uma variável relacionada 
à carga genética dos indivíduos, sua probabilidade intrínseca de ter 
determinado tipo de doença, e uma variável h que reflete o investimento 

5 O modelo apresentado a seguir parte da premissa de minimização de custos das operadoras. Não desenvolvemos 
as condições de primeira e segunda ordem e de otimização, pois não estamos, neste momento, interessados na 
equação de equilíbrio de mercado, mas apenas nas variáveis que afetam a função custo das operadoras.
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em hábitos saudáveis dos indivíduos. Supõe-se que atualmente cerca 
de 50% do estado de saúde das pessoas pode ser explicado por este 
fator exclusivamente.

 A quantidade de utilização também depende da amplitude do contrato. 
Contratos mais restritivos e com rede assistencial reduzida tendem a 
limitar a utilização enquanto contratos com rede aberta, do tipo livre 
escolha, podem incentivá-la. A adição a cada dois anos de novas 
coberturas obrigatórias mediante a atualização do rol de procedimentos 
pela ANS também serve de fonte de estímulo à utilização de serviços 
de saúde.

 Há também um conjunto expressivo de incentivos funcionando pelo lado 
da oferta, a chamada indução de demanda pela oferta, característica 
muito presente no setor de saúde. Como há assimetria de informação 
entre o paciente e o médico, este pode sugerir/indicar a adoção de 
diversos procedimentos que não necessariamente tenham respaldo 
técnico-científico. O modelo de remuneração atualmente preponderante 
no setor, o fee-for-service, também contribui para estimular essa indicação, 
pois o médico (ou o hospital) é remunerado pela quantidade de serviços 
utilizados e não pela eficácia e pelo resultado dessa utilização.

 Outra característica marcante do setor de saúde suplementar está 
no relacionamento da indústria de materiais e medicamentos e os 
prestadores de serviços médico-hospitalares. Sabe-se que a forma de 
estímulo, muitas vezes, baseia-se em comissões pagas pela indústria, 
o que estimula ainda mais a sobreutilização de serviços. Ainda no 
mercado de insumos, a assimetria de informações na indicação clínica 
e na especificação técnica dos produtos é muito elevada e os preços 
variam dependendo segundo a rede de distribuição. Em suma, produtos 
com a mesma especificação técnica possuem preços absolutamente 
distintos. 

 Outras variáveis que também atuam incentivando o uso seriam as 
características culturais e sociais da população beneficiária, talvez o 
nível de renda também, o intenso desenvolvimento tecnológico, e sua 
incorporação acrítica, e as políticas públicas em geral que atuam sempre 
no sentido de ampliar as coberturas obrigatórias. Por fim, o ativismo 
crescente do judiciário onde as decisões ampliam, muitas vezes, os 
direitos dos beneficiários, independentemente da legislação vigentes e 
dos próprios contratos firmados. A parcela Wi poderia então ser descrita 
da seguinte forma:

 wi = f {p(g, h), c, i (di (mp, mr, re, ac, dt) ... pp, j) }

 Onde:
 p = perfil de risco = f(g = genética, h = hábitos de vida); 
 c = contrato (amplitude/coberturas);e
 i = incentivos (di = demanda induzida pela oferta = f(mp = mercado de 

prestadores; mr = mecanismo de remuneração; re = relacionamento 
indústria-prestador; ac = aspectos culturais e sociais; dt = desenvolvimento 
tecnológico), pp = políticas públicas, j = judiciário).
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 Diante da forma geral apresentada, é possível modelar algumas equações 
a fim de testar o impacto e a influência das variáveis explicativas no 
custo das operadoras. Esse estudo está apresentado a seguir.

3. Organização Para efeito do modelo regulatório em desenvolvimento, esperam-se 
do Setor e  respostas para as seguintes perguntas: 1) O porte (tamanho) das
Determinantes  Operadoras influencia o crescimento dos custos assistenciais? E o que
dos Custos  dizer de outras características institucionais como a modalidade e o grau
Assistenciais de verticalização? Essas respostas são importantes porque dependendo 
das Operadoras da magnitude de influência dessas variáveis, poder-se-ia caminhar 

para um modelo de reajuste segmentado por porte e modalidade. 
Teríamos então um reajuste diferenciado por porte e por modalidade 
de operadora.

 Cabe salientar inicialmente as diferenças existentes entre as diversas 
modalidades de operadoras, em especial as diferenças na organização 
da oferta de serviços, o que, em economia institucional pode fazer grande 
diferença, dados os incentivos que a operadora recebe do ambiente 
externo. A modalidade é a classificação das operadoras de planos 
privados de assistência à saúde de acordo com suas peculiaridades.  
As operadoras são classif icadas nas seguintes modalidades: 
administradora; autogestão; cooperativa médica; cooperativa 
odontológica; filantropia; medicina de grupo; odontologia de grupo ou 
seguradora especializada em saúde.6

 A Tabela 1 apresenta a organização da estrutura de oferta por 
modalidade e porte de operadoras. Na Tabela 2, é possível se observar 
a existência de grandes operadoras no mercado, competindo com 
pequenas, indicando a importância da variável porte na dinâmica do 
setor. Já a Tabela 3 apresenta a estrutura de custos do setor, segundo 
segmentação assistencial que é separada em médico-hospitalar e 
odontológica. É possível observar o grande volume despendido no item 
de internações.

6 Algumas definições: Seguradora especializada em saúde – Empresa constituída em sociedade seguradora 
com fins lucrativos que comercializa seguros de saúde e oferece, obrigatoriamente, reembolso das despesas  
médico-hospitalares ou odontológicas. Não pode ter rede própria de hospitais ou clínicas. Medicina de grupo 
– Modalidade na qual é classificada uma operadora que se constitui em sociedade que comercializa ou opera 
planos de saúde, possui fins lucrativos e pode possuir rede própria de hospitais e clínicas. Cooperativa médica – 
Modalidade que se constitui em associação de pessoas sem fins lucrativos nos termos da Lei n° 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971, formada por médicos, e que comercializa ou opera planos de assistência à saúde. Autogestão 
é a operadora que oferece o plano para um grupo fechado mediante seu departamento de RH tendo por trás a 
figura do patrocinador. As Filantropias são hospitais filantrópicos que comercializam planos. Fonte: Adaptado do 
Glossário Temático da Saúde Suplementar, ANS (2009).
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Tabela 1 – Operadora em atividade por porte, segundo modalidade (Brasil – março/2012)

Tabela 2 – Distribuição dos beneficiários de planos privados de saúde entre as operadoras, segundo 
cobertura assistencial do plano (Brasil – março/2012)

Tabela 3 – Despesa assistencial das operadoras de planos privados de saúde, por grupos de 
modalidade da operadora, segundo itens de despesa (Brasil – 2011)
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3.1 Dados e Foram realizados 16 estudos cujo objetivo inicial era o de encontrar 
Modelos regularidades estatísticas na evolução dos custos médico-hospitalares 
Estimados que por ventura justificassem eventuais recortes para efeito do índice 

setorial entre variáveis modalidade e porte. As bases de dados utilizadas 
foram as demonstrações contábeis das operadoras e o Sistema de 
Informações de Beneficiários, ambas disponíveis no site da ANS.  
Foram utilizados dados de 644 operadoras do segmento médico 
hospitalar com informações trimestrais disponíveis para o período 2007-1 
a 2010-4. Abaixo, o resumo da amostra.

• Total de Operadoras – 644

	 Distribuição por Modalidade
• 93 Autogestão
• 283 Cooperativas Médicas
• 56 Filantropias
• 220 Medicinas de Grupo
• 12 Seguradoras especializadas em saúde

 Distribuição por Porte
• 73 Grande Porte
• 207 Médio Porte
• 384 Pequeno Porte

 Segundo as regras da ANS, uma operadora de pequeno porte possui 
de 0 até 19.999 beneficiários. Uma operadora de médio porte possui 
entre 20 mil e 99.999 beneficiários e uma operadora de grande porte 
possui mais que 100 mil beneficiários. A representatividade da amostra 
utilizada no universo de beneficiários com planos médico-hospitalares 
foi de 81% (37.243.723).

 Uma importante dificuldade encontrada foi o nível de agregação dos 
dados de custos que não permitiu a separação dos custos por tipos de 
carteiras, individuais e coletivas. Tal impossibilidade impediu avançar no 
modelo real de regulação de preços dos planos individuais, por serem 
agregados e terem em sua composição diferentes fatores de risco com 
comportamento atuarial e estatístico diverso.

 A partir dos dados descritos anteriormente, buscou-se identificar variáveis 
estatisticamente significantes e determinantes para explicar variações 
de custo médio ao longo do período analisado de três anos (2008 a 
2010) e especificamente no ano de 2010, último período disponível.  
Dadas as dificuldades na obtenção dos dados mais relevantes do 
modelo, os estudos se limitaram a testar a influência do porte das 
operadoras, a amplitude do contrato, o grau de verticalização e o mix 
das carteiras, todas elas extraídas das demonstrações contábeis das 
empresas.
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 De forma simplificada, foram estimados por OLS 16 modelos que variam 
essencialmente em razão da variável dependente, ora a variação do 
custo médio da empresa nos três períodos analisados a fim de se 
ampliar o período de análise, ora a variação do custo médio no ano de 
2010. Também estimamos regressões segmentadas por modalidades 
(seguradoras, medicinas de grupo e cooperativas) para verificar se a 
organização institucional influencia de alguma forma o crescimento dos 
custos. Para cada um dos modelos ora retiramos os outliers utilizando 
box-plot, ora utilizamos toda a base. Não é possível saber, a priori, se 
dados extremos fazem parte da mecânica setorial ou são simplesmente 
dados ruins.

 As variáveis explicativas utilizadas foram o ticket médio da operadora 
fixado em 2010 como uma proxy para a amplitude do produto, partindo 
da premissa de que planos mais abrangentes são mais caros, o 
grau de verticalização da operadora, a premissa aqui é a de que 
organizações mais verticalizadas, integradas verticalmente com a rede 
própria de serviços, podem controlar mais acuradamente os custos, o 
porte (tamanho da empresa) medido pelo número de beneficiários e 
o mix da carteira, carteiras com muitos planos individuais podem ter 
comportamento de custos diferente das carteiras coletivas. Em seguida, 
apresenta-se a forma geral dos modelos.

 VCT = f(Pm, B10,GV10, Mix); e
 VC10 = f(Pm, B10,GV10, Mix).

 Onde:
 VCT = variação do custo médico da operadora no período 2008-2010;
 Pm = ticket médio da operadora em 2010 (proxy p/ padrão de 

produto);
 B10 = número de beneficiários da operadora em 2010; (tamanho);
 GV10 = grau de verticalização da operadora em 2010 (imóveis de uso 

próprio hospitalar/imóveis) – 0<GV10<1; e
 Mix das carteiras = % de beneficiários de planos individuais na carteira  

da OPS (apenas Seguradoras foram objeto de teste. As demais 
operadoras não disponibilizavam esses dados nas demonstrações.). 
A seguir é apresentado o quadro com o resumo dos modelos 
estimados. 
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Quadro 1 – Modelos Estimados

Modelos Variável 
Explicada Variáveis Explicativas Operadoras Outliers

1 VCT PM, B10, GV10 todas incluídos

2 VC10 PM, B10, GV10 todas incluídos

3 VC10 PM, B10, GV10 todas excluídos

4 VCT PM, B10, GV10 todas excluídos

5 VC10 PM, B10, GV10 Medicinas de Grupo incluídos

6 VCT PM, B10, GV10 Medicinas de Grupo incluídos

7 VCT PM, B10, GV10 Medicinas de Grupo excluídos

8 VC10 PM, B10, GV10 Medicinas de Grupo excluídos

9 VC10 PM, B10, GV10 Cooperativas Médicas incluídos

10 VCT PM, B10, GV10 Cooperativas Médicas incluídos

11 VCT PM, B10, GV10 Cooperativas Médicas excluídos

12 VC10 PM, B10, GV10 Cooperativas Médicas excluídos

13 VC10 PM, B10, GV10, MIX Seguradoras incluídos

14 VCT PM, B10, GV10, MIX Seguradoras incluídos

15 VCT PM, B10, GV10, MIX Seguradoras excluídos

16 VC10 PM, B10, GV10, MIX Seguradoras excluídos

Fonte: Elaboração do autor

 Após a realização das regressões, disponibilizadas no Anexo, ficou 
claro que os modelos estimados pouco explicam a variação de 
custos observada nas operadoras. Tal afirmação baseia-se tanto nos 
resultados dos baixíssimos coeficientes de determinação (R2) quanto 
nas significâncias estatísticas dos coeficientes estimados. Dos 52 
coeficientes estimados (nas 16 regressões), apenas o GC10 (modelo 1), 
GV 10 (modelo 6), PM e GV10 (modelo 11) se apresentaram significantes 
a 10% de probabilidade.

 O grau de verticalização, cuja expectativa era de sinal negativo (quanto 
mais verticalizada melhor o controle de custos, e sua tendência) 
apresentou sinal positivo nos modelos 1 e 6 e negativo no modelo 11.  
O preço médio, cujo sinal esperado era positivo, se confirmou apenas 
no modelo 11, das cooperativas médicas.
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 Os resultados encontrados nas regressões estimadas confirmam, no caso 
das cooperativas médicas, que a amplitude do contrato, medida pelo 
ticket médio, impacta em maior velocidade de crescimento de custos. 
Os resultados também apontam que, ainda no caso das cooperativas 
médicas, a verticalização, tendência das operadoras a adquirirem ou 
construírem redes próprias de atendimento (hospitais e clínicas, por 
exemplo) funciona como redutor do crescimento dos custos.

4. Conclusões, Este foi um típico estudo em que, ao se buscar a resposta para uma 
Possíveis pergunta relativamente simples (Que fatores influenciam o crescimento 
Implicações  dos custos médicos das operadoras?), mediante a implementação
e Agenda de estudos empíricos, não apenas não se confirmam diversas das 

premissas utilizadas, quanto a agenda muda inesperadamente de direção.

 O objetivo inicial dos estudos era avançar na construção de um índice de 
custos médicos assistenciais que pudesse não apenas orientar a política 
regulatória em debate (Price-cap) mas, principalmente, suplementar 
a sociedade de importantes informações. Como foi observado, 
equivocadamente muito se compara o reajuste dos planos com o IPCA 
quando são indicadores completamente diferentes, sem comunicação 
entre si.

 A dificuldade de mensuração inicial sugeriu a elaboração de recortes 
capazes de separar alguns fatores, econômicos e institucionais, que 
influenciassem o crescimento dos custos. Assim foram feitos testes 
estatísticos a fim de verificar se o porte, a modalidade, a verticalização, 
a amplitude dos contratos ou o mix das carteiras eram variáveis 
significativas para explicarem o crescimento dos custos. Muitas outras 
variáveis poderiam ser testadas a partir do modelo teórico apresentado, 
mas a ausência de dados limitou esses novos testes.

 Os resultados encontrados nas regressões estimadas confirmam, no 
caso das cooperativas médicas, que a amplitude do contrato, medida 
pelo ticket médio, aumenta a velocidade de crescimento de custos 
médicos. Adicionalmente, os resultados também apontam que, no caso 
das coopderativas médicas, a verticalização, tendência das operadoras 
a adquirirem ou construírem redes próprias de atendimento (hospitais 
e clínicas, por exemplo), funciona como redutor do crescimento dos 
custos.

 Uma agenda que se descortina consiste em verificar o impacto dessa 
estratégia de verticalização no relacionamento com os consumidores. 
Neste caso, caberia verificar o comportamento a posteriori do índice de 
reclamações, neste caso, variável endógena do modelo.

