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Nota do Editor

A edição número 17 da Revista Brasileira de Risco e Seguro (RBRS), que abre o primeiro semestre de 
2014, levanta duas questões de ordem atuarial, sempre com o intuito de prevenção, suporte e manutenção 
do sistema securitário. A primeira delas trata da capacidade de medição do capital que devem ter as 
seguradoras para fazer frente aos riscos que suportam no exercício de suas atividades. A segunda 
apresenta ao mercado de seguro florestal um modelo de cálculo que sistematiza o processo de valoração 
da floresta em apólices de seguro. A publicação apresenta também um estudo analítico sobre os efeitos 
da Constituição de 1988 na economia nacional, tendo em vista o seu aniversário de 25 anos.

O artigo Modelo de cálculo da necessidade de capital para cobrir os riscos de subscrição de operações 
não Vida, que inicia a revista, dos autores Álvaro Veiga Filho, do Departamento de Engenharia Elétrica 
da PUC-Rio, Eduardo Altieri, também do Departamento de Engenharia Elétrica da PUC-Rio e da Susep, 
e Eduardo de Melo, do Instituto de Matemática e Estatística da Uerj e da Susep, aborda uma importante 
questão que se coloca atualmente: a capacidade de medição do capital de que necessitam as seguradoras 
para fazer frente aos riscos envolvidos no exercício de suas atividades.

Um modelo de cálculo que sistematize o processo de valoração da floresta em apólices de seguro é o 
objetivo do estudo de Gabriel Atticciati Prata, mestre em Ciências Florestais, e Luiz Carlos Estraviz 
Rodriguez, professor doutor do Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP no estudo Modelo 
de cálculo do valor da floresta para fins securitários e sua aplicação em florestas de eucalipto com duas 
rotações. De acordo com os professores, atualmente o cálculo do Valor em Risco (VR) se baseia no 
custeio ou no valor comercial da floresta. Para eles, esse método de cálculo apresenta limitações, pois é 
comum a seguradora ter que estimar esses valores. Assim sendo, os autores propõem um novo cálculo 
do VR levando em consideração o valor da floresta em função do seu potencial retorno econômico. 

Finalizando a edição, o economista e assessor da Direção Executiva da Escola Nacional de Seguros, 
Lauro Vieira de Faria, analisa os Impactos econômicos da Constituição de 1988, saudada por alguns como 
aceleradora do processo civilizatório nacional e acusada por outros de desastrosa para a economia do 
país. O autor verificou que a atual Constituição está correlacionada positivamente com a carga tributária, 
desconcentração da renda e faturamento do mercado de seguros, e negativamente, com o crescimento 
do PIB e o custo do investimento. 
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Resumo

Importante questão que se coloca atualmente é a capacidade de medição do capital necessário, às 
seguradoras, para fazer frente aos riscos que suportam no exercício de suas atividades. Esse volume 
de capital deve ser tal que permita à companhia suportar variabilidades no negócio. As motivações 
para o desenvolvimento de modelos matemáticos visando à determinação desta necessidade de capital 
são tanto a preocupação das próprias companhias com sua gestão de risco, como também aspectos 
relacionados ao estabelecimento de requerimentos de capital exigidos pelo regulador de seguro às 
sociedades seguradoras para fazer frente aos riscos suportados. Entre tais riscos, encontra-se a 
categoria dos riscos de subscrição, relacionados diretamente à operação central de uma seguradora. 
Este trabalho apresenta uma proposta de modelo para determinação do volume necessário de capital 
para fazer frente aos riscos de subscrição, na qual tal categoria de riscos é segregada nos riscos de 
provisão de sinistros (relativo aos sinistros ocorridos) e o risco de emissão/precifi cação (relativo aos 
sinistros a ocorrer num horizonte de tempo de um ano, considerando novos negócios). O modelo proposto 
utiliza processos de simulação que levam em consideração a estrutura de dependência das variáveis 
envolvidas e linhas de negócio, fazendo uso do conceito de cópulas condicionais.

Palavras-Chave

Gestão de Risco. Capital Exigidos. Riscos de Subscrição. Provisão de Sinistros.

Sumário

1. Introdução. 2. Módulo 1: modelo para a determinação da necessidade de capital para fazer frente 
ao risco de provisão de sinistro. 3. Módulo 2: modelo para a determinação da necessidade de capital 
para fazer frente ao risco de emissão/precifi cação. 4. Execução do modelo proposto e apresentação 
dos resultados. 5. Considerações fi nais. 6. Referências bibliográfi cas.
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Abstract

Model for the Calculation of Capital Requirements to Cover the Underwriting Risks of Non-Life 
Activities

Eduardo H. Altieri 
SUSEP and Department of Electrical Engineering, (PUC-Rio)
eduardo.altieri@supep.gov.br

Eduardo F. L. de Melo
SUSEP and Mathematics and Statistics Institute, UERJ
eduardo.melo@susep.gov.br

Alvaro L. Veiga Filho
Department of Electrical Engineering, PUC-Rio
alvf@ele.puc-rio.br

Summary

Today, an important question has been posed regarding the capacity of insurers to measure the capital 
requirement to cover the risks they bear in carrying out their activities. This amount of capital must 
be enough to permit a given company to sustain variability in its business. The motivations for the 
development of mathematical models aimed at determining the capital requirement are a concern as 
much for companies that want to manage their risk, as for insurance regulators involved in activities of 
establishing capital requirements for insurance companies to cover the risks they bear. Among such 
risks is the category of underwriting risk, which is directly related to the core business of an insurer. 
This work proposes a model for determining the appropriate amount of capital to cover the underwriting 
risk, in which this risk category is classifi ed as loss provision risk (relating to incurred losses), and as 
writing/pricing risk (related to losses that occur in a one-year time horizon, taking into consideration new 
businesses). The proposed model uses simulation processes that take into account the dependence 
structure of the variables involved and lines of business, making use of the conditional copulas theory.

Key Words

Risk Management. Capital Requirement. Underwriting Risk. Loss Provision.

Contents

1. Introduction. 2. Module 1: Model for determining capital requirements to cover the loss provision risk. 
3. Module 2: Model for determining the necessary capital to cover the writing/pricing risk. 4. Implementation of 
the proposed model and presentation of results. 5. Final considerations. 6. Bibliographical references.
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Sinopsis

Modelo para el Cálculo de los Requerimientos de Capital para Cubrir los Riesgos de Suscripción 
de Actividades No-Vida

Eduardo H. Altieri 
SUSEP y Departamento de Ingeniería Eléctrica, (PUC-Rio)
eduardo.altieri@supep.gov.br

Eduardo F. L. de Melo
SUSEP e Instituto de Matemáticas y Estadísticas, UERJ
eduardo.melo@susep.gov.br

Alvaro L. Veiga Filho
Departamento de Ingeniería Eléctrica, PUC-Rio
alvf@ele.puc-rio.br

Resumen

Una cuestión importante que ha surgido actualmente es en cuanto a la capacidad de las aseguradoras para 
medir la exigencia de capital para cubrir los riesgos que soportan en el ejercicio de sus actividades. Este 
volumen de capital debe ser tal que permita una determinada empresa a soportar las variabilidades en 
su negocio. Las motivaciones para el desarrollo de modelos matemáticos destinados a determinar estos 
requisitos de capital son tanto la preocupación de las propias empresas con respecto a su proceso de 
gestión de riesgos, como también los aspectos relativos al establecimiento de los requisitos de capital 
exigidos por el ente regulador de seguros para las compañías de seguros, a fi n de que cubran los riesgos 
que asumen. Entre tales riesgos, se encuentra la categoría de los riesgos de suscripción, que está 
directamente relacionado con la actividad principal de una compañía de seguros. Este trabajo propone 
un modelo para determinar la cantidad adecuada de capital para cubrir los riesgos de suscripción, en 
la cual esta categoría de riesgo se segrega en los riesgos de reserva de siniestros (con relación a los 
siniestros ocurridos) y el riesgo de emisión/tarifi cación (con relación a los siniestro por ocurrir en un 
horizonte temporal de un año, teniendo en cuenta nuevos negocios). El modelo propuesto utiliza procesos 
de simulación que tienen en cuenta la estructura de dependencia de las variables involucradas y las 
líneas de negocio, haciendo uso de la teoría de cópulas condicionales. 

Palabras-Clave

Gestión de Riesgos. Capital Exigido. Riesgos de Suscripción. Reservas de Siniestros. 

Sumario

1. Introducción. 2. Módulo 1: Modelo para la determinación de los requerimientos de capital para cubrir 
el riesgo de la reserva de siniestros. 3. Módulo 2: Modelo para determinar el capital necesario para 
cubrir el riesgo de emisión/tarifi cación. 4. Implementación del modelo propuesto y presentación de los 
resultados. 5. Consideraciones fi nales. 6. Referencias bibliográfi cas.
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1. Introdução Uma importante questão que se coloca atualmente, para as sociedades 
seguradoras, é a capacidade de medição do volume de capital necessário 
para fazer frente aos diversos tipos de risco que a companhia suporta no 
exercício de suas atividades. Como capital, entenda-se, grosso modo, 
o excesso de ativos sobre o passivo da companhia.

 Esse volume de capital necessário deve ser tal que permita à companhia 
suportar variabilidades no negócio de forma que, ao longo de um 
horizonte de tempo estabelecido, e com uma determinada probabilidade 
(nível de confi ança), a companhia não venha a ter o seu passivo 
superando os seus ativos.

 Como exposto em Sandström (2011), são duas as motivações para o 
desenvolvimento de modelos visando à determinação deste capital 
necessário para fazer frente aos riscos suportados. A primeira é o 
interesse da própria companhia em avaliar este capital necessário, 
dentro de um ambiente corporativo em que haja a preocupação com 
a gestão de riscos. Assim, a empresa desenvolve modelos internos 
à companhia para tal fim, adaptados a sua realidade específica. 
Esses modelos buscam medir o volume de capital necessário para 
manter a companhia em continuado funcionamento. A este capital, 
determinado pela própria companhia de forma a subsidiar as suas 
decisões internas, damos o nome de capital econômico.

 A segunda motivação vem do fato de ser imperativo ao regulador 
de mercado que este estabeleça níveis mínimos de capital que as 
companhias devam observar, a qualquer momento, para poderem operar. 
A este nós denominamos capital regulatório (ou requerimento de capital 
regulatório, ou somente, requerimento de capital). O capital regulatório 
não deve visar a garantir existência contínua das companhias, mas tão 
somente que estas sejam capazes de pagar todas as suas obrigações 
em uma situação de liquidação ou, ainda, de transferir sua carteira a 
uma companhia cessionária. Ainda, devido ao fato de que há sempre 
um espaço de tempo entre a constatação pelo supervisor de seguros 
de que a companhia está em um estado de insolvência (incapacidade 
de continuar operando) e a sua efetiva tomada de ação mais fi rme 
(processo de liquidação ou transferência da carteira para congênere), o 
capital regulatório deve garantir ainda que, por algum horizonte de tempo 
estabelecido, a companhia seja capaz de pagar as suas obrigações 
conforme estas forem sendo devidas como, também, de subscrever 
novos negócios ao longo deste período.

 No relatório do Insurer Solvency Assessment Working Party fomado pela 
International Actuary Association, IAA (IAA, 2004) – cuja formação teve 
como motivação consulta realizada à IAA em 2002 pela International 
Association of Insurance Supervisors, IAIS – foram propostas diretrizes 
básicas para a avaliação de solvência de sociedades seguradoras. 
Entre os pontos abordados, foram levantados os principais grupos de 
riscos suportados pelas sociedades seguradoras em suas operações: 
Riscos de Subscrição, Riscos de Mercado, Riscos de Crédito e Riscos 
Operacionais.



R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 9, n. 17, p. 1-46, nov. 2013/mar. 2014 5

Eduardo H. Altieri , Eduardo F. L. de Melo, Alvaro L. Veiga Filho

 Os últimos três dizem respeito aos riscos já anteriormente levantados 
no projeto Basiléia II, relativo ao sistema bancário, sendo os riscos de 
mercado e crédito associados mais aos ativos das companhias. O grupo 
dos riscos de subscrição foi, então, introduzido no conjunto, sendo este 
específi co da atividade de seguros e de previdência (aqui no Brasil, 
também nos planos de capitalização), e mais associado ao passivo das 
companhias. Outra questão importante em relação à categorização dos 
riscos, salientada no relatório do grupo de trabalho da IAA, é a existência 
de interdependência entre os diferentes grupos de risco, o que requer 
uma abordagem integrada de avaliação. 