 Em suma, os resultados encontrados neste artigo se aplicam para os 
novos modelos de reajuste de preços em desenvolvimento assim como 
nos estudos sobre novos modelos de solvência que objetivem regular 
o mercado de saúde suplementar segundo as tipologias clássicas de 
modalidade, tamanho e grau de verticalização.
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Anexo

Regressões Estimadas

1. Modelo estimado por OLS com todas as OPS sem retirada de outliers

 VCTi = α+ βPMi + β B10i + βGV10i + εi

2. Modelo com todas as OPS sem retirada de outliers

 VC10i = α+ βPMi + β B10i + βGV10i + εi
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3. Modelo com todas as OPS após retirada de outliers

VC10i = α+ β PMi + β B10i + βGV10i + εi

4. Modelo com todas as OPS após retirada de outliers

VCTi = α+ βPMi + β B10i + βGV10i + εi
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5. Modelo com todas as OPS de MG sem retirada de outliers

VC10i = α+ βPMi + β B10i + βGV10i + εi

6. Modelo com todas as OPS de MG sem retirada de outliers

VCTi = α+ βPMi + β B10i + βGV10i + εi
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7. Modelo com todas as OPS de MG após retirada de outliers

VCTi = α+ βPMi + β B10i + βGV10i + εi

8. Modelo com todas as OPS de MG após retirada de outliers

VC10i = α+ βPMi + β B10i + βGV10i + εi
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9. Modelo com todas as OPS de CM sem retirada de outliers

VC10i = α+ βPMi + β B10i + βGV10i + εi

10. Modelo com todas as OPS de CM sem retirada de outliers

VCTi = α+ βPMi + β B10i + βGV10i + εi
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11. Modelo com todas as OPS de CM após retirada de outliers

VCTi = α+ βPMi + β B10i + βGV10i + εi

12. Modelo com todas as OPS de CM após retirada de outliers

VC10i = α+ βPMi + β B10i + βGV10i + εi
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13. Modelo com todas as OPS de SES sem retirada de outliers

VC10i = α+ βPMi + β B10i + βMIXi + εi

14. Modelo com todas as OPS de SES sem retirada de outliers

VCTi = α+ βPMi + β B10i + βMIXi + εi
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15. Modelo com todas as OPS de SES após retirada de outliers

VC10i = α+ βPMi + β B10i + βMIXi + εi

16. Modelo com todas as OPS de SES após retirada de outliers

VCTi = α+ β PMi + β B10i + βMIXi + εi
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Resumo

O Seguro DPVAT, seguro de contratação obrigatória aos proprietários de veículos automotores de vias 
terrestres no Brasil, foi instituído em 1974 com a tripla função: indenizar todas as vítimas ou beneficiários 
do prejuízo resultante de danos causados por aqueles veículos, prevenir acidentes de trânsitos e cobrir 
gastos do Sistema Único de Saúde (SUS) com atendimentos às vítimas. A função indenizatória se dá 
nos termos comuns à qualquer seguro, sendo intermediada por um pool de seguradoras privadas; a 
função preventiva se dá pela destinação de parte de sua arrecadação para ações educativas; a terceira 
função se dá pela transferência de recursos ao SUS. Nesse artigo, argumenta-se e demonstra-se que a 
função indenizatória não é cumprida a contento na medida em que ao fixar valores máximos uniformes 
para as indenizações o DPVAT não indeniza adequadamente vítimas e/ou seus beneficiários, colabora 
para problemas de seleção adversa ao passo que beneficia indivíduos com maior probabilidade de 
envolvimento em acidentes e permite renda excedente às seguradoras do pool. 
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Summary

Established in 1974, the DPVAT is a compulsory insurance for motor vehicles owners in Brazil and has 
three objectives: to compensate all victims or their beneficiaries for injury resulting from transit accidents; 
to prevent transit accidents; and to cover expenses of the Brazilian Public Unified Health System (SUS). 
The compensatory function works much like a regular private insurance, being brokered by a pool of 
private insurers; the preventive function is undertaken by the disbursal of part of the DPVAT revenue to 
educational activities; the third function is fulfilled by the transfer of resources to the SUS. In this article 
it is argued and demonstrated that the compensatory function is not satisfactorily fulfilled to the extent 
that, when setting maximum uniform values for the compensation, the DPVAT does not adequately 
compensate victims or beneficiaries, induces adverse selection problems by compensating more those 
individuals with a greater likelihood of involvement in accidents, and allows extraordinary income to the 
insurers in the pool.
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Resumen

El Seguro DPVAT consiste en la contratación del seguro obligatorio de vehículos por parte de los 
propietarios de rutas terrestres. Fue creada en Brasil en 1974 con el fin de indemnizar a todas las 
víctimas o beneficiarios de las pérdidas resultantes de los daños causados por vehículos, prevenir 
los accidentes de tráfico, así como cubrir el gasto del sistema publico de salud (SUS) al atender a las 
víctimas. La función de compensación se asemeja al de un seguro común y es mediada por un consorcio 
de aseguradores privados. Asì mismo, la función preventiva se da al asignar una parte de sus ingresos 
a las actividades educativas y la tercera función resulta de la transferencia de recursos al SUS. En este 
artículo, se argumenta y demuestra que la función de indemnización no se ha cumplido en su totalidad, 
ya que al ajustar los valores máximos uniformes para las indemnizaciones, el DPVAT no indemniza  
de manera adecuada a las víctimas y/o a sus beneficiarios, así mismo forma parte de los problemas de 
selección adversa al beneficiar individuos con mayor riesgo de tener un accidente y permite un excedente 
de ingresos a las compañías privadas.
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1. Introdução O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 
Automotores de Via Terrestre (DPVAT) foi instituído em 1974 pela Lei 
6.194, de 19 de dezembro. O Seguro DPVAT constitui um seguro do 
gênero Seguridade Social, contratado compulsoriamente por força de 
lei por todos os proprietários de veículos automotores de via terrestre, 
no âmbito do território brasileiro, com a finalidade de prevenir acidentes 
de trânsito e indenizar todas as vítimas ou beneficiários das vítimas 
fatais do prejuízo resultante de danos pessoais causados por aqueles 
veículos, por intermédio de um valor monetário pré-determinado para os 
casos de morte, invalidez permanente, despesas de assistência médica e 
hospitalar, independentemente da existência de culpa (Martins, 2008).

 O Seguro DPVAT atende tanto às vítimas do dano quanto ao seu 
causador, assemelhando-se aos seguros de responsabilidade civil contra 
danos físicos (morte, invalidez etc). O pagamento da indenização é 
efetuado mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente 
independentemente da apuração de culpabilidade dos envolvidos. Para 
tanto, basta a juntada do boletim de ocorrência policial, do atestado 
de óbito, do laudo pericial atestando a invalidez, e notas fiscais de 
internação hospitalar e despesas de medicamentos, se for o caso. 

 O valor arrecadado anualmente com os prêmios pagos por todos os 
proprietários de veículo legalmente registrados destina-se a custear o 
Sistema Único de Saúde (SUS), as políticas de educação no trânsito 
do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), as indenizações 
pagas às vítimas de acidentes de trânsito e a custear e remunerar as 
operadoras do Seguro.

 Do total arrecado por ano, conforme especifica a norma do Seguro 
DPVAT, 50% ficam com o SUS (45%) e o DENATRAN (5%) e a outra 
metade destina-se ao pool de seguradoras que administra o Seguro; 
atualmente, o pool é formado por setenta e uma companhias.

 No caso do SUS, os recursos serão empregados para o custeio  
da assistência médico-hospitalar prestada aos segurados e vítimas de 
acidentes de trânsito. A cota do DENATRAN é destinada a programas 
de prevenção de acidentes, a programas educativos. No caso das 
companhias seguradoras, montante entre 32% e 39% da arrecadação 
é destinada aos prêmios, dependendo da categoria do veículo, 2% é 
previsto para margem de resultado e o restante se divide entre despesas 
operacionais, administrativas e taxas. 

 Os aspectos legais do Seguro DPVAT têm sido amplamente discutidos 
pela literatura (Albuquerque, 2003; Martins, 2008; Ribeiro, 2006), 
enquanto os seus aspectos econômico-financeiros têm recebido pouca, 
ou nenhuma, atenção da academia. 

 Este artigo faz uma análise do Seguro DPVAT à luz da literatura de risco 
e seguro, aponta fragilidades econômico-financeiras do ponto de vista 
do segurado/beneficiário, bem como distorções na alocação de recursos 
decorrentes da destinação de parte significativa de sua arrecadação 
para outros fins distintos à operação. 
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 O artigo encontra-se dividido como segue. A seção 2 traz a história do 
seguro, em breve. A seção 3 examina a economia do seguro com algum 
detalhe. A seção 4 apresenta as fragilidades econômico-financeiras do 
Seguro DPVAT. A seção 5 traz as conclusões.

2. Breve Segundo Contador (2007), o seguro remonta ao século XIV, todavia a 
História  primeira apólice só foi emitida no século XVII, na Inglaterra. Na primeira
dos Seguros metade do século XIX surgem as companhias seguradoras, como 

instituições especializadas em administrar o risco. No Brasil, a autêntica 
indústria de seguros iniciou-se somente após a chegada da família real; 
a primeira seguradora brasileira chamava-se Companhia de Seguros 
Boa-Fé (Contador, 2007).

 A noção do seguro evolui no tempo, passando da que considerava 
o seguro como uma atividade econômica arriscada, voluntária, 
com regras estabelecidas no contrato (na apólice), e não admitindo 
intervenções externas, para a atual, que reconhece sua importância 
como mecanismo de promoção de eficiência econômica e admite a 
regulação como forma de redução da desigualdade de informação 
entre as partes (Alberti, 2001).

 As pessoas contratam seguro para protegerem-se de r isco.  
O seguro saúde ajuda a pagar contas médicas. O seguro contra invalidez 
oferece renda contínua no caso de alguém ficar impossibilitado para o 
trabalho. Os seguros de propriedade, imóveis e automóveis, oferecem, 
respectivamente, proteção contra acidentes e danos a residências 
ou de trânsito. O seguro de vida envolve pagamentos periódicos de 
prêmios; usualmente, o valor do seguro de vida é igual a sete a dez 
vezes o salário anual do segurado (Reilly e Norton, 2008). Há cinco 
tipos básicos de contrato de seguro de vida: (a) seguro de vida a prazo 
determinado, (b) seguro de vida integral, (c) seguro de vida com dotação, 
(d) seguro de vida variável e (e) seguro universal. Para uma descrição das 
características principais de cada forma de contrato de seguro de vida 
ver Saunders (2000). Os seguros rurais protegem os segurados contra 
desastres naturais, contra intempéries climáticas etc. (Ozaki, 2008). 

 Especialistas observam que as saídas de caixa são relativamente 
previsíveis no caso de companhias de seguro de vida, com base em suas 
tábuas de mortalidade. No que toca a regulamentação do setor, é mais 
permissiva para seguradoras de bens e contra acidentes do que para 
companhias de seguro de vida, mundo afora (Reilly e Norton, 2008).

 As companhias seguradoras em geral estabelecem limites de exposição 
a risco que estão dispostas a assumir em qualquer linha ou apólice de 
seguro de bens e acidentes. Para facilitar operações de grande vulto e 
ao mesmo tempo em que limita a sua exposição a risco uma companhia 
seguradora pode ceder parte do risco e da receita de prêmios à outra 
seguradora, denominada resseguradora (Saunders, 2000).
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 Os contratos a termo, os contratos futuros e as opções financeiras são 
espécies de seguro, pois esses instrumentos embutem a transferência 
de risco entre compradores e vendedores (Reilly e Norton, 2008). 
Um contrato a termo é um acordo celebrado entre duas partes para a 
compra e venda de certo ativo em data futura específica a um preço 
previamente fixado, sem transferência de dinheiro entre as partes quando 
da celebração do contrato. Um contrato futuro, por outro lado, se parece 
com o contrato a termo, apresentando a particularidade de ser negociado 
em mercados secundários e, assim, envolver transferência intermediária 
de dinheiro entre as partes. As opções financeiras dão a seus titulares 
o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender certo ativo a um 
preço fixado, quer em uma data estabelecida ou a qualquer tempo até 
uma data de liquidação.

 Os seguros obrigatórios são (Kriger Filho, 2000: p. 209):

“[a]queles seguros cuja contratação é imposta a todos os 
proprietários de determinados bens ou [a]queles que exercem 
certa atividade definida em lei, com vistas a garantir os danos 
causados a pessoas ou coisas decorrentes da existência 
ou utilização do bem por seu proprietário ou do exercício da 
atividade por seu titular.”

 Os seguros obrigatórios são de caráter puramente indenizatório, conforme 
observam Albuquerque (2003), Kriger Filho (2000) e Martins (2008). 
Em geral, os seguros obrigatórios não apresentam valor de franquia e 
para os segurados, aqueles que pagam o prêmio, no caso de sinistro, 
a indenização recebida é igual ao valor da apólice menos o prêmio.

 É oportuno registrar que uma apólice de seguro assemelha-se a uma 
opção financeira de compra onde a seguradora é a vendedora da 
opção com preço de exercício igual ao valor da franquia (Contador, 
2007). O segurado é o proprietário da opção, da apólice, e, por isso, 
tem o direito de exercê-la ou de receber o valor de cobertura do seguro.  
Para ter este direito, i.e., no caso de sinistro, o segurado paga um prêmio 
à seguradora. Se a apólice de seguro não for exercida durante o seu 
período de vigência, porque não houve sinistro ou porque o valor do 
sinistro é menor do que a franquia, o segurado perde o prêmio.
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3. Economia  Inicia-se com a taxonomia do seguro, conforme quadro abaixo:
do Seguro
 

Glossário Descrição

Prêmio Valor pago pelo segurado ao contratar uma apólice de seguro

Sinistro Valor da perda em decorrência do dano, desastre etc

Indenização Valor recebido pelo segurado na ocorrência de sinistro

Capital segurado Valor objeto do contrato de seguro

Franquia Valor da participação do segurado em caso de sinistro

Apólice Contrato de seguro

Fonte: Contador (2007: p. 62).

 Em um contrato de seguro o objeto transacionado entre as empresas 
seguradoras e os segurados é a minimização de riscos. Assim, mediante 
o prêmio, o segurado transfere parte de sua riqueza presente para a 
seguradora que, em troca, garante-lhe, na ocorrência de evento futuro 
e incerto que possa diminuir seu patrimônio, o recebimento do valor 
indenizatório. Efetivamente, a troca se dá entre um valor certo e um 
valor futuro esperado de forma a mediar a transferência de risco entre 
compradores e vendedores (Reilly e Norton, 2008). 

 Para determinar o prêmio se faz necessário apurar a probabilidade 
de ocorrência do sinistro que gera a indenização. O valor mínimo a 
ser cobrado deve ser igual aos custos administrativos somados à 
indenização multiplicada pela probabilidade de ocorrência do sinistro 
(Vaughan e Vaughan, 2007). Formalmente, o cálculo é simples: sendo 
p a probabilidade de ocorrência do sinistro, y o valor da indenização, 
x o valor do prêmio e c os custos operacionais, onde somente serão 
transacionados no mercado contratos de seguro em que (x ≥ py + c). 
Caso essa condição não seja satisfeita, a seguradora não ofertará o 
contrato de seguro porque ele é inviável.

 Do ponto de vista do segurado o objeto adquirido é a segurança de que, 
ocorrido um sinistro, ao menos parte de sua riqueza seja restituída pela 
seguradora na forma de uma indenização. Dessa forma, a determinação 
de aquisição de um seguro e de quanto pagar por ele depende, além 
do grau de aversão ao risco do segurado, da probabilidade que ele 
atribui à ocorrência do sinistro e do tamanho do prejuízo por ele 
gerado (Vaughan e Vaughan, 2007). Dadas suas preferências, quanto 
maior a probabilidade de ocorrência do evento indesejado e/ou quanto 
maior for o prejuízo esperado, mais propenso estará o consumidor a 
pagar o prêmio para contratação do seguro. O preço máximo aceitável 
pelo consumidor depende, portanto, desses dois fatores, e aumenta 
positivamente conforme aumentam a probabilidade de ocorrência do 
sinistro e a sua aversão ao risco.
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 Tendo em vista os dois lados da transação, o preço do seguro relaciona-se, 
principalmente, à probabilidade de ocorrência do evento adverso que 
gera a indenização. Como maior risco e maior indenização implicam 
em um valor mais elevado do prêmio do seguro e vice-versa, tanto 
seguradora como segurados têm incentivos conflitantes ao estimar 
esses valores (Contador, 2007). 

 Dada a assimetria de informação acerca da probabilidade de ocorrência 
do sinistro em virtude de características do segurado e o nível de 
esforço em atividades redutoras do risco, a companhia seguradora 
irá ofertar no mercado um cardápio de contratos, todos satisfazendo 
a condição descrita anteriormente, (x ≥ py + c). Sem surpresa, as 
companhias seguradoras devem ofertar no mercado diferentes apólices 
contendo pares {prêmio, indenização} ajustados a diferentes chances de 
ocorrência de sinistro. Ao fazer isso, os contratos de seguro ofertados 
serão selecionados pelos consumidores conforme suas preferências 
diante do risco, seu conhecimento privado acerca de suas características 
e de seu esforço em atividades redutoras de risco. 