 Neste contexto, este trabalho busca desenvolver e apresentar um 
modelo para determinação da necessidade de capital para fazer frente 
aos riscos de subscrição, para as operações não vida (seguro de danos 
e vida em grupo, custeados sob o regime fi nanceiro de repartição) – 
mais especifi camente, as mesmas operações abrangidas pelo artigo 
5º e anexos I a III da Resolução CNSP nº 280/2013, que trata do 
capital de risco de subscrição (capital regulatório exigido do mercado 
brasileiro para fazer frente aos riscos de subscrição). Este modelo será 
segmentado em dois módulos, um para o “risco de provisão de sinistro” 
e outro para o “risco de emissão/precifi cação”; ou seja, considera a 
mesma segmentação dos riscos de subscrição admitida na modelagem 
da SUSEP para defi nição do capital de risco de subscrição. 

 Basicamente, a divisão dos riscos de subscrição nos dois componentes 
propostos visa a segregar, para efeitos de modelagem, os riscos 
de subscrição entre os relativos aos sinistros já ocorridos (risco de 
provisão de sinistros) daqueles relativos aos sinistros a ocorrer (risco 
de emissão/precifi cação). 

 Assim, o risco de provisão de sinistros diz respeito à variação do 
valor presente dos fl uxos futuros de pagamentos referentes a sinistros 
ocorridos até a data base de avaliação, cujo valor esperado seria 
equivalente às provisões de sinistros ocorridos. Tal variação é devida 
tanto às incertezas associadas às provisões de IBNR e/ou IBNER, 
quanto à incerteza em relação à provisão de sinistros a liquidar, já que 
tanto a frequência quanto a severidade dos pagamentos futuros relativos 
aos sinistros ocorridos e já conhecidos pode (e certamente vai) variar, 
em maior ou menor grau, em relação aos valores estimados quando do 
conhecimento da ocorrência dos sinistros. Podemos ainda dizer que, na 
modelagem que será aqui proposta, na medição da variação do valor 
presente dos fl uxos de pagamentos estaria também embutido o efeito 
de eventuais alterações no nível geral de tais fl uxos. 

 Já o risco de emissão/precifi cação diz respeito à variação do resultado de 
subscrição ao longo do horizonte de tempo considerado, a partir da data 
base de avaliação. Como resultado de subscrição, entenda-se o resultado 
entre o montante de sinistros ocorridos mais despesas administrativas 
e operacionais, menos o prêmio ganho e receitas operacionais, todos 
relativos ao período dado pelo horizonte de tempo, a partir da data base 
de avaliação. São consideradas aqui tanto apólices emitidas até a data 
base quanto novos negócios subscritos ao longo do horizonte de tempo 
considerado. Dessa forma, o risco de emissão/precifi cação relaciona-se 
com as provisões de prêmios.
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 Muitas vezes, nas modelagens desenvolvidas, são determinados 
valores de necessidade de capital relativos a cada carteira signifi cativa 
da companhia (aqui classes de negócio) e, posteriormente, tais valores 
são agregados considerando a dependência entre tais carteiras, através 
do uso de matriz de correlação. Neste modelo proposto, e assim será 
realizado nos seus dois módulos, a dependência entre as classes de 
negócio será considerada já no processo de simulação de valores 
possíveis das variáveis que determinam a PERDA, no Módulo 1, ou o 
RS (resultado de subscrição), no Módulo 2.

 Resumidamente, tais simulações visam a determinar distribuições não 
paramétricas para a PERDA e para RS, através das quais determinamos 
as necessidades de capital visando suportar as duas componentes do 
risco de subscrição. Para cumprir o objetivo de realização de simulações 
considerando a dependência entre as classes de negócio, será utilizado 
o conceito de cópulas, em especial o de cópula condicional. 

 Por fi m, consideraremos o horizonte de tempo de um ano, em linha 
com o adotado no projeto Solvência II. Outra questão importante é 
que consideraremos, na abordagem aqui apresentada, prêmios e 
sinistros líquidos de resseguro. Dessa forma, o modelo aqui proposto 
fi ca desobrigado a lidar com o risco de default do ressegurador, o que é 
desejável, já que tal risco faz parte da categoria dos riscos de crédito.

2. Módulo 1: O objetivo inicial aqui é determinar uma distribuição para o valor presente 
modelo para a dos fl uxos futuros de pagamentos relativos a sinistros ocorridos, que 
determinação da doravante, para facilitar, chamaremos de PERDA, cujo valor esperado é 
necessidade  equivalente às provisões de sinistros ocorridos a serem formadas pela
de capital para companhia. A necessidade de capital será determinada com base em 
fazer frente ao uma medida de risco desta distribuição, sendo estabelecida como o 
risco de provisão excesso desta medida de risco (em função da volatilidade da distribuição) 
de sinistro em relação ao valor esperado, funcionando assim como um “colchão” 

destinado a absorver os naturais desvios do montante de pagamentos 
efetivamente realizados em relação aos valores provisionados, fruto da 
natureza aleatória da PERDA. 

Medida Uma primeira medida de risco que poderia ser considerada seria o 
de risco  “Value at Risk” (VaR), amplamente utilizado nos modelos desenvolvidos 

para o estabelecimento de requerimentos de capital regulatório para 
o setor bancário. Entretanto, no modelo proposto neste trabalho, a 
opção foi por utilizar outra medida de risco, o “Tail VaR” (TVaR), sendo 
este brevemente defi nido na seção 5.53 do relatório IAA (2004) como 
“o quantil VaR mais a média dos excessos em relação a este quantil”; 
assim, o TVaRα está diretamente relacionado ao VaRα. 

 A motivação para o uso do TVaR ao invés do VaR é o fato de este último 
possuir algumas características que não o qualifi cam como medida de 
risco coerente – para maiores detalhes acerca da preferência do uso 
de medidas de risco coerentes, ver os trabalhos citados no primeiro 
parágrafo desta seção. Ainda, conforme exposto na seção 5.24 do 
relatório IAA (2004), em especial quando se trata de distribuições 
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assimétricas e com caudas pesadas, o TVaR é preferível ao VaR como 
medida de risco, tendo em vista que é mais sensível à possibilidade de 
perdas catastrófi cas (de rara frequência, mas de grande valor). 

Triângulo Para a determinação da distribuição desejada, utilizaremos como base 
de Run-off o triângulo de run-off, cuja função é resumir a experiência de sinistros 

observada em uma particular classe de negócio de uma seguradora. 
Para tanto, os montantes de valores pagos relativos a sinistros ocorridos 
são dispostos em uma estrutura de tabela na qual aparecem classifi cados 
por período de ocorrência dos sinistros, representados pelas linhas, e 
por prazo de desenvolvimento do pagamento, representado pelas 
colunas. Por prazo de desenvolvimento do pagamento entendemos 
como a quantidade de períodos, a partir do período de ocorrência, no 
qual se deu o pagamento. 

 Para uma dada classe de negócio c = 1,...,C, podemos estabelecer a 
seguinte descrição para o triângulo de run-off com os montantes de 
pagamentos relativos a sinistros ocorridos:

Tabela 1 – Triângulo de run-off com os montantes de pagamentos relativos a sinistros ocorridos

Período de 
ocorrência

(i)

Prazo de desenvolvimento (j)

1 2 3 P-2 P-1 P

1 mc,1,1 mc,1,2 mc,1,3 ... mc,1,P–2 mc,1,P–1 mc,1,P

2 mc,2,1 mc,2,2 mc,2,3 ... mc,2,P–2 mc,2,P–1

3 mc,3,1 mc,3,2 mc,3,3 ... mc,1,P–2

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋰

P-2 mc,P–2,1 mc,P–2,2 mc,P–2,3

P-1 mc,P–1,1 mc,P–1,2

P mc,P,1

 Trabalharemos aqui com o período i em trimestres. O objetivo é termos 
uma segmentação dos dados maior do que aquela que teríamos caso de 
considerássemos os períodos em anos, mas ao mesmo tempo mantendo 
massa de dados mais satisfatória nas células do triângulo do que se 
trabalhássemos com períodos em meses, em especial para classes de 
negócios não massifi cadas. 

 Com os dados observados de pagamentos estruturados na forma 
do triângulo de run-off, o objetivo passa a ser inferir sobre os valores de 
pagamentos futuros referentes aos sinistros já ocorridos, ou seja, sobre 
os valores abaixo do triângulo. Estes valores serão representados pelas 
variáveis aleatórias Mc,i,j dispostas na tabela a seguir. Os índices c, i e j 
são os mesmos já descritos. 
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Tabela 2 – Valores de pagamentos futuros referentes aos sinistros já ocorridos

Período de 
ocorrência

(i)

Prazo de desenvolvimento (j)

1 2 3 P-2 P-1 P

1

2 Mc,2,P

3 Mc,3,P–1 Mc,3,P

⋮ ⋰ ⋮ ⋮ ⋮

P-2 ⋯ Mc,P–2,P–2 Mc,P–2,P–1 Mc,P–2,P

P-1 Mc,P–1,3 ⋯ Mc,P–1,P–2 Mc,P–1,P–1 Mc,P–1,P

P Mc,P,2 Mc,P,3 ⋯ Mc,P,P–2 Mc,P,P–1 Mc,P,P

Simulação de Nos métodos de determinação de provisões de sinistros ocorridos que 
valores para se utilizam dos triângulos de run-off o objetivo resume-se em realizar 
a PERDA previsões para as variáveis aleatórias acima, que denominaremos 

de “triângulo inferior”. Aqui, nosso objetivo será o de, via processo 
de simulação que leve em consideração a estrutura de dependência 
existente entre as classes de negócio, gerar S possíveis observações 
do triângulo inferior para cada classe de negócio, permitindo com isso 
gerar S possíveis observações para a PERDA e, consequentemente, 
a obtenção de uma distribuição não paramétrica para a PERDA. 
Para tanto, consideraremos as seguintes relações:

(1) FPs,c,k  = ∑ Ms,c,i,j
  i+j=k+P+1

   P – 1

(2) PERDAs,c = ∑ FPs,c,k* dk
   k=1

   C

(3) PERDAs = ∑ PERDAs,c
   c=1

 Onde:
s = 1,..., S Simulação. Indica cada uma das S simulações do 

triângulo inferior.
c = 1,..., C Classe de negócio.
k = 1,..., P-1 Período de pagamento. Representa o período, a partir 

da data base de avaliação, no qual é realizado o 
desembolso do fl uxo de pagamento FPs,c,k. Cada k está 
relacionado a uma diagonal do triângulo inferior.

i = 2,..., P Período de ocorrência do sinistro.
j = P-i+2,..., P Prazo de desenvolvimento. 
Ms,c,i,j Simulação de índice s da variável aleatória Mc,i,j, 

conforme anteriormente definida, componente do 
triângulo inferior.
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FPs,c,k Fluxo simulado de pagamentos realizados no período 
k, relativo à classe de negócio c.

dk Fator de desconto relativo ao período k. 
PERDAs,c Simulação de índice s da PERDA relativa à classe de 

negócio c, posicionada na data base. 
PERDAs Simulação de índice s da PERDA total da companhia, 

posicionada na data base.

 O diagrama a seguir descreve, de forma gráfi ca, o efeito das relações (1) 
e (2), para cada simulação s do triângulo inferior relativo a cada classe 
de negócio c.

Figura 1 – Diagrama com o processo de formação da PERDA

 Ou seja, os valores das diagonais do triângulo inferior representam 
os montantes de pagamentos realizados no período k seguinte à data 
base. Assim, a soma dos valores das diagonais representa o fl uxo total 
de pagamentos de sinistros realizados no mês k seguinte à data base. 
Totalizando estes fl uxos, descontados pelos respectivos fatores de 
desconto, chegamos ao valor simulado para a PERDA relativa à classe 
de negócio c. A PERDA total simulada é a soma dos valores de PERDA 
simulados para cada classe de negócio. 

 Posteriormente, será descrito o processo de simulação que permite 
a geração dos S valores dos triângulos inferiores de cada classe de 
negócio c, obedecendo à estrutura de dependência existente entre as 
C classes de negócio consideradas.
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Fator de Os fl uxos de pagamentos futuros são descontados a valor presente 
desconto considerando uma curva de desconto, vigente na data da avaliação, 

construída com base em uma estrutura a termo de taxas de juros (ETTJ) 
livre de riscos (de crédito e liquidez) defi nida para o cupom de IPCA. 
Os valores aqui utilizados foram defi nidos com base nas curvas de 
juros estimadas pela Superintendência Nacional de Seguros Privados 
e disposta no portal de internet da Autarquia, em http://www.susep.
gov.br/setores-susep/cgsoa/coris/dicem/modelo-de-interpolacao-e-
extrapolacao-da-ettj. Tais curvas baseiam-se nos modelos defi nidos 
em Franklin et al. (2011). 