 Além de oferta de diferentes pares {prêmio, indenização}, as companhias 
de seguro incluem nos contratos a figura da franquia. A franquia consiste 
de um co-pagamento por parte do segurado no caso de pagamento da 
indenização. O papel da franquia no contrato de seguro é claro, qual seja 
o de induzir o segurado a tomar ações, que são custosas para si, que 
reduzem a probabilidade do sinistro. Tal mecanismo torna os contratos 
de seguro arranjos do tipo contratos de incentivo (Milgom e Roberts, 
1992). O diagrama abaixo ilustra o resultado do seguro do ponto de vista 
do segurado, na situação de sinistro, na presença de franquia:

Diagrama 1 – Representação de um seguro com franquia sob o ponto de vista do segurado

No caso de sinistro (segurado)

Se VS ≤ FQ Se VS > FQ

Resultado Não executa a apólice Executa a apólice

VS = valor do sinistro. FQ = valor da franquia contratada.
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4. Seguro DPVAT: A primeira fragilidade diz respeito à incapacidade do Seguro DPVAT 
Fragilidades de calcular corretamente as perdas esperadas. A segunda fragilidade 

refere-se à indenização ofertada pelo Seguro; o valor é insuficiente  
para que um acidentado/inválido sobreviva dignamente. A terceira 
fragilidade concerne às reservas técnicas não reclamadas, os 
segurados/beneficiários não são contemplados com reduções no valor 
do prêmio e aumentos no valor da indenização.

 Em 2010, segundo o Jornal Valor Econômico (Caderno B, Empresas), de 
28 de fevereiro de 2011, aproximadamente 47,5 milhões de proprietários 
de veículos legalmente registrados pagaram o Seguro DPVAT, totalizando 
uma arrecadação de 5,8 bilhões de reais, dos quais SUS/DENATRAM 
e seguradoras ficaram com R$ 2,29 bilhões, cada.

 Ainda em 2010, o Seguro DPVAT desembolsou R$ 2.295,87 milhões 
referentes a despesas com indenizações por morte, invalidez permanente 
e reembolsos de despesas médicas e hospitalares, em favor de mais 
de 252 mil vítimas de acidentes de trânsito ou os seus beneficiários.  
Desses dados, pode-se inferir que em 2010 foram pagos por  
vítima/beneficiário a quantia aproximada de R$ 10.220,00.

4.1 Fragilidade I: Considera-se o valor atual pago pelo DPVAT, conforme fixado pela Lei 
Perda Esperada 11.482/2007, art. 8º, inciso I, no montante de R$ 13.500,00, por vítima, em 

caso de morte. Esse é o valor da perda esperada para o administrador 
do DPVAT.

 No caso de um acidente de trânsito que resulta em morte, a perda 
esperada pelos beneficiários pode ser obtida pela seguinte expressão, 
conforme Pindyck e Rubinfeld (2007):

  (1)

 Em que: 

  é o rendimento anual do indivíduo j no período do acidente.
 g é a taxa anual de crescimento do rendimento do indivíduo j.
 r é a taxa anual de desconto.
 lt (t = 1,2,...T) são as probabilidades de falecimento do individuo j, em 

decorrência de acidente de trânsito no período t.
 T é a expectativa de vida do indivíduo j, em anos, a partir do período do 

acidente.

 Repare que a equação (1) consiste de uma adaptação da conhecida 
fórmula do valor presente de um feixe de fluxo de caixa de renda perdida, 
(Brigham e Houston, 1999; Titmam e Martin, 2010). 
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 Suponha um brasileiro que aos 40 anos com expectativa de vida de 70 
anos que falece em decorrência de um acidente de trânsito. Sejam as 
seguintes informações adicionais presentes no momento da contratação 
do seguro DPVAT:

a) Taxa de desconto anual r igual a 8,5%.
b) Taxa esperada de crescimento dos rendimentos g igual a 1% real, 

a cada dois anos.

 Com base nesses dados, pode-se obter a renda equivalente anual 
que tornaria esse cidadão indiferente entre contratar o seguro ou 
não, para diferentes probabilidades específicas de se envolver num 
acidente de trânsito que resulta em morte, empregando-se o método 
do goal programming para obtenção de soluções de problemas-meta. 
A tabela abaixo apresenta os valores simulados para quatro diferentes 
cenários:

 Tabela 1 – Renda média mensal do brasileiro: simulação

Prob. de Morte
(em %)

VP(RP)
(em R$)

RAM
(em R$)

7,5 13.500,00 1.228,35

5,0 13.500,00 1.198,90

0,5 13.500,00 1.154,60

0,1 13.500,00 1.149,30

VP(RP) = valor presente do rendimento perdido.
RAM = rendimento anual médio. 

 Os resultados demonstram que quanto menor a probabilidade por morte, 
menor é a renda anual média equivalente. Esse resultado é contrário 
ao que espera de um menu de contratos de seguro ofertados por uma 
seguradora, pois indivíduos de maior risco acabam por obter indenização 
líquida do prêmio do seguro superior. A literatura de contratos e incentivos 
aponta que indivíduos de baixo risco, por imporem custo esperado menor 
à seguradora deveriam ser compensados ou por um prêmio menor ou 
por uma indenização maior, algo que ficou demonstrado não ocorrer no 
DPVAT (Milgrom e Roberts, 1992). Em linha com esse resultado, se pode 
concluir pelo agravamento do problema de seleção adversa no âmbito 
do DPVAT, pois há claro desincentivo aos agentes de baixo risco para 
aquisição do contrato que, de outro modo, somente é adquirido devido 
à sua obrigatoriedade. (Pindyck e Rubinfeld, 2007).

 Decerto a probabilidade de morte por acidente de trânsito independe da 
renda, por conseguinte, pode-se dizer que o seguro DPVAT não calcula 
corretamente as perdas esperadas dos acidentados e, tampouco, o valor 
do prêmio, que depende das perdas esperadas.
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4.2 Fragilidade II:  Imagine um indivíduo desempregado que aos 30 anos se envolveu em
Valor da Indenização um acidente de trânsito fatal. Suponha que a sua expectativa de vida 

seja de 65 anos. Essa pessoa recebe do Seguro DPVAT a título de 
indenização uma parcela única no valor de R$ 13.500,00. Se o indivíduo 
deposita a indenização numa conta remunerada de certa instituição 
financeira que paga 1% de juros ao mês, em favor de seu beneficiário, 
quanto que essa operação lhe renderá mensalmente? 

 A equação (2) abaixo, da anuidade finita, ajuda a responder a essa 
questão (Brigham e Houston, 1999; Titmam e Martin, 2010).

  (2)

 Em que:
 AF é o valor da anuidade finita.
 P é o valor atual.
 r é a taxa de juros.
 n é o tempo de aplicação de P.

 Então, substituindo os dados na equação (2) para obter AF, tem-se:

   (3)

 Claro está que os beneficiários de uma vítima fatal de um acidente de 
trânsito não conseguirão viver dignamente com R$ 137,10 por mês.  
Dado o montante dessa indenização, importa mencionar ser admissível 
não compensar o custo de oportunidade de contratação do seguro. 

4.3 Fragilidade III: Uma companhia segurada comercial realiza receitas e custos que 
Reserva Técnica resultam da atividade de venda de seguros e realiza também resultados 

financeiros produzidos pela carteira formada pela chamada reserva 
técnica (Contador, 2007; Reilly e Norton, 2008). No caso das seguradoras 
do DPVAT, não há registro de custos de venda de apólices, pois sendo 
obrigatório o seguro, não há atividade de corretagem de venda.

 A reclamação de sinistros pode ser diferida no tempo, via judicial, por 
exemplo. Em função disso, as seguradas aprovisionam reservas para 
cobrir eventuais indenizações. As reservas são aplicadas no mercado 
financeiro e de capitais.

 No caso do Seguro DPVAT, o acidentado tem até três anos para reclamar 
a indenização, a contar da data do acidente; exige-se sempre o boletim 
de ocorrência.
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 O pool de seguradoras do DPVAT tinha uma carteira de títulos públicos 
federais de R$ 2,4 bilhões, no fim de 2010, para cobrir sinistros a liquidar 
e sinistros ocorridos e não avisados. Para tanto, foram realizadas 
provisões no valor de R$ 240 milhões, em 2010 (Jornal Valor Econômico, 
Caderno B, Empresas, de 28 de fevereiro de 2011); montante que 
corresponde a 10% da reserva técnica.

 Ainda a respeito da reserva técnica, importa observar que indenizações 
não reclamadas após três anos do sinistro são excluídas do sistema, 
não sendo apropriadas para o cálculo do resultado atuarial do DPVAT e, 
portanto, não contribuindo para a redução do valor do prêmio do seguro 
pago pelos proprietários de veículos automotores de via terrestre.

5. Conclusões Este artigo explora os aspectos econômico-financeiros do Seguro 
DPVAT, criado por lei em 1974. O DPVAT (a) é obrigatório, (b) é uma 
espécie de tributo, de taxa, para financiar parte das atividades do SUS 
e do DENATRAN, (c) é de caráter indenizatório e (d) inexiste franquia.

 O Seguro DPVAT atende tanto às vítimas do dano quanto ao seu 
causador, assemelhando-se aos seguros de responsabilidade civil 
contra danos físicos: morte, invalidez etc. O pagamento da indenização é 
efetuado mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente 
independentemente da apuração de culpabilidade dos envolvidos. 

 Enfim, o Seguro DPVAT paga indenização por morte ou por invalidez 
permanente e, ainda, reembolsa despesas médico-hospitalares, 
devidamente comprovadas. Quanto aos valores das indenizações, 
a Lei 11.482/2007 fixa a indenização por morte em R$ 13.500,00, 
a indenização por invalidez em montante de até R$ 13.500,00 e o 
reembolso de despesas médico-hospitalares em até R$ 2.500,00, todas 
calculadas por vítima envolvida num mesmo acidente.

 Neste artigo, apontam-se três fragilidades econômico-financeiras do 
Seguro DPVAT do ponto de vista do segurado/beneficiário. São elas:

• A primeira destaca que o DPVAT somente é contratado por indivíduos 
de baixo risco por força de lei, ou seja, pela sua obrigatoriedade.  
A simulação apontou que indivíduos de baixo risco acabam por 
receber indenização líquida de prêmio inferior à de agentes de 
alto risco. 

• A segunda fragilidade consiste no valor da indenização ser muito 
baixo, não compensando o custo de contratação do próprio seguro 
o que, devido à obrigatoriedade, implica em ineficiência no equilíbrio 
desse mercado. 

• A terceira decorre das duas anteriores e agravada pela obrigatoriedade 
do seguro DPVAT e consiste da não reclamação do seguro por 
número relevante de indivíduos e da inexistência de apropriação 
desses recursos em favor dos usuários, o que reduziria a ineficiência 
do sistema. 
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 Enfim, da análise precedente, pode-se inferir que, em números redondos, 
o DPVAT não atinge o objetivo de indenizar correta e dignamente o 
acidentado do trânsito que perdeu a vida ou tornou-se inválido para o 
trabalho. E mais, argumenta-se que os proprietários e acionistas das 
setenta e uma companhias seguradoras do DPVAT são indevidamente 
remunerados porque as reservas técnicas não reclamadas não retornam 
para a população na forma de redução do valor do prêmio e de elevação 
do valor das indenizações.
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1. Introdução Se no plano econômico o mercado securitário brasileiro oferece 
constantes provas de sua vitalidade e vigor, no plano jurídico há 
uma inegável saturação do modelo regulatório a que está sujeito, 
sendo imperiosa uma radical transformação do marco e do desenho 
institucional de sua regulação, de modo a que estes não se tornem um 
obstáculo aos seus avanços econômicos conquistados e prometidos. 

 A despeito de tais necessidades, é preciso mais. Não basta modificar 
estruturas, impõe-se rever práticas. Impende progredir na direção da 
definição de um novo paradigma regulatório. De nada, ou muito pouco, 
adiantaria uma reformulação institucional do aparato regulador do 
ramo de seguros se fosse mantida a mesma orientação que preside a 
regulação da matéria até o presente momento – alegadamente fulcrada 
na preocupação com o consumidor, quando deveria prestar serviço ao 
mercado como um todo1.

 De modo geral a regulação securitária, ainda hoje, pode ser qualificada 
como política, paternalista, instável, arcaica e profusa. À evidência tal 
caracterização é sintomática de um mercado idiossincrático e de um 
quadro institucional regulatório ultrapassado. A evolução do mercado 
securitário brasileiro é lenta e marcada por avanços e retrocessos, 
sendo o mais recente a criação de uma empresa seguradora estatal. 
A dificuldade de o Estado entender e aceitar o seu papel de regulador 
do setor e não de interventor interfere diretamente na qualidade 
regulatória. 

 A ordenação da economia pela via interventiva é substancialmente 
diferente daquela que decorre da via regulatória2. A regulação emanada 
de entidade sem independência, sobretudo nos casos em que o Estado 
atua diretamente no setor, como concorrente (como ora ocorrerá 
com a criação da seguradora estatal) ou monopolista (tal qual o fazia 
com o resseguro antes da edição da LC 126/07 por meio do IRB), 
inevitavelmente cede ao apelo político em vez de pautar-se pelo primado 
da técnica.

 A mesma incompreensão estatal sobre o seu papel e a inércia do mercado 
em emancipar-se faz com que a regulação tenha viés nitidamente 
paternalista, supostamente dirigido à proteção do consumidor.  
O pressuposto para a transformação do Estado Providência em 
Estado Consensual, passando-se da intervenção para a regulação é a 
aceitação do princípio da subsidiariedade3. Até que o Estado concorde 
que compete à própria sociedade cuidar das questões que lhe tocam 
de perto e as quais tem plenas condições de assumir, e enquanto esta 
mesma sociedade não exigir esse seu direito, prevalecerá o modelo 
arbitrário de imposição estatal da dinâmica econômica e social.

1 POLIDO, Walter A. contrato de seguro: novos paradigmas. São Paulo: Roncarati, 2010. p. 161/162.
2 MOREIRA, Vital; MAÇAS, Fernanda. Autoridades reguladoras independentes: estudo e projecto de lei-quadro. 
Coimbra: Coimbra, 2003. p. 9/17.
3 Sobre o princípio da subsidiariedade assim discorre Diogo de Figueiredo: “A subsidiariedade prescreve o 
escalonamento de atribuições entre entes ou órgãos, em função da complexidade do atendimento dos interesses das 
sociedades. Cabe, assim, primariamente aos indivíduos decidirem e agirem no que se refira aos seus respectivos 
e inerentes interesses individuais, e, apenas secundária e sucessivamente, aos entes e órgãos, sociais e políticos, 
instituídos para tomar decisões sobre interesses coletivos.”. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito 
administrativo. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 96.
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 É difícil imaginar a possibilidade de existência de um vazio regulatório, 
mormente em setor tão sensível da economia. Portanto, em tese, sempre 
haverá uma forma de regulação do setor de seguros seja ela estatal, seja 
uma autorregulação. Esta, de acordo com a melhor doutrina, também 
não é pertinente a este campo da economia4, pois as características do 
setor não a favorecem. Nada obstante, é possível e mesmo saudável que 
se caminhe para uma regulação senão menos incisiva, ao menos não 
arbitrária nem paternalista. Mas, para que isso ocorra é preciso que o 
Estado abandone a concepção interventora pela qual sempre se guiou 
e, no mesmo passo, o mercado amadureça suas práticas, buscando, 
tanto quanto possível, uma atuação conforme o direito, ponderando os 
seus interesses e os dos segurados – a livre iniciativa e os direitos do 
consumidor –, o que evitará a necessidade de o regulador fazê-lo.

 Ademais, a ausência de tecnicidade da regulação, porque pautada 
por interesses políticos e fundamentada no paternalismo, acarreta na 
sua instabilidade. Perceba-se que não se está a criticar a atualização 
constante da regulação, própria de setores fundamentais da economia 
como o é o ramo securitário – extremamente mutável em seu 
desenvolvimento -, mas sim a permanente alteração das regras setoriais, 
que não segue uma lógica técnica. Justamente outro defeito elencado 
da regulação securitária brasileira é que ela afigura-se, em muitos 
casos, antiquada. E diante dessa atecnia e instabilidade, não é de se 
surpreender com a citada profusão regulatória, que já vai se tornando 
um dos problemas mais graves a desafiar o futuro da regulação, nos 
mais diversos setores5. 