Distribuição Com base nos S valores simulados para a PERDA, obtemos uma
para a PERDA distribuição não paramétrica para esta variável. Para tanto, os valores 
e determinação são ordenados, e aquele cujo número de valores superiores representam 
da necessidade α% dos S valores simulados é considerado o VaRα amostral. 
de capital Por sua vez, o TVaRα amostral é determinado como a média dos valores 

superiores ao VaRα amostral.

 A necessidade de capital é determinada, então, como a diferença entre 
o TVaRα amostral e o valor esperado amostral da PERDA (calculado 
como a média de todos os S valores gerados), este fazendo as vezes da 
provisão de sinistros ocorridos. Calculada dessa forma, a necessidade 
de capital representa uma estimativa do valor adicional às provisões 
que a companhia deve possuir de forma que, com uma confi ança de 
α%, o valor a ser efetivamente realizado de pagamentos de sinistros não 
venha a ser superior ao valor provisionado mais o colchão determinado 
pelo valor da necessidade de capital. 

Triângulo De forma idêntica aos montantes de pagamentos, estabelecemos 
de run-off de também, para cada classe de negócio, um triângulo de run-off com os 
números  números de pagamentos relativos a sinistros ocorridos. A motivação é que
de pagamentos tais triângulos serão utilizados no modelo estocástico a ser estabelecido 

para as variáveis aleatórias Mc,i,j.
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Tabela 3 – Pagamentos futuros referentes aos sinistros já ocorridos

Período de 
ocorrência

(i)

Prazo de desenvolvimento (j)

1 2 3 P-2 P-1 P

1 nc,1,1 nc,1,2 nc,1,3 ⋯ nc,1,P–2 nc,1,P–1 nc,1,P

2 nc,2,1 nc,2,2 nc,2,3 ⋯ nc,2,P–2 nc,2,P–1

3 nc,3,1 nc,3,2 nc,3,3 ⋯ nc,1,P–2

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋰

P-2 nc,P–2,1 nc,P–2,2 nc,P–2,3

P-1 nc,P–1,1 nc,P–1,2

P nc,P,1

 Da mesma forma temos, por classe de negócio, o triângulo inferior de 
números de pagamentos de sinistros:

Tabela 4 – Números de pagamentos futuros referentes aos sinistros já ocorridos

Período de 
ocorrência

(i)

Prazo de desenvolvimento (j)

1 2 3 P-2 P-1 P

1 Nc,2,P

2 Nc,3,P–1 Nc,3,P

3

⋮ ⋰ ⋮ ⋮ ⋮

P-2 ⋯ Nc,P–2,P–2 Nc,P–2,P–1 Nc,P–2,P

P-1 Nc,P–1,3 ⋯ Nc,P–1,P–2 Nc,P–1,P–1 Nc,P–1,P

P Nc,P,2 Nc,P,3 ⋯ Nc,P,P–2 Nc,P,P–1 Nc,P,P
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Modelos De forma a possibilitar a simulação de S pares de triângulos inferiores 
estocásticos para cada classe de negócio c, foi defi nida a seguinte modelagem 
ajustados  estocástica para as variáveis Mc,i,j e Nc,i,j.
para Mc,i,j e Nc,i,j  

Modelo para M• c,i,j:

 
 
  
 
 

Modelo para N• c,i,j: 

 

 
 Onde ln(M)µc,i,j e Nλc,i,j são os valores esperados de ln(Mc,i,j) e Nc,i,j, 

respectivamente. 

 Pode-se dizer que o uso dos modelos estocásticos aqui propostos para 
os triângulos têm inspiração nas exposições realizadas na seção 10.3 
de Kaas et al. (2008).

 A diferença da distribuição de Poisson com sobredispersão, aqui 
considerada, para a Poisson tradicional, é que se admite variância 
proporcional ao valor esperado. A proporcionalidade é dada pelo 
parâmetro de dispersão ϕ (da forma geral da função de probabilidade de 
uma distribuição pertencente à família exponencial, caso da Poisson), 
permitindo que ele seja diferente de 1. Tal modelagem permite um 
melhor ajuste à variabilidade observada dos dados, muitas vezes maior 
que aquela predita pela distribuição Poisson; este fato é chamado de 
sobredispersão (em língua inglesa, de overdispersion). 

 Uma boa fonte de informações sobre modelagem GLM considerando 
distribuições do tipo Poisson com sobredispersão é England and 
Verrall (2002). Na seção 6.3 de Jong e Heller (2008) podem ser obtidas 
informações sobre estimação por quase verossimilhança sendo aplicada 
em situações de modelagem por distribuição de Poisson com presença 
de sobredispersão. Mais informações sobre distribuições de Poisson 
com sobredispersão podem também ser obtidas nos exemplos 9.4.2 e 
11.3.8 contidos em Kaas et al. (2008).
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 Em relação aos condicionamentos apresentados na formulação do 

modelo (  e  iguais a zero), são 

necessários para evitar problemas de identifi cação (multicolinearidade), 
prejudicando a estimação (ver Remark 9.3.2 de Kaas et al., 2008; ver 
também seção 4.14 de Jong e Heller, 2008).

Processo de Comecemos por observar que simular S possíveis observações do par 
simulação de triângulos inferiores de cada classe de negócio c equivale a simular 

S observações para cada uma das variáveis aleatórias ln(Mc,i,j) e 
Nc,i,j, com c = 1,...,C , i = 2,...,P e (P-i+1) < j ≤ P, o que pode ser realizado 
considerando-se as relações:

 

 
 

 Com c = 1,...,C , i = 2,...,P e (P-i+1) < j ≤ P.

 Onde, além dos termos já anteriormente defi nidos, temos:

 É a função de distribuição acumulada de ln(Mc,i,j), 
condicional a c, i, j e Nc,i,j, estimada através do 
ajuste do modelo proposto considerando os 
dados do triângulo de run-off de montantes 
de pagamentos de sinistros relativo à classe de 
negócio c.

 É a função de distribuição acumulada de Nc,i,j, 
condicional a c, i e j, estimada através do ajuste 
do modelo proposto considerando os dados do 
triângulo de run-off de números de pagamentos 
de sinistros relativo à classe de negócio c.

 e  Variáveis aleatórias com distribuição uniforme 
entre 0 e 1.

 O problema, então, passa a ser simular S observações de cada uma 

das variáveis aleatórias  e , com c = 1,...,C , i = 2,...,P 

e (P – i+1) < j ≤ P. Ainda, a estrutura de dependência entre as variáveis 
deve ser respeitada.