 Esses três últimos problemas, instabilidade, arcaicidade e profusão, 
juntamente com a questão da captura política da regulação, partilham 
do mesmo vício de origem e da mesma solução, qual seja, o balizamento 
da regulação dentro de critérios técnicos, que não será abordado em 
profundidade nesse trabalho. Por hora nos interessa propor a solução 
para o problema do caráter, preponderantemente, paternalista que 
singulariza a regulação de seguros no Brasil, solução essa, que, como 
se verá, outrossim, implicará numa opção por uma regulação mais 
técnica, livre de injunções políticas. 

2. O Paternalismo Nossa proposição é a adoção, como novo paradigma regulatório, 
Libertário do que Cass Sustein e Richard Thaler, os pais da ideia, batizaram de 

“paternalismo libertário”; uma ideologia que visa a superar o antagonismo 
absoluto entre as teorias que defendem uma intervenção estatal intensa 
nos domínios econômico e social e as que protestam por seu completo 
absenteísmo, ficando tudo a cargo da “mão invisível do mercado”. 
O paternalismo libertário se manifesta não por coações, mas por 
orientações, “cutucadas”, como brincam os autores, que sustentam6:

4 RIBEIRO, Amadeu Carvalhaes. Direito de seguros: resseguro, seguro direto e distribuição de serviços. São Paulo: 
Atlas, 2006. p 103/137.
5 RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. Regulação jurídica, racionalidade econômica e saneamento básico. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2011. p. 214/220. p. 203.
6 THALER, Richard H.; SUSTEIN, Cass R. Nudge: O empurrão para a escolha certa: aprimore suas decisões sobre 
riqueza, saúde e felicidade. Tradução de Marcello Lino. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 5.
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“O aspecto libertário de nossas estratégias consiste na 
insistência clara de que, em geral, as pessoas devem ser livres 
para fazer o que quiserem – e ter a opção de sair de arranjos 
indesejáveis se assim quiserem. Para tomar emprestada 
uma expressão do finado Milton Friedman, os paternalistas 
libertários afirmam que as pessoas deveriam ser “livres para 
escolher”. Lutamos para projetar políticas que mantenham ou 
incrementem a liberdade de escolha. Quando usamos o termo 
libertário para modificar a palavra paternalismo, queremos 
dizer simplesmente algo que preserve a liberdade. E, quando 
falamos de preservação da liberdade, estamos falando sério. 
Os paternalistas libertários querem que as pessoas possam 
facilmente seguir seus caminhos; não querem sobrecarregar 
aqueles que desejam exercer sua liberdade.

O aspecto paternalista reside na afirmação de que é legítimo que 
os arquitetos de escolhas tentem influenciar o comportamento 
das pessoas a fim de tornar sua vida mais longa, saudável, 
melhor. Em outras palavras, defendemos esforços conscientes, 
por parte de instituições do setor privado e também do governo, 
para orientar as escolhas das pessoas rumo a direções que 
irão melhorar sua vida. Segundo entendemos, uma política é 
“paternalista”quando tenta influenciar as escolhas feitas por 
uma pessoa de modo a melhorar sua vida, segundo o próprio 
julgamento. Utilizando algumas descobertas comprovadas das 
ciências sociais, mostramos que, em muitos casos, os indivíduos 
fazem escolhas ruins – escolhas que eles não teriam feito se 
tivessem prestado toda a atenção e se tivessem informações 
completas, capacidades cognitivas ilimitadas e autocontrole 
pleno”.

 A teoria desenvolvida por Thaler e Sustein parte de uma análise de 
economia comportamental. Através de uma série de estudos, os 
autores comprovam ser falaciosa a ideia de que cada pessoa sabe  
o que é melhor para si e, pois, toma as melhores decisões. Primeiro eles 
demonstram que os seres humanos raciocinam a partir de dois sistemas, 
um intuitivo e automático, outro reflexivo e racional, sendo certo que, 
muitas das vezes, o primeiro prevalece, o que sepulta a concepção de 
decisões suficientemente pensadas para que sejam otimizadas. A partir 
daí, eles elencam e provam a existência de uma série de obstáculos 
que prejudicam a adoção de um pensamento refletido por parte  
dos indivíduos, são eles: a força da inércia (que se manifesta inclusive 
pela aversão ao risco7, o que muito tem a ver com o mercado segurador), 
a falta de autocontrole, a tendência de seguir a coletividade em casos 
de escolhas públicas, assimetria de informação (por exemplo: excesso 
de opções, complexidade das opções, imediatismo das escolhas sem 
mensurar as consequências posteriores, a inexperiência na tomada 
de certas decisões, a ausência de feedback sobre as escolhas) dentre 
outros. Todos esses comportamentos são inexoráveis à condição 
humana, por isso não adianta resistir a eles e nem projetar modelos 
jurídico-econômicos que os desconsiderem, tomando por base um 
mundo ideal, mas irreal. É preciso, a partir dessa constatação, tentar 
superar as dificuldades apresentadas.

7 THALER, Richard H.; SUSTEIN, Cass R. Nudge: O empurrão para a escolha certa: aprimore suas decisões sobre 
riqueza, saúde e felicidade. Tradução de Marcello Lino. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 36/37.
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 O mercado de seguros parece o ambiente propício para a observação dos 
fenômenos descritos. Leia-se o que escreveram Thaler e Sustein8:

“A discussão até aqui sugere que as pessoas talvez precisem 
de orientação principalmente para as escolhas que têm efeitos 
retardados; as escolhas que são difíceis, raras e oferecem 
pouco feedback; e aquelas cuja relação entre escolha e 
experiência é ambígua. Uma pergunta natural é se o livre 
mercado pode resolver os problemas das pessoas, mesmo 
nessas circunstâncias. Muitas vezes a concorrência de mercado 
será muito positiva. Mas, em alguns casos, as empresas têm 
um forte incentivo para oferecer serviços às fragilidades das 
pessoas e explorá-las.

Observe primeiro que muitos produtos do setor de seguros têm 
todas as características que esboçamos. Os benefícios de ter 
um seguro são retardados, é difícil analisar a probabilidade de 
um sinistro, os consumidores não recebem um feedback útil 
sobre o fato de seus seguros terem um bom retorno ou não, e 
o mapeamento do que eles estão contratando e do que estão 
recebendo pode ser ambíguo”. 

 Diante dessa constatação e cientes de que as pessoas estão, a todo 
tempo, se influenciando e sofrendo a influência de outras, da sociedade e 
de entidades, públicas ou privadas (que a exercem naturalmente, por sua 
própria finalidade, a exemplo do Estado), eles afirmam que a arquitetura 
de escolhas – que é a possibilidade de alguém influir previamente 
nas escolhas de outrem – é uma realidade que dificilmente pode ser 
neutralizada9. Assim, cumpre funcionalizá-la para o atendimento de fins 
legítimos e não negá-la ou opor-se a ela. Daí a ideia de que o governo deve 
orientar os indivíduos, o que não deixa de ser uma forma de paternalismo, 
sem, contudo, tolhê-los em seu direito de escolha, com o que se preserva 
a liberdade, afastando o aspecto condenável do paternalismo.

 Ora, mas o que todo esse teoricismo tem de aplicação prática e em que 
ele se relaciona com a regulação do mercado de seguros? Explica-se.

3. Construindo Aqui é preciso compreender que a defesa de mudança de paradigma 
um Novo regulatório, para que se adote um paternalismo libertário, não implica em 
Modelo estabelecer determinações específicas para o exercício da regulação.
 Importa, isto sim, na afirmação da necessidade de uma nova postura
3.1 Premissas por parte de regulador e regulados pautada por um desenvolvimento 

cultural da regulação10. Significa dizer que é imperioso encontrar uma 
nova forma de regular de caráter técnico e criativo; é preciso, por 
conseguinte, redefinir papéis e assumir responsabilidades.

8 THALER, Richard H.; SUSTEIN, Cass R. Nudge: O empurrão para a escolha certa: aprimore suas decisões sobre 
riqueza, saúde e felicidade. Tradução de Marcello Lino. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 81/82.
9 THALER, Richard H.; SUSTEIN, Cass R. Nudge: O empurrão para a escolha certa: aprimore suas decisões sobre 
riqueza, saúde e felicidade. Tradução de Marcello Lino. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 9/14.
10 Propomos esse desenvolvimento cultural da regulação na linha do que ensina Calixto Salomão Filho, que 
pugna pelo desenvolvimento da regulação como instrumento para a divulgação do conhecimento econômico.  
SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação da atividade econômica: princípios e fundamentos jurídicos. 2ª ed. 
São Paulo: Malheiros, 2008. p. 37/41.



44 R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 8, n. 15, p. 37-54, nov. 2012/abr. 2013

Por um Novo Paradigma Regulatório

 Todo o raciocínio de Thaler e Sustein é pautado pela noção de arquitetura 
de escolhas, que, como visto, consiste na construção de modelos por 
meio dos quais se pré-definem escolhas alheias, induzindo as pessoas 
a acolhê-las – sem, contudo, obrigá-las –ou seja, implica na orientação 
de condutas de terceiros. Nas relações securitárias há dois grandes 
arquitetos de escolhas, o regulador e o segurador. Aquele tenta conduzir 
este enquanto este busca influenciar os segurados.

 O ponto relevante aqui é que na relação securitária vista como um todo, 
portanto, envolvendo regulador, segurador e segurado, as duas grandes 
arquiteturas de escolhas que intermedeiam as relações entre as partes 
são contraditórias e, pior, ambas são equivocadas. A primeira é pautada 
no puro paternalismo – supostamente voltado à proteção do consumidor 
–, a segunda, no excesso libertário – preocupada apenas com a livre 
iniciativa. 

 Já deixamos assente nossa crença de que a justa medida para ambas 
seria a adoção do meio termo, do ponderado, do paternalismo libertário. 
A pergunta, então, é: Por onde começar a construí-lo?

 No Direito do século XXI, pós-posit iv ista por convicção e 
neoconstitucionalista por natureza, não se cogita da iniciação de 
qualquer raciocínio jurídico que não parta da análise da constituição. 
Nessa toada, é bem de ver que o caráter compromissório da Constituição 
brasileira como um todo, em especial do artigo 170, parece expressar 
suficientemente, no campo jurídico, o cerne da teoria do paternalismo 
libertário. O rol dos princípios reitores da Ordem Econômica, 
intrinsecamente conflitantes entre si, demonstra o intento do constituinte 
no sentido de afastar-se de posições radicais e que já provaram seu 
fracasso com a quebra da bolsa e com a quebra do muro11. Assim como 
as previsões constantes dos artigos 173 e 174 evidenciam que, se por 
um lado o Estado assumirá postura absenteísta e subsidiária na atuação 
econômica direta, por outro, ele não abrirá mão de resguardar os valores 
que o constituinte pôs à sua cura.

 A mensagem é cristalina. O mercado é livre para atuar, desde que 
seus agentes não descuidem dos interesses daqueles com quem 
interagem,agindo egoisticamente. Ocorrendo isso haverá um 
desequilíbrio e, constatado este, o Estado atuará para corrigi-lo.

 Tem-se, destarte, que o regulador é limitado no seu âmbito de atuação, 
primeiramente, pelas determinações do constituinte e, posteriormente, 
pela normatização do legislador que as densifica, instituindo um marco 
regulatório e fixando a política pública a ser adotada. Nada obstante, 
há uma fase intermediária – que, no mais das vezes, não é percebida – 
entre o balizamento constitucional e o ordenamento infraconstitucional. 
É que, para desenhar o marco regulatório e definir a política pública 
para determinado setor da economia, o legislador, necessariamente, 
tem de olhar, antes, para o mercado. O diagnóstico deste é que indicará 
como se encontra o equilíbrio entre os valores eleitos pelo constituinte 
e ensejará uma presença estatal mais ou menos incisiva no setor. 

11 CYRINO, André Rodrigues. Direito constitucional regulatório: elementos para uma interpretação institucionalmente 
adequada da constituição econômica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 99/113.
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 Queremos dizer com isso que a análise da arquitetura de escolhas  
do regulador depende, primeiro, do exame da arquitetura de escolhas do 
segurador. Passemos ao exame de cada uma delas.

3.2 Diagnóstico A dinâmica acelerada das relações econômicas criou o fenômeno da 
massificação contratual12. Para combater a escassez do tempo, é preciso 
homogeneizar escolhas. Com o mercado de seguros não é diferente. 
As seguradoras analisam demandas, verificam tendências, montam 
seus produtos e os oferecem a um mercado consumidor que sabe que 
precisa deles, mas não sabe bem de qual, nem porque, nem para que. 
Constituído está o problema.

 Os consumidores, como um todo, desconhecem suas reais necessidades 
e mais ainda a solução para elas, daí sua vulnerabilidade13. E não tem 
tempo para fazê-lo. Eles precisam e acreditam no seu fornecedor.  
Este, por sua vez, confia em si próprio, no seu departamento de 
marketing e no livre mercado. Formata, então, um produto que alguém 
quer, da forma como ele próprio deseja, de modo que o consumidor 
imagine ter sido atendido, e justifica-se alegando que o mesmo é livre 
para escolher e sabedor do que é melhor para si.

 Não estamos a propor qualquer juízo de valor e nem procurando 
culpados. Há apenas a constatação de uma realidade.Os motivos que 
ensejam tais comportamentos são vários – alguns reprováveis, outros 
escusáveis. Culpados são ambos. Há uma conveniente leniência nessa 
relação. Ninguém assume suas responsabilidades. Faz-se uma aposta. 
Se as tragédias anunciadas se concretizarem, vai-se ao judiciário.  
Cada qual, como um cônjuge traído, culpa o outro pela quebra da 
confiança. O problema é que essa relação foi travada sem que as partes 
de fato se conhecessem.

 O segurador elabora um produto para um consumidor imaginário.  
Ele desconsidera as limitações e anseios deste. Não pretendemos 
minimizar a dificuldade de tornar acessível ao leigo uma operação 
extremamente técnica e sobre a qual paira um mito de que todos 
entendem. O que releva é a circunstância de que quem contrata um 
seguro imagina estar se protegendo contra todos, ou quase todos, os 
riscos e essa crença é alimentada pelas seguradoras, sobretudo, através 
de sua publicidade. Essa expectativa já prejudica a plena compreensão 
do consumidor sobre o produto que está adquirindo. Aliado a ela  
tem-se o desconhecimento técnico, a incompatibilidade de interesses 
e as dificuldades de comunicação entre as partes.

12 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1999. p. 49/53.
13 TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor: direito material e 
processual. Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 2012. p. 28/31.
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 De fato, parece impensável que um sujeito que pretenda contratar um 
seguro de seu veículo imagine que está protegido contra roubos e não 
contra furto qualificado. A uma, porque sua intenção é obter a proteção 
mais abrangente possível. A duas, porque não sabe a diferença técnica 
entre os termos. A três, porque não foi isso que pediu e a quatro porque 
foi seduzido pela promessa de que o seguro lhe traria plena “segurança 
e tranquilidade”. E não parece importante, para essa discussão – 
conquanto o assunto mereça detida reflexão – a correção ou não do 
trabalho dos corretores. 

 Pretendemos, assim, discutir a forma como as seguradoras estão 
promovendo as arquiteturas de escolhas dos segurados. Há um 
inegável descompasso entre o que o segurado almeja comprar e o que 
o segurador se dispõe a vender. E, como visto, aquele é induzido por 
este, ao mesmo tempo que se sujeita a seguir qualquer caminho que 
alguém lhe indique, comodamente, sem questionar14.

 É por essa falha na arquitetura de escolhas promovida pelas seguradoras 
– fundada exclusivamente num aspecto libertário – que o regulador é 
chamado a atuar de modo enfático quando da definição da arquitetura 
de escolhas que lhe cabe. Todavia, isso não lhe autoriza a cometer 
excessos, como se tem verificado.