 A ideia que se apresenta, então, é a de considerar que as relações 
entre as variáveis aleatórias que compõem cada triângulo em questão 
(de montante de pagamentos e de número de pagamentos, por carteira 
c) já estariam explicadas pelo modelo linear generalizado ajustado. 
Assim, faltaria levar em consideração a relação existente entre as 
classes de negócio. Para aplicarmos tal ideia, faremos o uso de cópulas 
condicionais.
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 Aqui faremos uma adaptação do conceito de cópula condicional, 
apresentado em Cherubini et al. (2004) num contexto de série 
temporal, para um contexto no qual as variáveis aleatórias de interesse 
são componentes de triângulos de desenvolvimento de pagamento 
de sinistros (ou seja, indexadas pela combinação entre período de 
ocorrência e prazo de desenvolvimento).

 Dessa forma, para cada uma das  combinações de i e j, com 

i = 2,...,P e (P – i+1) < j ≤ P, podemos considerar a existência das FDAs 
multivariadas Fi,j e das cópulas condicionais ℂi,j, tais que:

 Onde o conjunto condicionante é aqui determinado pelo par (i,j). 
Ainda, assumiremos as seguintes premissas:

1. Podemos admitir estruturas de dependência Gaussianas, ou seja, as 
funções ℂi,j são cópulas Gaussianas condicionais com parâmetros 

i,j;

2. Podemos considerar o caso degenerado, ou seja, ℂi,j = ℂ e, 
consequentemente, i,j = .

 Adotadas tais premissas, podemos simular  observações 

da cópula dada pelo vetor aleatório (ln(M)U1, NU1, …, ln(M)UC, NUC), com 
distribuição dada por ℂ, permitindo-nos com isso gerar as S observações 
do par de triângulos inferiores relativo a cada classe de negócio c. 
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 O processo descrito no parágrafo anterior pode ser realizado seguindo-se 
os seguintes passos:

1) Defi nimos a matriz A a seguir, composta com os valores observados 
do par de triângulos de run-off de cada classe de negócio c:

 Cada classe de negócio c está representada por duas colunas 
na matriz A, uma relativa ao triângulo de run-off de montantes 
de pagamentos e outra ao triângulo de run-off de números de 
pagamentos. Ainda, cada linha da matriz A pode ser interpretada 
como uma observação da cópula dada pelo vetor aleatório (ln(M)U1, 
NU1, …, ln(M)UC, NUC)’ com distribuição dada por ℂ, onde ℂ é uma função 
cópula Gaussiana com parâmetro .

2) Defi nimos a matriz B a seguir, composta pela aplicação do inverso 
da FDA normal padrão, Φ–1, em cada um dos elementos da matriz 
A, o que equivale à matriz:
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 Onde cada vetor (ln(M)u1,i,j, Nu1,i,j, …, ln(M)uC,i,j, NuC,i,j)’, com i = 1,..., 
P e 1≤ j ≤ (P – i+1), representa uma observação da cópula (ln(M)U1, NU1, …, 
ln(M)UC, NUC)’.

 A matriz de correlação amostral , calculada com base nas 
colunas da matriz B, pode então ser vista como uma estimativa 
do parâmetro .

3) Geramos  observações do vetor normal padrão multivariado 

, com correlação dada por   .

4) Aplicando em cada observação do vetor normal padrão multivariado 
a transformação (ln(M)U1, NU1, …, ln(M)UC, NUC)’ = (Φ(ln(M)X1), Φ(NX1), …, 

Φ(ln(M)XC), Φ(NXC))’, temos então as  observações da cópula 
Gaussiana.

5) Por fi m, agrupando as observações geradas no passo anterior em  
 grupos de S, conseguimos gerar S observações de cada uma 

das linhas da matriz C abaixo. 

 Como cada coluna da matriz C representa um dos triângulos inferiores 
que desejávamos gerar, alcançamos então nosso objetivo.
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3. Módulo 2:  Aqui o objetivo é determinarmos uma distribuição para o resultado de
modelo para a subscrição, a ser observado no período dado pelo horizonte de tempo 
determinação da de um ano a partir da data base de avaliação, que doravante chamaremos 
necessidade  de RS, dado por:
de capital para 
fazer frente  RS = (SO + DA) – (PG + ORDOP)
ao risco de 
emissão/precifi cação 

 Onde:

SO Montante total a ser pago por sinistros cuja ocorrência se dá 
ao longo do período dado pelo horizonte de tempo de um ano 
a partir da data base. 

DA Despesa administrativa observada ao longo do horizonte de 
tempo de um ano a partir da data base.

PG Prêmio ganho ao longo do horizonte de tempo de um ano a 
partir da data base. Representa o prêmio cobrado para fazer 
frente aos riscos cobertos ao longo do período dado pelo 
horizonte de tempo.

ORDOP Outras despesas e receitas operacionais, observado ao longo 
do horizonte de tempo de um ano a partir da data base.

 O RS é posicionado na data base de avaliação. Observar que, aqui, o 
RS está sendo avaliado pelo ângulo da situação negativa que se quer 
evitar. Assim, valores positivos do RS signifi cam resultados adversos e 
os negativos, consequentemente, os favoráveis.

 Considerando o exposto em Sandström (2011), que por sua vez 
segue Hürlimann (2008), devido ao princípio da equivalência atuarial, 
E(RS) = 0. Logo, podemos tomar a necessidade de capital para fazer 
frente ao risco de prêmio diretamente igual a uma medida de risco da 
distribuição de RS, dado um nível de confi ança α considerado.

 Tomaremos como medida de risco o TVaR, pelos mesmos motivos 
já expostos quando tratamos do módulo para a determinação 
da necessidade de capital para fazer frente ao risco de provisão de 
sinistros.

 Ainda, como horizonte de tempo, tomamos o período de um ano, 
pois, conforme estabelecido em IAA (2004), considera-se razoável a 
adoção de um ano como horizonte de tempo para fi ns de avaliação de 
solvência.
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Simulação de Os dados relativos às variáveis consideradas na formulação do RS 
valores para RS geralmente estão disponíveis em períodos menores que um ano.

Ainda, as variáveis SO e PG podem ser observadas por classe de 
negócio. Assim, segmentando o horizonte de tempo de um ano a partir 
da data base em K períodos iguais, tanto RS quanto as variáveis que o 
compõem podem ser redefi nidas como:

SOc,k Montante total a ser pago por sinistros cuja ocorrência se 
dá ao longo do período k, relativo à classe de negócio c. 
É líquido da parcela a ser recuperada em resseguros e 
inclui parcelas a serem pagas referentes a riscos aceitos 
em retrocessão.

PGc,k Prêmio ganho ao longo do período k, relativo à classe de 
negócio c. Representa o prêmio cobrado para fazer frente 
aos riscos cobertos ao longo do período k, estes líquidos 
dos riscos cedidos em resseguro e incluindo os riscos 
aceitos em retrocessão. É líquido de cancelamentos.

DAk Despesa administrativa observada ao longo do período k.
ORDOPk ROk – DOk, denominada “outras despesas e receitas 

operacionais”, observada ao longo do período k.
RSk Resultado de subscrição do período k.

 Onde:

c = 1,..., C Classe de negócio.
k = P+1,..., P+K Representa cada um dos K períodos futuros nos quais 

o horizonte de tempo de um ano a partir da data base 
de avaliação foi segmentado. P representa o último 
período de dados observados anterior à data base.

 Assim, o objetivo de determinar uma distribuição para RS pode ser 
alcançado através da geração, via processo de simulação, de S possíveis 
observações de cada uma das variáveis que compõem a formulação 
do RS, em cada um destes K períodos futuros. Tais observações 
simuladas, aplicadas à reformulação da variável RS dada pelas relações 
apresentadas a seguir, nos permite obter S possíveis observações do 
RS, defi nindo uma distribuição não paramétrica para tal variável. 

 
 
 

 
 
 Onde:

s = 1,..., S Simulação. Indica cada uma das S simulações do 
valor referente ao período futuro k de cada uma 
das variáveis componentes da formulação de RS.

c = 1,..., C Classe de negócio.
k = P+1,..., P+K Representa cada um dos K períodos futuros nos quais 

o horizonte de tempo de um ano foi segmentado.
SOs,c,k Simulação de índice s da variável aleatória SOc,k.
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PGs,c,k Simulação de índice s da variável aleatória PGc,k.
DAs,k Simulação de índice s da variável aleatória DAk.
ORDOPs,k Simulação de índice s da variável aleatória ORDOPk.
dk Fator de desconto relativo ao período k. São os 

mesmos valores considerados no modelo para a 
determinação da necessidade de capital para fazer 
frente ao risco de reserva.

RSs,k Simulação de índice s do resultado de subscrição da 
companhia relativo ao período k.

RSs Simulação de índice s do resultado de subscrição da 
companhia, referente ao horizonte de tempo de um 
ano, posicionado na data base.

 Além das variáveis aleatórias SOc,k, PGc,k, DAk e ORDOPk, também serão 
simuladas S observações, para cada um dos K períodos futuros, 
referentes às variáveis NSOc,k e NEc,k, defi nidas como:

NSOc,k Número de pagamentos relativos a sinistros cuja ocorrência 
se dá ao longo do período k, relativo à classe de negócio c. 

NEc,k  Número de expostos ao longo do período k, relativo à classe 
de negócio c. O número de expostos é dado pela soma 
das exposições individuais ao risco, cujo conceito pode ser 
encontrado no Apêndice 1 de Ferreira (2005).

 As variáveis NSOc,k e NEc,k são necessárias pois serão consideradas 
no processo de simulação das variáveis que compõem o RS. 
Assim, também teremos:

NSOs,c,k Simulação de índice s da variável aleatória NSOc,k.
NEs,c,k Simulação de índice s da variável aleatória NEc,k.

 Fixado um período futuro k, cada valor simulado de índice s do vetor 
aleatório (NSO1,k, …, NSOC,k, PG1,k, …, PGC,k, SO1,k, …, SOC,k, NE1,k, …, NEC,k, 
DAk, ORDOPk)’ deverá respeitar as dependências existentes entre as 
variáveis aleatórias componentes do vetor, o que acaba por também 
considerar a dependência entre as diferentes classes de negócio. 
Tal processo de simulação, que dependerá ainda dos modelos 
estocásticos a serem ajustados às séries de valores observados de tais 
variáveis relativos a períodos anteriores à data base de avaliação, será 
descrito de forma detalhada mais à frente.

Distribuição Da mesma forma que realizado para a PERDA, aqui obtemos uma 
para RS e  distribuição não paramétrica para a variável RS com base nos S
determinação valores simulados. Para tanto, os valores são ordenados, e aquele cujo 
da necessidade número de valores superiores representam α% dos S valores simulados 
de capital é considerado o VaRα amostral. Por sua vez, o TVaRα amostral é 

determinado como a média dos valores superiores ao VaRα amostral. 

 A necessidade de capital é determinada, então, como o TVaRα amostral 
da distribuição não paramétrica obtida para o RS.
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Séries De forma a permitir a simulação de observações das variáveis aleatórias 
de dados que compõem a formulação do RS, serão ajustados modelos estocásticos 

a tais variáveis. E para que possamos estimar os parâmetros de tais 
modelos, faremos uso de séries de valores observados nos períodos 
anteriores à data base.

 Assim, temos as séries de valores observados dai e eordopi, onde 
i  =  1, ..., P representa o período anterior à data base ao qual a informação 
diz respeito. Da mesma forma, mas agora para cada classe de negócio 
c = 1, ..., C, temos as séries de valores observados pgi,c. Ajustando 
modelos estocásticos a tais séries, podemos então inferir sobre os 
respectivos valores futuros, referentes aos períodos k = P+1,..., P+K que 
compõem o horizonte de tempo de um ano considerado. Tais valores 
são representados pelas variáveis DAk, ORDOPk e PGk,c.

 Em relação à variável SO, considerando as colocações realizadas 
acerca dos triângulos relativos aos montantes de pagamentos relativos 
a sinistros ocorridos, podemos considerar, para cada classe de negócio 

c = 1, ..., C, o valor , onde i = 1, ..., P representa o período anterior 

à data base ao qual a informação diz respeito, como dado pela soma 
dos valores que formam a linha i da seguinte tabela, considerada no 
modelo para a determinação da necessidade de capital para fazer frente 
ao risco de provisão de sinistro:

Tabela 5 – Montantes de pagamentos referentes aos sinistros já ocorridos

Período de 
ocorrência

(i)

Prazo de desenvolvimento (j)

1 2 3 P-2 P-1 P

1 mc,1,1 mc,1,2 mc,1,3 ⋯ mc,1,P–2 mc,1,P–1 mc,1,P

2 mc,2,1 mc,2,2 mc,2,3 ⋯ mc,2,P–2 mc,2,P–1 M̂c,2,P

3 mc,3,1 mc,3,2 mc,3,3 ⋯ mc,1,P–2 M̂c,3,P–1 M̂c,3,P

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋰ ⋮ ⋮ ⋮

P-2 mc,P–2,1 mc,P–2,2 mc,P–2,3 ⋯ M̂c,P–2,P–2 M̂c,P–2,P–1 M̂c,P–2,P

P-1 mc,P–1,1 mc,P–1,2 M̂c,P–1,3
⋯ M̂c,P–1,P–2 M̂c,P–1,P–1 M̂c,P–1,P

P mc,P,1 M̂c,P,2 M̂c,P,3
⋯ M̂c,P,P–2 M̂c,P,P–1 M̂c,P,P

 Onde  M̂c,i,j é a estimativa (previsão) obtida com base nos dados do 
triângulo de run-off e na modelagem estocástica defi nida para Mc,i,j.