 A reação ao desequilíbrio do mercado é imperiosa, mas seu escopo tem 
de ser simplesmente o retorno ao equilíbrio ideal e não o ocasionamento 
de um desequilíbrio inverso. Excessos não se compensam, se somam 
para criar um cenário caótico. Na certeza de que as seguradoras 
desconsideram a proteção do consumidor, desestabilizando o mercado, 
o regulador chama para si a responsabilidade de estabelecer o conteúdo 
das avenças e de redigir seus clausulados15. Ao desempenhar essa 
função, a pretexto de proteger os consumidores – contra os seguradores 
e contra eles próprios –aniquila a liberdade de ambos. 

 O que a experiência vem demonstrando é que a regulação de seguros 
no país tem se pautado por um viés paternalista que não tutela nenhum 
dos princípios da Ordem Econômica constitucional. Vulnera-se a livre 
iniciativa em nome de uma suposta proteção do interesse dos segurados 
consumidores, sem que, deveras, se os proteja. Isso porque nossa 
regulação não é técnica nem criativa. Não se olvide que o paternalismo 
puro não subtrai apenas a liberdade do agente fornecedor do mercado, 
muitas das vezes cerceia os próprios consumidores, homogeneizando 
condutas supostamente tidas por mais adequadas e limita-os a contratar 

14 Atitude que está a merecer maior atenção da doutrina, como já vem pontuando com propriedade a professora 
Angélica Carlini, no sentido de reconhecer que aos consumidores são imputados não apenas direitos, mas, também, 
deveres.
15 Percebeu o ponto Angélica Carlini ao asseverar: “Os contratos de seguro são, portanto, fruto dessa situação legal 
que remanesce no país e nem sempre são concebidos da forma como os agentes econômicos desejariam que eles 
fossem. Há rigidez na exigência de cláusulas contratuais ou de forma de organização dos contratos, muitas dessas 
sem aplicabilidade prática para a tarefa de facilitar a compreensão dos segurados.”. CARLINI, Angélica Luciá. 
Função social dos contratos de seguro e sustentabilidade. In: Cadernos de Seguros. Ano XXXII. Nº 171. Março/
Abril de 2012. p. 16/24.
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o que não precisam ou não podem pagar, inclusive, excluindo parcela 
significativa de consumidores do mercado16.

3.3 Prognóstico A imagem é desalentadora. O mercado de seguros carece de profundas 
mudanças. O diagnóstico acima exposto conflita frontalmente com o 
paradigma proposto. A solução, então, parece que virá justamente da 
inversão da ordem natural das coisas.

 
 Defendemos, anter iormente, que a regulação deveria atuar 

subsidiariamente – podendo ser tanto preventiva quanto repressivamente 
– em relação aos agentes regulados, corrigindo as falhas de mercado 
que estes fossem incapazes de superar. Porém, o que se tem, 
atualmente, é o regulador espraiando-se cada vez mais por todos os 
recantos do mercado e regulando-o por inteiro, tanto na forma quanto 
no conteúdo. 

 
 O correto seria que as próprias seguradoras pudessem modificar 

suas condutas, sobretudo, promovendo arquiteturas de escolhas em 
consonância com os direitos dos consumidores, para que, assim, o 
regulador pudesse diminuir a intensidade da regulação. A questão é 
que esta atingiu tal nível de intensidade – e criou distorções tão graves 
no mercado – que não parece haver espaço para que o mercado inicie 
sponte propria esse processo de restruturação. 

 Destarte, a solução terá de partir do próprio regulador. O primeiro 
passo é que este compreenda que o seu escopo é tutelar o mercado 
e não os consumidores, que são apenas alguns de seus agentes17. 
Isso não significa, todavia, que o mesmo não deva atentar para o fato 
de o mercado, hoje, padecer do vício de desrespeito aos direitos dos 
consumidores, o que gera seu desequilíbrio. Em síntese, é preciso 
garantir a tutela do consumidor como forma de reequilíbrio do mercado 
e não por uma prevalência daquele18. 

 

16 Precisa a observação de Patrícia Baptista, que pontifica: “Certo ou errado, justificável ou não no contexto 
socioeconômico brasileiro, o fato é que esse paternalismo regulatório encerra, via de regra, um razoável grau 
de intervenção do Estado na economia. E, com alguma frequência, dá ensejo a consequências econômicas 
originalmente não dimensionadas, fruto de mecanismos naturais de proteção do mercado. Algumas vezes, por 
exemplo, impulsiona a saída de agentes do mercado, tal qual tem ocorrido no caso de comercialização de planos 
de saúde individuais, em clara fuga às políticas regulatórias para o setor, reduzindo-se, assim, a oferta de serviços 
à população. Noutras ocasiões, constata-se o aumento do custo de determinados serviços como instrumento 
de proteção do mercado contra os riscos regulatórios, como no caso da elevação dos spreads bancários como 
meio de defesa dos agentes financeiros contra a legislação e a jurisprudência significativamente protetivas do 
consumidor, etc. Essa produção de efeitos, em geral não desejados pelo regulador, pode ser claramente tipificada 
como falha regulatória. Trata-se de um resultado nocivo para o mercado provocado pela própria norma reguladora 
e cuja existência não é dada ao regulador ignorar”. BAPTISTA, Patrícia. A evolução do estado regulador no Brasil: 
desenvolvimento, globalização, paternalismo e judicialização. In: FREITAS, Daniela Bandeira de; VALLE, Vaníce 
Regina Lírio do (Coord.). Direito administrativo e democracia econômica. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 63/76.
17 Há outros órgãos estatais incumbidos especificamente dessa função, notadamente, os Procons e a Secretaria 
de Direito do Consumidor do Ministério da Justiça.
18 Não há dissociação possível entre mercado e consumidor. Um não existe sem o outro. 
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 Aproximamo-nos, pois, do desafio central. O que se constata nos dias que 
correm é uma regulação focada, mormente, no conteúdo das relações 
securitárias e nas suas formalidades, mas não na forma em si, enquanto 
processo de relação negocial. Isso está em total descompasso não 
apenas com o Direito Econômico, mas, também, com o próprio Direito 
Contratual19.

 
 É que hoje em dia, as obrigações, gênero do qual os contratos são 

espécie, são examinadas como um processo20. Importa mais a 
sua perspectiva dinâmica do que o seu viés estático. Desloca-se a 
preocupação puramente do teor dos contratos para o modo como ele é 
pactuado e executado. Essa é a grande mudança ocorrida nas relações 
negociais com o advento da boa-fé objetiva21.

 Nesse sentido, o tipo de regulação adotado para o setor parece totalmente 
descabido. Enquanto o regulador preocupa-se em, ele próprio, 
praticamente, preparar os contratos, descuida-se do que mais releva 
que é assegurar uma dinâmica negocial hígida onde prevaleça a boa-fé 
objetiva e haja eliminação ou redução da assimetria informacional. 

 Eis o mal dos tempos atuais. Na Era da Informação caminha-se, cada 
dia mais, para um cenário de desinformação22. A combinação dessa 
circunstância com o mencionado fato de as seguradoras arquitetarem as 
escolhas dos consumidores, por força da própria dinâmica das relações 
econômicas, é explosiva. Um agente do mercado formata o produto, 
não informa adequadamente a outra parte sobre o mesmo e a induz a 
adquiri-lo mesmo sem conhecê-lo.

 Aqui é que deve centrar-se a atuação do regulador. Se o segurador não 
tem o direito de definir, unilateralmente, os interesses dos segurados, o 
regulador também não o possui. Por isso, não pode pretender imiscuir-se 
no conteúdo das avenças – salvo para garantir que não contrariem a 
função social que lhes é intrínseca –, que precisa decorrer da interação 
entre ofertante e adquirente. 

 Portanto, a tutela do consumidor pelo regulador com vistas ao reequilíbrio 
do mercado depende da reformulação do paradigma regulatório.  
É imperioso que o regulador abandone a feição estritamente paternalista 
que conserva e adote uma concepção de paternalismo libertário. 
Impende que induza os agentes ofertantes a reformularem seus 
processos de arquiteturas de escolhas, passando a considerar em seu 
bojo os direitos dos consumidores.

19 Importa atentar aqui para o fato de que a disciplina regulatória e a disciplina contratual devem ser trabalhadas 
conjuntamente. Sobre o tema confira-se: SCHMITT, Daniel. O código civil e as normas regulatórias. In: Cadernos 
de Seguros. Ano XXXII. Nº 171. Março/Abril de 2012. p. 60/73.
20 SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006. p. 63/113.
21 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloísa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código civil interpretado 
conforme a constituição da república. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 15/23.
22 TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor: direito material e 
processual. Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 2012. p. 36/41.
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 Alguns exemplos podem ser esclarecedores.

 Nos seguros de responsabilidade civil há infindáveis discussões sobre 
a abrangência das coberturas dos danos decorrentes dos sinistros. As 
apólices de seguros, em regra, elencam três espécies de danos, moral, 
corporal e material, e vinculam a cobertura do primeiro às hipóteses de 
ocorrência de um dos últimos. À evidência isso, além de tecnicamente 
errado, acarreta inúmeras dúvidas.

 A bem da verdade, o mercado securitário nacional parece operar sob uma 
ordem jurídica que não mais vige. Desde o advento da Constituição de 
1988, com a consagração expressa do dano moral, é pacífico que este 
é autônomo em relação ao dano material23. Ademais, essa categoria de 
dano corporal é absolutamente estranha à doutrina e à jurisprudência 
pátrias. Mesmo o Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a exótica 
categoria dos danos estéticos24, ao lado do dano moral e do dano 
material, não a acolhe.

 Não se está negando que com a evolução da sociedade surgem 
novas espécies de danos a merecer uma reparação, o que, de resto, 
já é admitido25. O que parece equivocado é pretender enquadrá-lo em 
categorias jurídicas não reconhecidas e que só servem para gerar 
problemas de comunicação pela divergência na linguagem. Ora, um dano 
corporal terá, necessariamente, repercussões patrimoniais (materiais) 
e/ou extrapatrimoniais (morais). Autonomizar sua classificação é algo 
infrutífero e até questionável. Como se considera no cálculo atuarial de 
um seguro de responsabilidade civil um elemento como este que não é 
reconhecido por ninguém senão os próprios seguradores?

 Não é sem razão que no resto do mundo há uma crescente tendência de 
as apólices de seguro de responsabilidade civil fixarem apenas limites 
máximos de indenização globais26. Mas essa decisão, conquanto nos 
pareça mais eficiente sob qualquer ponto de vista, incumbe ao segurador. 
Ele é quem deverá desenhar o produto que deseja oferecer. Não cabe 
ao regulador interferir nessa seara. Nada obstante, compete-lhe, em 
atenção ao direito de informação do consumidor, vedar a utilização de 
linguagem obscura e atécnica27 na elaboração dos contratos.

23 Não por outra razão editou-se o enunciado 37 da Súmula da Jurisprudência Dominante do STJ nos seguintes 
termos: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.”.
24 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloísa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código civil interpretado 
conforme a constituição da república. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 875.
25 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição 
dos danos. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 81/118.
26 A respeito do histórico do tratamento dos danos morais nos contratos de seguro facultativo de responsabilidade 
civil, consulte-se: POLIDO, Walter A. Contrato de seguro: novos paradigmas. São Paulo: Roncarati, 2010. p. 74/79.
27 Não estamos, por óbvio, a defender a utilização dos termos técnicos incompreensíveis ao consumidor leigo. 
Quando defendemos a vedação à linguagem atécnica, queremos evitar aquela descompassada com o conhecimento 
convencional e que por isso gera dúvidas. A tradução de termos técnicos específicos para um linguajar mais 
acessível não implica em abandono da técnica.
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 Outro exemplo, que com o primeiro se conjuga, é em relação à 
abrangência dos riscos cobertos. Pouco se vê no mercado a oferta de 
apólices all risks. Contraditoriamente, essa é a expectativa, senão 
de todos, da maioria dos contratantes de seguro. Daí porque existem 
tantos conflitos quando da ocorrência dos sinistros, pois os segurados 
supõem ter adquirido algo que os seguradores juram não ter vendido.

 A par da circunstância anteriormente mencionada,relativa ao fato 
de a própria divergência de expectativas gerar uma dificuldade de 
compreensão do consumidor, a redação das apólices é absolutamente 
nebulosa. Entre cláusulas extremamente prolixas de riscos cobertos, 
riscos excluídos, perda de direitos e prejuízos não indenizáveis, o 
segurado desiste de tentar compreender o que está escrito e passa a 
acreditar que prevalece a sua real intenção de segurar-se contra tudo, 
ainda que não esteja claro no contrato se foi isso o que, de fato, se 
contratou28.

 
 Uma maneira que se nos afigura interessante de resolver esse impasse 

é alterar a dinâmica de contratação. Primeiramente, é de rigor que 
as seguradoras passem a formatar seus produtos de acordo com as 
expectativas dos consumidores e não exclusivamente com as suas.  
É preciso assumir suas responsabilidades enquanto arquitetas 
de escolhas de um mercado onde a livre-iniciativa e a proteção  
do consumidor tem igual valor. Isso não significa que não tenham 
liberdade de escolher o que querem vender, mas que tem o dever de 
não contrariar justas expectativas nutridas pelos segurados.

 Em segundo lugar, impõe-se estabelecer uma dinâmica negocial em 
que o fluxo de informações torne-se mais claro e evidente. Em vez de 
oferecer apólices prontas com a escolha dos riscos cobertos e excluídos 
já definidas pelo segurador, parece que mais adequado seria ofertar 
apólices com coberturas as mais amplas possíveis e se deixar a cargo 
do consumidor, se não quiser arcar com os custos destas, por não ter 
condições financeiras ou por não necessitar de todas as coberturas, 
escolher quais riscos pretende excluir da contratação. Para tanto, terá 
ele de buscar informações sobre os mesmos e, posteriormente, não 
terá dúvidas sobre o real objeto da contratação, porquanto participou 
ativamente de sua delimitação.

 
 Perceba-se que tais medidas, que, parecem bastante simples – e que 

poderiam ser até melhoradas e superadas – dependem apenas de 
criatividade e técnica. Esse deve, portanto, ser o foco do regulador, criar 
um ambiente regulatório em que o apreço à técnica implique na proteção 
ao consumidor e o incentivo à criatividade resguarde a liberdade do 
fornecedor. Daí porque o regulador não deve pretender estabelecer o 
que precisa constar das apólices, mas como devem constar.

28 Nesse sentido, o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor é bastante elucidativo e dá guarida a 
esta pretensão. Veja-se: “Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os 
consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os 
respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.” 
(Grifo Nosso).



R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 8, n. 15, p. 37-54, nov. 2012/abr. 2013 51

Bernardo Bichara Faria Coelho

 Em suma, o que pretendemos sustentar é que o regulador do mercado 
de seguros não mais pode contentar-se em editar regulações verticais 
que almejem proteger os regulados segundo as concepções próprias do 
regulador. É preciso que o raciocínio se inverta: a liberdade é a regra e a 
restrição é a exceção. Os regulados, sejam seguradores ou segurados, 
devem ter assegurado o seu direito de fazer escolhas livres, mas devem 
também contar com o seu direito a que o Estado tutele seus interesses, 
arquitetando escolhas pré-definidas que, tecnicamente comprovadas, 
sejam benéficas à maioria dos regulados, sem que tais escolhas resultem 
em imposições sempre que não sejam necessárias. 

 Essa questão da comprovação técnica é fundamental. Os modelos  
pré-definidos pelo regulador não podem ser aleatórios nem repousar 
numa suposta e etérea evocação do interesse público. É preciso 
demonstrar porque ele é melhor atendido de determinada maneira e não 
de outra. Cumpre dotar a função regulatória de instrumentos adequados 
à sua complexidade, a exemplo da análise de impacto regulatório29. 
Por tal razão é que este novo paradigma regulatório tem potencial de 
servir, também, à melhoria da qualidade técnica da regulação. Porque 
para alcançá-lo é insuperável a necessidade de recorrer-se à boa técnica 
e não apenas à boa retórica.

 Em termos mais jurídicos, este novo paradigma exige a proteção de 
certos direitos fundamentais sem sacrifício injustificado de outros, com o 
que se atinge o objetivo de uma ponderação proporcional dos interesses 
em conflito. Mais, reclama do regulador não apenas motivação de seus 
atos, mas motivação técnica, suficiente, eficiente e legítima.

4. Conclusão À guisa de conclusão, esperamos ter demonstrado a necessidade e, 
principalmente, a possibilidade de construção de um novo paradigma 
regulatório para o setor securitário. Desejamos, sobretudo, não 
ter frustrado aqueles que chegaram até este ponto esperando a 
apresentação de soluções definitivas, prontas e acabadas, pois nossa 
finalidade foi de, justamente, convidar à reflexão sobre o tema de forma 
a incentivar a busca de soluções várias, criativas, técnicas, mutáveis.

 Nossa crença firme de que o espírito da Ordem Econômica constitucional 
é o mesmo que anima a teoria do paternalismo libertário nos faz 
compreender que peca o regulador ao voltar-se apenas, ainda que 
equivocadamente, para os consumidores, tanto quanto as seguradoras 
ao só enxergarem seus próprios anseios. A superação dessa dicotomia, 
em prol de um mercado saudável, é possível a partir da assunção de 
responsabilidades que a qualidade de arquitetos de escolhas, em 
diferentes níveis, imputa a cada um.

29 RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. Regulação jurídica, racionalidade econômica e saneamento básico. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2011. p. 214/220.
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 Nesse sentido é preciso discutir o papel do Direito do Consumidor que, 
idolatrado por uns e odiado por outros, tem sido, na verdade, a grande 
vítima de discursos radicais a seu favor e contra, que, em nenhum dos 
casos, permite o alcance de todas as suas benfazejas potencialidades. 
Assim é que o Direito do Consumidor não pode mais ser tido por panaceia 
ou por algoz. Para que seja efetivo basta que se lhe dê o status que 
realmente desfruta. O Direito do Consumidor é não apenas um ramo 
do Direito Privado, mas também do Direito Público, notadamente, do 
Direito Administrativo Econômico, ao lado do Direito Concorrencial,  
do Direito Regulatório, dentre outros. 

 Destarte, não se pode conceber o Direito do Consumidor como 
superior aos demais. Não cabe mais buscar alocá-lo em outro patamar, 
nem superior tampouco inferior. Também não convém confundi-lo 
com o Direito Regulatório, como se fosse seu escopo. Cumpre, tão 
somente, compreendê-lo como mais uma disciplina jurídica voltada 
ao ordenamento da economia que, queiram ou não, é pautada pelo 
livre mercado e, pois, tem uma dinâmica que lhe é natural e deve 
ser respeitada no que não conflitar com os valores constitucionais.  
Do contrário, malferida restaria a livre iniciativa.

 Portanto, compete ao regulador do mercado securitário, seja o que 
aí está, seja o que se espera que sobrevenha, ter em conta tais 
considerações assumindo uma nova postura mais consentânea aos 
ditames constitucionais, com o que fomentará o desenvolvimento de um 
mercado de melhor qualidade para segurados e seguradores, que terão 
respeitados os direitos que lhes são pertinentes, sem preponderância 
de uns sobre outros.
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Resumo

Pela forma como são estruturados, o spread ou prêmio dos contratos CDS (credit default swaps) são 
comumente utilizados como indicadores da percepção do mercado a respeito da capacidade da entidade 
objeto de honrar com seus compromissos. Por conta disto, estes instrumentos possuem enorme potencial 
para o monitoramento da saúde financeira de companhias objetos destes contratos. Neste artigo, 
investigamos os efeitos de inúmeras variáveis (tanto idiossincráticas quanto sistêmicas) nos prêmios 
(spreads) dos contratos CDS de seguradores e resseguradores. Baseado nestas relações, será possível 
reconciliar qual seria a percepção de mercado a respeito do risco de insolvência de companhias (res)
seguradoras com base nestas variáveis explicativas. Dentre as idiossincráticas, utilizamos volatilidades 
implícitas, retornos de ações, rating, e variáveis de demonstrativos financeiros. Algumas variáveis 
relacionadas ao comportamento sistêmico foram consideradas na análise, por exemplo, níveis e 
inclinação da estrutura a termo de taxas de juros, fatores que controlam a chamada demanda por liquidez 
e um índice de volatilidade de mercado (VIX). Nossos resultados indicam que a volatilidade implícita é o 
maior “drive” do nível e variação das cotações de CDS. Cabe destacar o papel dos retornos das ações, 
e, em menor escala, de fatores contábeis referentes à lucratividade e alavancagem. Estes resultados 
são de grande relevância e interesse se aplicados para o monitoramento contínuo do risco de default 
ou de insolvência de uma (res)seguradora.
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Analysis of Factors Influencing the Premium for Risk of Default for (Re) Insurers
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Summary

In the manner in which they are structured, the spread or premium of CDS contracts (Credit Default Swaps) 
are commonly used as market perception indicators of a entity’s ability to honour its commitments. Because 
of this, these instruments have enormous potential for monitoring the financial health of companies 
objects of these contracts. In this article, we investigated the effects of several variables (both systemic 
and idiosyncratic) in premiums (spreads) of the CDS contracts of insurers and reinsurers. Based on these 
relationships, it is possible to reconcile what would be the market perception as to the risk of insolvency 
of (re) insurance companies on the basis of these explanatory variables. Among the idiosyncrases, we 
use implied volatility, stock returns, rating, and variables in the financial statements. Some systemic 
behavior-related variables were considered in the analysis, for example, levels and inclination of the 
term structure of interest rates, factors that control the demand for liquidity and a market volatility index 
(VIX). Our results indicate that implied volatility is the major driving force behind the level and variation of 
the prices of CDS. It is worth mentioning the role of stock returns, and, to a lesser extent, of accounting 
factors relating to profitability and leverage. These results are of great importance and interest if applied 
to the continuous monitoring of risk of default risk or insolvency of a (re) insurer.
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Resumen

Por la manera en que están estructurados, el spread o prima de los contratos CDS (credit default 
swaps) son comúnmente utilizados como indicadores de la percepción del mercado con respecto a la 
capacidad de la identidad sujeta a cumplir con sus compromisos. Por este motivo, dichos instrumentos 
cuentan con un enorme potencial para monitorear la salud financiera de las compañías sujetas a estos 
contratos. En este artículo, investigamos los efectos de innumerables variables (tanto idiosincrásicas 
como sistemáticas) en las primas (spreads) de los contratos CDS de las aseguradoras y reaseguradoras. 
Basándose en dichas relaciones, será posible compatibilizar la percepción del mercado respecto 
al riesgo de insolvencia de las compañías (re) aseguradoras a partir de estas variables explicitas.  
Dentro de las idiosincrásicas, utilizamos volatilidades implícitas, devolución de acciones, rating, así como 
variables de comprobantes financieros. Algunas variables relacionadas al comportamiento sistémico 
fueron considerados en el análisis, por ejemplo, niveles de inclinación de la estructura en base a tasas 
de interés, factores que controlan la llamada demanda por liquidez y un índice de volatilidad del mercado 
(VIX). Nuestros resultados indican que la volatilidad implícita es el mayor “drive” del nivel de variación 
en las cotizaciones de los CDS. Cabe mencionar el papel de las devoluciones de acciones, y, en menor 
escala, el de factores contables referentes al lucro y el apalancamiento. Estos resultados son de gran 
relevancia e interés, siempre y cuando sean aplicados dentro del monitoreo continuo del riesgo de 
default o de insolvencia de una (re) aseguradora. 
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1. Introdução Pela forma como são estruturados, o spread ou prêmio dos contratos 
CDS (credit default swaps) são comumente utilizados como indicadores 
da percepção do mercado a respeito da capacidade da entidade objeto 
de honrar com seus compromissos. Por conta disto, estes instrumentos 
possuem enorme potencial para o monitoramento da saúde financeira 
de companhias objetos destes contratos. Neste artigo, investigamos os 
efeitos de inúmeras variáveis (tanto idiossincráticas quanto sistêmicas) 
nos prêmios (spread) dos contratos CDS (credit default swaps) de 
seguradores e resseguradores.

 O objetivo é utilizar estes resultados para monitorar o risco de default 
de uma (res)seguradora. Com base nos efeitos estimados, é possível 
reconciliar as variáveis de uma determinada companhia de interesse e 
predizer qual seria sua qualidade de crédito percebida pelo mercado.

 Para isto foram usadas variáveis idiossincráticas e sistêmicas.  
Dentro do primeiro grupo, utilizamos volatilidades implícitas, retornos 
de ações, rating e variáveis de demonstrativos financeiros. Dentre as 
variáveis relacionadas ao comportamento sistêmico foram consideradas 
na análise, por exemplo, níveis e inclinação da estrutura a termo de taxas 
de juros, fatores que controlam a chamada demanda por liquidez e um 
índice de volatilidade de mercado (VIX). Nossos resultados indicam que 
a volatilidade implícita é o maior “drive” do nível e variação das cotações 
de CDS. Cabe destacar o papel dos retornos das ações, e, em menor 
escala, de fatores contábeis referentes à lucratividade e alavancagem. 
Estes resultados são de grande relevância e interesse se aplicados 
para o monitoramento contínuo do risco de default ou de insolvência 
de uma (res)seguradora.

 Há muito poucos trabalhos empíricos na literatura que tratam sobre risco 
de default por meio de contratos CDS. Com aplicação no mercado de 
(res)seguro, não encontramos nenhum artigo na literatura. Os modelos 
utilizados para precificação do risco de default (ou de insolvência) 
podem ser simplificadamente decompostos em duas categorias: os 
estruturais e os reduzidos. A raíz dos modelos estruturais certamente é 
o trabalho de Merton (1974). Baseados no valor da firma, estes modelos 
assumem premissas em relação à equação diferencial estocástica que 
governa este valor. Supõe-se que uma empresa emite uma dívida, cuja 
maturidade é T, para financiar suas atividades. Em T, se a empresa não 
for capaz de reembolsar todos os debenturistas/credores, pode-se afirmar 
que ocorre um evento de default. Neste contexto, o default pode ocorrer 
apenas no final do prazo T e é disparado quando o valor da firma é menor 
que o valor da dívida. Para mensurar o valor da firma, basta calcular o 
valor de opções tradicionais europeias.

 Em uma abordagem mais realista e sofisticada para modelos estruturais, 
Black e Cox (1976) consideram que o default pode acontecer também 
antes da maturidade T. Neste sentido, o valor da firma é visto como um 
ativo também e os modelos utilizam a mesma matemática dos modelos 
de precificação de opções com barreiras.
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 O problema fundamental destes tipos de abordagens é que os parâmetros 
de entradas destas equações não são diretamente observáveis. Em sua 
versão mais simples, no modelo original de Merton, o valor da firma à 
vista e sua volatilidade não são observáveis. Neste ponto, os trabalhos 
costumam recorrer a aproximações para estas variáveis. Os modelos 
estruturais por vezes não produzem spreads realistas, isto depende 
da estrutura de capital da firma, conforme estudo de Eom, Hewwege e 
Huang (2002).

 Modelos reduzidos, também chamados de modelos de intensidade, 
descrevem o default por meio de um processo de salto exógeno.  
O tempo para o default é o tempo para o primeiro salto de um processo 
estocástico: o processo de Poisson. Este processo pode ter uma 
intensidade determinística ou estocástica. Para estes modelos, o default 
não é disparado por variáveis observáveis no mercado, mas possui 
um componente exógeno que é independente de toda informação 
no mercado. Algumas referências sobre modelos de intensidade são 
Bielecki e Rutkowski (2001), Duffie e Singleton (1999), Lando (1998) e 
Brigo e Alfonsi (2003, 2005). A calibragem de modelos de intensidade 
baseados em prêmios de CDS diretamente é prejudicada pela escassez 
de dados, ao menos para especificações significativas dos processos 
da taxa de default. Para um determinado número de entidades objeto, 
as séries temporais não são longas o suficiente.

 Diferentemente dos trabalhos citados acima, neste artigo, nosso objetivo 
não é a precificação de contratos CDS per se. De fato, o intuito é 
verificar se há relações entre a percepção do risco de default, explícito 
nas cotações destes contratos, com variáveis específicas e sistêmicas.  
E, caso seja observada esta relação, estimaremos qual é. Neste tipo 
de abordagem, o trabalho de Benkert (2004) propõe uma forma de 
explicar o prêmio de contratos CDS, investigando, principalmente, os 
efeitos de volatilidades históricas e implícitas na formação das cotações.  
Campbell et al (2001) e Goyal e Santa-Clara (2002) ressaltam a 
relevância de volatilidade idiossincráticas, que têm recebido pouca 
atenção em pesquisas empíricas sobre risco de default.

 Uma solução possível para o problema de mensuração que evita 
as questões específicas levantadas acima, enquanto modelamos 
o prêmio dos CDS diretamente, pode ser encontrada na análise 
de regressão aplicada, por exemplo, por Collin-Dufresne (2001) e, 
mais recentemente, por Campbell e Taksler (2002). Estes autores 
tentam identificar e medir os determinantes dos spreads corporativos. 
A vantagem destes modelos é dupla. A estrutura econômica é mantida 
a um nível que parece ser apropriado para o montante e qualidade 
dos dados disponíveis. Adicionalmente, o uso de dados em painel 
mitiga problemas específicos de dados, por exemplo, gaps nas séries 
temporais das companhias objeto.
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 Conforme Campbell e Taksler (2002), executaremos análises de regressão 
que demandam uma estrutura econômica menor que os modelos 
estruturais. Por outro lado, nossa abordagem tem raízes na teoria do valor 
da firma para modelagem do risco de default e incorpora volatilidades 
para explicar o prêmio de CDS, o que representa uma conexão com a 
lógica de Merton (1974). Um investimento em um título emitido por uma 
companhia pode ser considerado uma combinação de um título livre de 
risco e uma venda de uma opção de venda (put) sobre o valor da firma. 
Assim, um aumento na volatilidade deslocará a massa de probabilidade 
em direção às caudas da distriuição do valor da companhia. Isto aumenta 
a probabilidade de default. Em termos do portfólio replicante, este fato 
econômico é refletido por um aumento no preço da opção de venda, 
piorando a posição dos credores. Em tal cenário, o aumento da volatilidade 
é acompanhado pelo aumento dos spreads.

 Para o mercado de (res)seguros, também podemos identificar as opções 
de venda características da possibilidade de default das companhias. 
Para negócios não vida, a analogia com o trabalho de Merton (1974) é 
direta. No Brasil, para os produtos e negócios do ramo vida, Melo (2007) 
identificou estas opções. As regressões conduzidas por Campbell e 
Taksler (2002) incluem aproximações para a estrutura a termo de taxas 
de juros, liquidez e características específicas de títulos. Os regressores 
que são utilizados para examinar o risco de default consistem de índices 
financeiros, informação de rating e medidas de mercado de retorno.

 Controlando a variação na seção cross-section das firmas, utilizando 
efeitos fixos, Campbell e Taksler (2002) examinaram o poder explanatório 
das respectivas aproximações incluindo-as em diferentes combinações 
em suas regressões. A razão para aplicação do esquema básico do 
estudo conduzido pelos autores aos dados de CDS é encontrada na 
ideia teórica de que, sob condições ideais, o prêmio que o comprador 
de proteção tem que pagar em um acordo de CDS equivale ao spread 
que um título com risco oferece sobre um instrumento equivalente livre 
de risco.

 Há um número de vantagens distintas em se usar dados de CDS em 
vez de spreads de títulos de renda fixa. Não é necessário corrigir pela 
maturidade nas regressões. Os dados disponíveis impõem uma restrição 
natural a CDS com maturidades de cinco anos, que são os contratos 
mais líquidos. Todas as cotações referem-se à mesma maturidade. Além 
disso, não há preocupação com efeitos de cupons. CDS, como todos os 
swaps, são desenhados de forma a não prover fluxos de caixa no início 
do contrato. Em outros termos, lidar com cotações de CDS é comparável 
a ter uma amostra de títulos de renda fixa que são negociados ao par 
em cada dia. Tamanho da emissão é outra variável peculiar a títulos 
de renda fixa que não é aplicável a CDS. Portanto, as diferenças de 
liquidez em relação a diferentes títulos de um mesmo emissor não é 
uma questão neste artigo.

 O artigo está estruturado da seguinte forma: na seção 2, descrevemos 
a dinâmica dos contratos CDS. Na seção 3 são apresentados os dados 
utilizados no estudo. Nas seções 4 e 5, são apresentados a metodologia 
e os resultados, respectivamente. Por fim, na seção 6, o artigo é 
finalizado.
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2. Contratos  Tendo em vista ser um contrato possivelmente pouco conhecido
de CDS no mercado de seguros brasileiro, entendemos ser relevante uma 

explanação sobre as características dos CDS – credit default swaps. 
Este contrato é uma troca (swap) financeira onde o vendedor do CDS 
compensa o comprador no caso de um default em um título, emitido por 
uma empresa (ou país) objeto do contrato, ou outro evento de crédito.  
O comprador do CDS faz uma série de pagamentos (prêmio do CDS ou 
spread) ao vendedor e, em troca, recebe um pagamento em caso de default 
de um título emitido por uma empresa (ou país) objeto do contrato.

 
 Ao ocorrer o default, o comprador do CDS recebe uma compensação 

(geralmente o valor de face do título emitido pela empresa objeto do 
contrato), e o vendedor do CDS toma posse do títutlo em default. 
Entretanto, qualquer um pode comprar um CDS, mesmo companhias/
indivíduos que não tenham posse do título de crédito e quem não tem 
interesse direto no título (são chamados naked CDS). Se houver mais 
contratos de CDS do que títulos emitidos, um protocolo é iniciado: o 
pagamento recebido é substancialmente inferior ao valor de face do 
empréstimo1. O Parlamento Europeu aprovou o banimento dos naked 
CDS, desde Dezembro/2011, mas só se aplica a dívidas de nações2. 
A Figura 1 ilustra o funcionamento dos CDS.

Figura 1 – Fluxos de caixa dos contratos de credit default swap nos cenários (i) sem e (ii) com default

1  Ver Pollack, Lisa (5 de Janeiro de 2012). “Credit event auctions: Why do they exist?”. FT Alphaville. 
http://ftalphaville.ft.com/blog/2012/01/05/779501/why-do-they-exist/.
2  Ver “Euro-Parliament bans “naked” Credit Default Swaps”. EUbusiness. Nov 16, 2011. http://www.eubusiness.
com/news-eu/finance-economy-cds.dij.
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 Os credit default swaps existem desde o início dos anos 90, e seu uso 
aumentou nos anos 2000. Ao fim do ano 2007, o valor nocional dos CDS 
era de 62,2 trilhões de dólares, caindo para 26,3 trilhões no meio de 
2010 e 25,5 trilhões de dólares no início de 20123. No contexto da gestão 
de riscos, um exemplo de como dados de CDS podem ser utilizados é 
no monitoramento de como o mercado enxerga o risco através de uma 
ampla gama de entidades. Estas entidades incluem nações/países 
(tais como Brasil, EUA, Grécia etc), empresas, instituições financeiras 
e bancos. Os dados são registrados em bps (pontos base) e podem ser 
usados como indicador de um potencial risco de insolvência da entidade 
objeto, como visto pelo mercado. Os dados podem também ser utilizados 
para prover um rating de crédito implícito à frente dos ratings tradicionais 
emitidos por agências.

 
 Os contratos CDS têm sido comparados com seguro, por conta do fato 

do comprador pagar um prêmio e, em retorno, receber um montante de 
dinheiro se um evento, especificado no contrato, ocorrer. Entretanto, há 
uma série de diferenças entre um contrato de CDS e uma apólice de 
seguro, por exemplo:

• O comprador do CDS não precisa possuir o título objeto ou outra 
forma de exposição, ou seja, o comprador não precisa nem sofrer 
uma perda por conta do default.

• O vendedor não precisa ser uma entidade regulada.

• O vendedor não é requerido a manter recursos financeiros para pagar 
os compradores, embora a maioria dos negociadores de CDS esteja 
sujeita a requerimentos de capital.

• Seguradores gerem os riscos basicamente baseados na lei dos 
grandes números, enquanto negociadores de CDS gerem riscos 
fazendo hedge com outros negociadores e com transações no 
mercado de títulos de renda fixa.

• Em caso de ocorrência do evento gerador, a apólice de seguro 
provê uma indenização que cobre as perdas realmente sofridas 
pelo segurado, enquanto que o CDS provê um pagamento igual a 
todos os compradores, calculado utilizando um método acordado 
e de mercado.

• A forma comum de precificação é diferenciada. O custo de seguros 
é baseado em modelos atuariais. CDS são derivativos cujo custo é 
determinado pela utilização de modelos financeiros e por relações 
de arbitragem com outros instrumentos de mercado de crédito, de 
mesmo emissor a qual o contrato de CDS se refere.

• Para cancelar um contrato de seguros, basta o segurado parar de 
pagar prêmios. No caso de CDS, o comprador, ao sair do contrato, 
pode ter uma perda ou um lucro.

3  Ver dados no sítio eletrônico da ISDA – www.isda.org.
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3. Dados  O banco de dados inicialmente utilizado neste artigo consiste de cotações
utilizados diárias de contratos CDS denominados em dólares de nove companhias 

(res)seguradoras: ACE, AIG, AEGON, ALLIANZ, MUNICH RE, CHUBB, 
ZURICH, TRAVELERS e XL Group. Todos possuem maturidade de cinco 
anos e foram observados entre 01/01/2002 e 31/12/2011. As estatísticas 
que resumem as amostras estão na Tabela 1, assim como as séries 
temporais das cotações de cada companhia (Gráfico 1). Todos os dados 
foram conseguidos junto à Bloomberg.

Gráfico 1 – Séries temporais das cotações diárias de CDS (prazo de cinco anos) das companhias (res)
seguradoras ACE, AIG, AEGON, ALLIANZ, MUNICH RE, CHUBB, ZURICH, TRAVELERS e XL Group. 
A série mais longa (ALLIANZ) se inicia em Setembro/2001

Tabela 1 – Estatísticas de resumo de cada uma das séries de cotações de contratos CDS (prazo de 
cinco anos)

Tamanho 
amostra 

(dias)
Mínimo 1º 

quartil Mediana Média 3º 
quartil Máximo Desvio 

Padrão

ACE 2.333 15,91 42,18 67,14 70,77 95,30 297,50 37,51

AIG 2.400 8,16 21,91 46,25 265,45 301,62 3.758,99 477,48

AEGON 2.288 8,88 23,69 55,55 108,77 172,03 608,25 109,35

ALLIANZ 2.579 5,66 20,68 47,07 51,87 78,22 190,81 36,27

MUNICH Re 2.503 5,56 22,37 38,38 41,33 58,67 128,24 23,74

CHUBB 2.266 9,86 24,66 42,38 50,55 78,66 180,51 31,13

ZURICH 2.087 8,00 27,75 56,42 68,27 105,40 207,84 46,32

TRAVELERS 1.133 16,22 30,75 41,82 53,90 87,63 130,49 30,17

XL Group 2.271 16,98 44,77 78,83 158,63 171,05 1.163,65 207,33
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 As variáveis contábeis são reportadas trimestralmente. Seus sumários 
estão na Tabela 2. Três variáveis são incluídas em algumas análises de 
regressão de forma a representar em parte as condições da economia 
e para controlar a liquidez. De forma correspondente à maturidade  
dos CDS na amostra, utilizamos as taxas de juros de cinco anos dos 
títulos do tesouro norte-americano como uma aproximação do nível  
da estrutura a termo de taxa livre de risco. Como representante da inclinação 
da estrutura a termo de taxa livre de risco, escolhemos a diferença entre 
as taxas de cinco anos e de três meses dos Treasury bills.

Tabela 2 – Estatísticas de resumo de cada uma das variáveis contábeis para todas as companhias 
do banco de dados

Termo – Bloomberg Mínimo 1º 
quartil Mediana Média 3º 

quartil Máximo Desvio 
Padrão

ROA -10,40 0,56 1,03 1,27 2,24 5,57 2,05

ROE -227,58 6,10 11,57 5,89 14,86 24,59 24,97

Rec. Financeiro/Invest. -10,49 3,00 4,43 3,94 5,15 10,39 2,72

Ativo/PL 3,20 4,80 8,80 9,80 13,70 34,90 6,00

Dívida/Capital Total 8,60 19,30 23,70 32,90 38,40 94,00 21,20

Dívida/Ativo Total 0,70 3,30 5,20 8,30 7,90 60,20 9,30

Prem. Ganho Líq./
Receita Total -319,40 67,40 79,30 92,50 87,50 2.653,40 194,60

Rec. Financeira/Receita 
Total -149,20 12,00 14,50 21,20 21,70 1.017,60 60,70

Rec. Operac./Vendas 
Líq. -2.882,90 6,20 12,40 3,70 20,60 170,80 160,70

LAIR/Vendas Líq. -3.138,60 4,50 9,90 -0,10 18,20 208,50 175,00

Desp. Impostos/Vendas 
Líq. -387,50 0,90 2,50 0,70 4,00 26,90 22,60

Margem Lucro -2.274,70 3,00 7,40 -5,90 13,70 113,70 169,60

 Duffee (1998) documentou uma relação inversa entre os spreads de 
crédito de títulos de renda fixa e o nível da taxa de juros livre de risco. 
Uma explicação para este fato empírico associa baixas taxas com um 
estado de recessão da economia. Default corportativos ocorrem mais 
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frequentemente durante ciclos de baixa da economia do que durante 
fases de ascenção, e a ocorrência de uma recessão pode causar um 
declínio na qualidade de crédito que leva a um maior número de defaults 
no futuro. De acordo com esta linha de raciocínio, a compensação pelo 
risco de default aumentaria, e um sinal negativo deste coeficiente seria 
esperado. Collin-Dufresne, Goldstein e Martin (2001) argumentam 
que a inclinação da estrutura a termo provê alguma medida de 
incerteza a respeito da economia assim como uma expectativa sobre o 
comportamento futuro das taxas de curto prazo.

 Em adição às taxas de juros, uma variável é necessária para controlar 
a variação na demanda por liquidez durante o período amostral.  
Após os atentados terrositas de 11 de setembro de 2001, uma “procura 
por qualidade” foi observada nos mercados financeiros, e tentamos 
capturar este efeito, conforme Benkert (2004), incluindo a diferença entre 
as taxas de três meses dos swaps de taxas de juros em dólar e as taxas 
dos Treasury bills. Uma abertura desta diferença indica uma diminuição 
na confiança dos participantes do mercado na estabilidade do sistema 
bancário. Para esta variável, um coeficiente positivo é esperado, pois em 
tempos de estresse, quando o preço de um contrato swap padrão sobre 
taxas de títulos públicos americanos sobe, investidores vão requerer 
um preço maior para aceitar o risco de default de títulos corporativos.  
Na Gráfico 2 é apresentado o comportamento desta variável ao longo 
do tempo. Destacamos, no gráfico, o período da crise dos subprime.

Gráfico 2 – Série temporal da diferença entre as taxas dos Treasury bills de três meses e do swap de 
taxa de juros em dólar para o prazo de três meses. Tal série ilustra a procura por liquidez. Está destacado 
no gráfico o período mais agudo da crise dos subprime
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 Foram utilizadas também as classificações (ratings) emitidas por 
agências classificadoras de risco. As companhias foram classificadas 
por diferentes agências de risco. Seguindo os passos de Campbell e 
Taksler (2002), para aquelas companhias que possuíam classificação 
emitida por mais de uma agência, foi escolhida a pior nota. Variáveis 
dummy foram utilizadas para identificar as notas. A nota mínima da 
amostra foi BBB e a máxima foi AAA.

 Em relação às variáveis contábeis, utilizamos índices de lucratividade, 
alavancagem e razões sobre a produção (vendas). Inicialmente, 
utilizamos para o grupo de lucratividade: Retorno sobre o Ativo, Retorno 
sobre Patrimônio, Receitas financeiras sobre Ativos de Investimento. 
Para o grupo de alavancagem: Ativo sobre Patrimônio, Total de Dívida 
em relação ao total de Capital, Total de Dívida sobre Total de Ativo. Para 
o terceiro grupo foram considerados: Prêmio ganho líquido sobre total 
de Receitas, Receitas financeiras sobre Receitas securitárias, Lucro 
operacional sobre Receita Líquida, Lucro antes de Impostos sobre 
Receita Líquida, Despesas de Impostos sobre Receita Líquida e Margem 
de Lucro. 

 A interpretação econômica destes componentes é direta. Uma 
companhia capaz de produzir com sucesso é mais provável de pagar 
sua dívida. Quando o montante de dívida é alto, a (res)seguradora 
pode dar default, ainda que seja lucrativa. Isto motiva a inclusão de 
medidas de alavancagem, estabelecendo uma ligação com a lógica 
fundamental dos modelos de crédito estruturais. Basta lembrarmos 
que o montante em dívida representa o preço de exercício de uma 
opção de venda no portfólio replicante da dívida. Fixando as demais 
variantes, o valor da opção de venda aumenta em função do preço 
de exercício. Espera-se que o coeficiente sobre as aproximações 
a respeito de alavancagem seja positivo. Já em relação ao terceiro 
grupo de variáveis, o estabelecimento de uma relação não é tão direta. 
Afinal, há variáveis que de fato representam eficiência da companhia 
seguradora como lucro operacional sobre receita líquida, mas há outras 
que podem ter perspectiva negativa pelo mercado, como receitas 
financeiras sobre receitas securitárias. Um alto índice aqui indicaria 
sobreposição da atividade de investimento sobre o negócio principal da 
companhia que deveria ser obter lucro sobre a venda de (res)seguros.  
Embora os números contábeis nem sempre reflitam isto, esperamos 
que a informação contábil esteja bem ligada à performance econômica 
das firmas na amostra.

 Com relação à volatilidade das ações das companhias, é muito difícil sua 
separação em componente idiossincrática e sistêmica. Isto demandaria 
dados de vários índices de ações e abriria uma discussão a respeito de 
com qual benchmark os prêmios de risco das (res)seguradoras seriam 
mensurados. Embora possamos lamentar este fato, entendemos que não 
afetará em nada na investigação do impacto da volatilidade das ações 
nos spreads dos CDS, já que, neste caso, a quantia de interesse é a 
volatilidade total. A volatilidade implícita foi calculada invertendo-se os 
preços das opções de compra, das ações das companhias, negociadas 
em mercado. As opções usadas estavam no dinheiro (at-the-money).
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 É importante ressaltar que não temos interesse em discutir a utilidade 
de volatilidade implícitas como estimadoras de volatilidade futura. 
Apenas tentamos ter vantagem da informação contida na volatilidade 
implícita, o que de certa forma, nos leva a considerar a influência do 
preço das opções nos CDS. Um aumento na volatilidade implícita 
pode refletir expectativas de mercado sobre oscilações futuras. Pode 
também representar mudanças em outros aspectos, como liquidez, 
risco de modelagem, ou outros momentos (3º e/ou 4º) a respeito da 
distribuição do preço da ação. Independentemente do que causa 
mudanças na volatilidade implícita de opções, este dado pode ser útil 
para a mensuração dos spreads dos CDS.

 Entendemos que um aumento desta volatilidade representa uma má 
notícia para credores e, portanto, resulte em maiores prêmios nos 
contratos de swap de default de crédito. No modelo de Merton (1974), um 
aumento da volatilidade está associado a um aumento da probabilidade 
de default. Evidências do mercado financeiro suportam esta crença, já 
que durante épocas de tormentas financeiras, é observado um relevante 
aumento dos spreads e das volatilidades implícitas.

Gráfico 3 – Séries temporais das volatilidades implícitas das companhias (res)seguradoras ACE, AIG, 
AEGON, ALLIANZ, MUNICH RE, CHUBB, ZURICH, TRAVELERS e XL Group
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 Além das volatilidades implíticas de cada companhia, incluímos em 
nossas análises um índice de volatilidade de mercado, o VIX (Chicago 
Board Options Exchange Market Volatility Index). O VIX é uma medida 
popular de volatilidade implícita de opções do índice S&P 500. Costuma 
ser referenciado como índice de aversão ao risco, representa uma 
medida de expectativa de mercado da variabiliadade do mercado de 
ações para os próximos 30 dias. O VIX é cotado em pontos percentuais 
e traduz, de forma geral, o movimento esperado no índice S&P500 
no período de 30 dias seguintes, no qual é então anualizado. Ele é 
calculado como uma média ponderada de um leque de opções sobre 
o índice S&P500. Atualmente, há instrumentos financeiros negociados 
cujo “ativo objeto” é o VIX. Na Gráfico 4, mostramos o comportamento 
desta variável entre Jan/2000 e Dez/2011.

Gráfico 4 – Série temporal do VIX entre as datas 03/01/2000 e 31/12/2011

4. Metodologia Nesta seção, reportamos à metodologia para as análises de regressão. 
Primeiramente, tendo em vista o grande número de variáveis contábeis, 
executamos uma análise de fatores4, colhendo os três primeiros que 
explicaram 70% da variância total. Os três primeiros fatores possuem as 
cargas descritas na Tabela 3. As cargas cujos módulos eram inferiores 
a 0,40 foram omitidas.

4  A rotação usada foi Varimax.



R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 8, n. 15, p. 55-76, nov. 2012/abr. 2013 69

Eduardo Fraga Lima de Melo, Mariana Arozo Benício de Melo

Tabela 3 – Cargas dos três primeiros fatores resultantes da análise fatorial executada nas variáveis 
contábeis/financeiras

Fator 1 Fator 2 Fator 3

ROA -0,40

ROE 

Rec. Financeiro/Invest.

Ativo/PL 0,65

Dívida/Capital Total 0,99

Dívida/Ativo Total 0,89

Prem. Ganho Líq./Receita Total -0,49 0,86

Rec. Financeira/Receita Total 0,99

Rec. Operac./Vendas Líq. 0,98

LAIR/Vendas Líq. 0,98

Desp. Impostos/Vendas Líq. 0,94

Margem Lucro 0,84

 Com base nos resultados desta análise fatorial, podemos interpretar 
os fatores como sendo (1) Índice de Lucratividade; (2) Alavancagem e  
(3) Índice sobre Receita. A identificação deste último fator não é tão 
clara quanto a dos demais. Reunidos todos os regressores, passamos 
às análises de regressão. Trabalhamos com dois cenários. No primeiro, 
o objetivo é explicar o nível de CDS com o uso dos regressores, ou 
seja, a variável dependente foi a própria cotação de CDS. No segundo 
cenário, a variável resposta foi a variação na cotação do CDS. Por conta 
disto, aplicamos a primeira diferença em alguns regressores também. 
Neste cenário, o interesse reside na explicação da variação (positiva ou 
negativa) na percepção de risco de crédito do mercado.

1º cenário: V.a. resposta → cotações de CDS

 O modelo mais completo neste cenário pode ser denotado por:

 

   (1)
 

onde:

•  – cotações dos CDS da firma i no tempo t, em seu estado 
original (em pontos base).

•  – fator j ( j = 1, 2, 3) resultante da análise fatorial referente à 
companhia i no tempo t.
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•  – dummy referente à classificação de risco AA da firma i no 
tempo t.

•  – dummy referente à classificação de risco A da firma i no 
tempo t.

•  – dummy referente à classificação de risco BBB da firma 
i no tempo t.

•  – valor da ação da companhia i no tempo t.

•  – volatilidade implícita (em %) da companhia i no tempo t.

•	 VIXt – índíce de volatilidade no tempo t.

•	 Liqt – demanda por liquidez (diferença entre a taxa do swap de Libor 3 
meses e a taxa dos T-bills de 3 meses, ambas em %) no tempo t.

•	 Nivelt – proxy para o nível da estrutura a termo de taxa de juros (em 
%) em dólar no tempo t.

•	 Inclt –proxy para a inclinação da estrutura a termo de taxa de juros 
(em %) no tempo t.

•  – erro.

 Os demais modelos executados são variações do modelo completo 
descrito acima. Alguns testes de robustez serão executados, dentre 
estes utilizaremos variáveis dummies referentes ao período de tempo 
(tipo trimestre/ano) – timedummyt e também referentes às companhias 
firmdummy i.

2º cenário: V.a. resposta → primeira diferença das cotações de CDS

 O modelo mais completo neste cenário pode ser denotado por:

 
   (2)
  

onde  é o erro. Aqui cabe destacar que  representa a variável 
indicadora de piora de rating, assumindo os seguintes valores: 

• 1 – para piora da classificação em relação à anterior para firma i;
• 0 – inalteração; e
• -1 – melhora da classificação em relação à anterior para firma i.

 Alguns testes de robustez serão executados, dentre estes utilizaremos 
variáveis dummies referentes ao período de tempo (tipo trimestre/ano) 
– timedummyt.  foi calculado aplicando-se a primeira diferença 
no log das cotações originais, em base centesimal, somada de uma 
unidade. O mesmo procedimento foi usado para a volatilidade implícita 
e para o VIX.  são os retornos das ações na base logarítimica. 
Para as demais variáveis foi aplicada apenas a primeira diferença.
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5. Resultados Os resultados dos modelos de regressão estão dipostos nas Tabelas 
4 e 5 abaixo. No modelo completo M0*, incluímos as variáveis dummy 
referentes às companhias e aos períodos. Em relação às variáveis 
que denotam as companhias, apenas AIG (224,13, p-valor = 0%) foi 
significativa. Os trimestres 04/2010 e 02/2011 foram significativos com 
p-valores iguais a 0,2% e 0,3%, respectivamente.

Tabela 4 – Resultados, estimativa e (p-valor), dos modelos de regressão considerando a estrutura 
(e suas variações) disposta na equação (1)

M0* M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6

Intercepto -271,08
(86,2%)

-70,26
(32,8%)

-5,27
(93,9%)

215,51
(0,1%)

130,48
(0,1%)

-131,18
(13,5%)

-51,15
(46,4%)

148,64
(0,0%)

Lucratividade -13,57
(0,9%)

-20,57
(0,0%)

-62,04
(0,0%)

-22,13
(0,0%)

Alavancagem 11,16
(40,4%)

23,93
(4,4%)

49,45
(0,0%)

7,43
(19,0%)

Receita 3,03
(52,4%)

4,48
(41,3%)

14,30
(7,9%)

3,34
(54,3%)

Rating AA 16,76
(62,7%)

74,33
(3,5%)

9,14
(85,7%)

10,36
(81,6%)

Rating A 91,91
(4,4%)

136,40
(0,3%)

63,42
(18,3%)

85,45
(4,5%)

Rating BBB 94,76
(8,1%)

183,20
(0,0%)

183,44
(0,0%)

207,61
(0,0%)

Ações* _
_

_
_

_
_

Vol. Imp. 7,43
(0,0%)

7,02
(0,0%)

7,31
(0,0%)

6,85
(0,0%)

VIX -13,23
(71,2%)

-5,42
(0,0%)

5,60
(0,0%)

4,34
(0,3%)

-6,79
(0,0%)

6,87
(0,0%)

5,54
(0,0%)

-6,47
(0,0%)

Liquidez 789,25
(55,6%)

-13,77
(30,0%)

43,88
(5,3%)

53,14
(0,9%)

-7,80
(55,6%)

47,75
(3,1%)

40,53
(3,8%)

-6,53
(61,7%)

Nível 198,04
(53,4%)

-40,68
(0,0%)

-18,97
(12,8%)

-3,38
(76,7%)

-38,55
(0,0%)

-9,40
(44,0%)

-23,26
(3,3%)

-41,03
(0,0%)

Inclinação -373,31
(60,9%)

-10,53
(17,5%)

15,86
(23,8%)

3,85
(74,9%)

-12,91
(10,1%)

14,85
(25,5%)

2,14
(85,3%)

-14,47
(6,2%)

R2 86,4% 76,6% 19,4% 38,6% 73,0% 26,9% 43,8% 74,3%

SER 78,65 95,60 173,00 153,20 100,30 165,50 145,8 98,39

* Tendo em vista tratarem-se de vários regressores, omitimos os resultados na Tabela. Entretanto, há 
indicação se elas foram incluídas na regressão e seus resultados estão comentados no texto.
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 A variável Equity se mostrou significativa (p-valor = 0,2%) e com valor 
de coeficiente estimado positivo (3,16). Os valores das ações não 
foram significativos de forma geral. Suas interações com as variáveis 
dummies indicativas das companhias mostraram-se significativas paras 
as companhias ACE, AIG, CHUBB e ZURICH. Todos os coeficientes 
estimados foram negativos e superiores, em módulo, ao coeficiente de 
Equity, indicando que, para estas (res)seguradoras, quanto maior o valor 
da ação, menor a cotação do CDS.

 O modelo M0 é igual ao modelo M0*, à exceção da retirada das variáveis 
dummy. Os fatores de lucratividade e alavancagem possuem sinal 
negativo e positivo, respectivamente, corroborando com a expectativa 
inicial. As dummies referentes ao ratings possuem sinais positivos e 
relação conforme esperado: quanto pior o rating, maior o nível da cotação 
de CDS. Estas variáveis foram significativas apenas para o modelo M0. 
A volatilidade implítica é fortemente significativa em todos os modelos 
que participa. Seus coeficientes estimados estão conforme o esperado: 
todos com sinal positivo.

 O VIX, na presença da volatilidade implícita de cada companhia, possui 
sinal negativo. A variável que representa a demanda por liquidez 
não foi significativa em nenhum modelo, assim como a inclinação da 
Estrutura a Termo de Taxa de Juros (ETTJ). O nível da ETTJ foi, em 
geral, significativo com sinal negativo. Este resultado está de acordo 
com Duffee (1998). 

 Observa-se também o relevante aumento no R2 quando a variável 
volatilidade implícita é incluída no modelo. O aumento no R2 comparado 
às especificações que não usam informação sobre a volatilidade é  
de aproximadamente 30 a 35 pontos percentuais. Os resultados 
expressam a influência substancial no prêmio de CDS. Para que se 
tenha uma ideia do efeito quantitativo da volatilidade, podemos tomar o 
exemplo do modelo M3. Um aumento na volatilidade implícita de 1 ponto 
percentual levará a um aumento no prêmio estimado de CDS da ordem 
de 7,31 pontos base. Nos outros modelos, a variação também seria da 
ordem de 7 pontos base, o que é também bastante significativo.

 Com relação aos fatores contábeis, podemos observar que o fator 
“Lucratividade” foi significativo e com coeficiente estimado negativo.  
O fator Alavancagem foi significativo no modelo M5 e também apresentou 
resultado esperado (coeficiente positivo). O fator referente à receita não 
foi significativo.
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Tabela 5 – Resultados, estimativa e (p-valor), dos modelos de regressão considerando a estrutura 
(e suas variações) disposta na equação (2)

M0* M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6

Intercepto -0,30
(39,6%)

0,03
(0,3%)

0,03
(6,6%)

0,02
(5,6%)

0,04
(0,4%)

0,03
(12,3%)

0,03
(3,3%)

0,03
(0,2%)

∆Lucratividade -0,08
(0,0%)

-0,08
(0,0%)

-0,11
(0,0%)

-0,07
(0,0%)

∆Alavancagem 0,10
(2,3%)

0,09
(2,5%)

0,15
(0,5%)

0,13
(0,4%)

∆Receita 0,02
(2,0%)

0,02
(0,2%)

0,03
(0,2%)

0,02
(0,9%)

∆Rating 0,02
(74,9%)

-0,01
(89,6%)

0,30
(0,0%)

0,14
(2,5%)

Retorno Ações -0,49
(0,0%)

-0,53
(0,0%)

-0,84
(0,0%)

∆Vol. Imp. 0,01
(0,0%)

0,01
(0,0%)

0,01
(0,0%)

0,01
(0,0%)

∆VIX 0,16
(51,0%)

0,00
(99,5%)

0,01
(0,0%)

0,01
(0,2%)

-0,01
(3,4%)

0,01
(0,0%)

0,01
(0,0%)

-0,01
(51,6%)

∆Liquidez 0,57
(46,4%)

-0,02
(46,2%)

-0,05
(27,9%)

-0,06
(10,1%)

-0,01
(84,7%)

-0,06
(22,9%)

-0,03
(46,2%)

-0,01
(88,3%)

∆Nível 1,09
(46,4%)

-0,10
(0,0%)

-0,16
(0,0%)

-0,09
(0,5%)

-0,11
(0,0%)

-0,15
(0,0%)

-0,17
(0,0%)

-0,13
(0,0%)

∆Inclinação 0,42
(57,8%)

0,08
(0,2%)

0.15
(0,0%)

0,10
(0,2%)

0,12
(0,0%)

0,13
(0,1%)

0,10
(0,3%)

0,10
(0,0%)

R2 79,5% 72,5% 19,3% 50,6% 55,4% 23,1% 51,0% 64,3%

RSE 0,160 0.171 0.291 0,228 0,216 0.285 0,228 0,195

 Na tabela 5, os modelos referem-se à variação da cotação de CDS. 
Apenas para fins de teste, no modelo completo M0*, incluímos as 
variáveis dummy referentes às companhias e aos períodos. Nenhuma 
delas foi significativa. O modelo M0 é igual ao modelo M0*, à exceção da 
retirada das variáveis dummy. Como ponto de observação, verifica-se que 
a retirada das variáveis dummy torna ∆Inclinação e ∆Nível significativas. 
A variação na volatilidade implícita é significativa e sua inclusão nos 
modelos torna a variação do VIX não significativa.



74 R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 8, n. 15, p. 55-76, nov. 2012/abr. 2013

Análise dos Fatores que Influenciam o Prêmio de Risco de Default de (Res)Seguradores

 Assim como nos modelos utilizados com as séries integradas, a variação 
da demanda por Liquidez não foi significativa em nenhum dos casos.  
A variação do nível da Estrutura a Termo de Taxa de Juros é, em geral, 
significativa e com sinal negativo, conforme esperado. Também foi 
esperado o comportamento da variação da inclinação (sinal positivo). 
O retorno das ações foi sempre significativo e com sinal negativo, 
indicando uma íntima relação entre o mercado acionário e do CDS. 
Retornos positivos são acompanhados de baixas nas cotações de 
CDS. A piora no rating (o downgrade) também é indicativo de aumento 
na cotação dos CDS.

 Os fatores contábeis são significativos e possuem sinais esperados: 
lucratividade com sinal negativo e alavancagem com sinal positivo.  
O fator de receita também possui um sinal positivo significativo.  
Como pode ser visto na Tabela 3, este fator possui um forte componente 
de índice de receita financeira. Possivelmente, o mercado pode não 
considerar saudável uma companhia de seguros com índice de receita 
financeira muito forte, afinal indicaria que uma relevante parcela da 
receita estaria sendo dominada pelos investimentos financeiros e não 
pelo negócio principal da companhia, que é vender seguros.

 Baseados em dados trimestrais, podemos ver que, sob o ponto de 
vista sistêmico, as mudanças na estrutura a termo de taxa de juros 
desempenham papel importante nas mudanças no risco de crédito 
das (res)seguradoras. Outro ponto muito significativo foi o papel 
da volatilidade implícita na mensuração do risco de default destas 
companhias. Aliás, outros trabalhos têm sido desenvolvidos para analisar 
exatamente esta relação por meio de modelos econométricos (ver Melo 
e Mendes, 2012). Dentro deste conjunto de variáveis idiossincráticas, 
podemos destacar também alguns fatores contábeis, além dos retornos 
das ações. O ganho no R2 foi bastante relevante com a inclusão dos 
retornos, além do uso da volatilidade implícita.

6. Considerações CDS são comumente utilizados como indicadores da percepção do 
finais mercado a respeito da capacidade de uma entidade objeto específica 

de cumprir com suas obrigações. Devido a isto, estes instrumentos 
possuem um enorme potencial para monitorar a saúde financeira 
destas entidades. Neste artigo, investigamos os efeitos de um número 
de varíaveis (tanto idiossincráticas quanto sistêmicas) nos prêmios 
de swaps de crédito (credit default swap – CDS) de seguradores e 
resseguradores. 

 Entre as variáveis idiossincráticas, utilizamos volatilidades implícitas, 
retornos de ações, índices contábeis e financeiros. Algumas variáveis 
relacionadas ao comportamento sistêmico foram consideradas na 
análise, por exemplo taxas de juros (livre de risco), índice de volatilidade 
de mercado e um fator para controlar a demanda por liquidez.  
Os resultados são de grande interesse em diferentes aplicações, tais 
como avaliação do risco de contraparte presente em contratos de (res)
seguro, para fins de supervisão de solvência, tanto micro quanto macro 
prudencial.
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 Nossos resultados indicam que a volatilidade implícita é o maior “drive” 
do nível e variação das cotações de CDS. Cabe destacar o papel dos 
retornos das ações, e, em menor escala, de fatores contábeis referentes 
à lucratividade e alavancagem. Estes resultados são de grande 
relevância e interesse se aplicados para o monitoramento contínuo 
do risco de default em uma abordagem de supervisão baseada em 
riscos. Os resultados referentes às variáveis sistêmicas foram conforme 
esperado inicialmente e podem ser utilizadas, em conjunto com outras 
ferramentas, para uma opinião a respeito do risco de default percebido 
para o mercado de seguros como um todo.
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