 Dessa forma, , com i = 1,...,P representando um período anterior à 
data base, diferentemente das demais variáveis contidas na formulação 
de RS, é composta tanto por valores já observados como também por 
estimativas (previsões) de valores não observados, representando o 
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montante total a ser pago por sinistros cuja ocorrência se deu no período 
i. De forma similar às demais variáveis contidas na formulação de RS, 
ajustando modelo estocástico às séries , com i = 1,...,P, podemos 
inferir sobre os valores futuros SOc,k, referentes aos períodos k = P+1,..., 
P+K que compõem o horizonte de tempo de um ano considerado.

 Para cada classe de negócio c = 1,...,C, defi niremos  de forma 
similar à , com base na tabela:

Tabela 6 – Números de pagamentos referentes aos sinistros já ocorridos

Período de 
ocorrência

(i)

Prazo de desenvolvimento (j)

1 2 3 P-2 P-1 P

1 nc,1,1 nc,1,2 nc,1,3 ⋯ nc,1,P–2 nc,1,P–1 nc,1,P

2 nc,2,1 nc,2,2 nc,2,3 ⋯ nc,2,P–2 nc,2,P–1   ̂Nc,2,P

3 nc,3,1 nc,3,2 nc,3,3 ⋯ nc,1,P–2   ̂Nc,3,P–1   ̂Nc,3,P

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋰ ⋮ ⋮ ⋮

P-2 nc,P–2,1 nc,P–2,2 nc,P–2,3 ⋯   ̂Nc,P–2,P–2   ̂Nc,P–2,P–1   ̂Nc,P–2,P

P-1 nc,P–1,1 nc,P–1,2   ̂Nc,P–1,3
⋯   ̂Nc,P–1,P–2   ̂Nc,P–1,P–1   ̂Nc,P–1,P

P nc,P,1   ̂Nc,P,2   ̂Nc,P,3
⋯   ̂Nc,P,P–2   ̂Nc,P,P–1   ̂Nc,P,P

 Ajustando modelo estocástico às séries  , com i = 1,...,P, podemos 
inferir sobre os valores futuros , com k = P+1,...,P+K.

 Temos, ainda, para cada classe de negócio c = 1,...,C, a série de valores 
observados nec,i, com i = 1,...,P, e ajustando modelo estocástico à série 
de valores observados podemos inferir sobre os respectivos valores 
futuros NEc,k, com k = P+1,...,P+K. 

 Por fi m, na modelagem estocástica a ser ajustada para NE, é proposto 
ser considerado um fator macroeconômico, mais especifi camente, a 
taxa Selic. Assim, temos também a série de valores observados selici, 
com i = 1,...,P. Já os valores futuros SELICk, referentes aos períodos 
k = P+1,...,P+K que compõem o horizonte de tempo de um ano 
considerado, ao invés de inferidos via modelos, podem ser baseados 
em projeções de mercado.

Dados  Em geral, os dados das séries em questão estão disponíveis em
trimestrais periodicidade mensal. Entretanto, de forma a manter o padrão adotado 

no modelo para determinação da necessidade de capital para fazer frente 
ao risco de provisão de sinistro (necessário devido a forma de obtenção 
das séries  e ), os dados serão agrupados de forma a termos 
períodos trimestrais. Consequentemente, teremos K=4 trimestres, 
formando então o horizonte de tempo de um ano adotado.
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Modelos As modelagens estatísticas apresentadas a seguir, ajustadas para 
estocásticos cada uma das séries de observações das variáveis que compõem 
ajustados  RS, surgiram como fruto de várias tentativas com dados de algumas
para as séries seguradoras, com o objetivo de encontrar modelos que se adequassem 
que compõem RS  re lat ivamente bem a car teiras de di ferentes companhias. 

Foram inspiradas em algumas abordagens propostas em Kaas et al. 
(2008) e em Jong e Heller (2008).

 Reforça-se que tais modelagens não são exatamente o foco principal 
deste trabalho. Elas poderiam, inclusive, vir a ser modifi cadas ou 
substituídas, de forma a melhor adequarem-se à realidade dos dados 
disponíveis, relativos a uma companhia específi ca. O que realmente 
destaca-se como ponto chave pode-se dizer que é o processo de 
simulação aqui proposto, respeitando dependências existentes entre 
as séries que compõem a formulação de RS.

Modelo 
estocástico 
ajustado 
para NEc,i

 
 

 Não será defi nido o indicador 4Ii para os demais trimestres de forma a 
evitar problemas de identifi cação (multicolinearidade) na estimação dos 
parâmetros (ver Remark 9.3.2 de Kaas et al., 2008; ver também seção 
4.14 de Jong e Heller, 2008). 

 Na sequência, utilizando a metodologia de Box & Jenkins (1970), é 
ajustado um modelo ARIMA(ln(NE)pc, ln(NE)ic, ln(NE)qc) para os choques 
padronizados ln(NE)δc,i da modelagem linear de ln(NEc,i), capturando 
efeitos de autocorrelação na série de cada classe de negócio c. 
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Modelo 
estocástico 
ajustado 
para NSOc,i 

 Considerações acerca do uso da distribuição de Poisson com 
sobredispersão já foram realizadas quando tratamos da modelagem 
ajustada para Nc,i,j.

Modelo 
estocástico 
ajustado 
para PGc,i 

Modelo 
estocástico 
ajustado 
para SOc,i 

Modelo 
estocástico 
ajustado 
para DAi 

 Ainda, utilizando a metodologia de Box & Jenkins (1970), é ajustado 
um modelo ARIMA(DAp, DAi, DAq para os choques padronizados DAδi 
da modelagem linear de DAi, capturando efeitos de autocorrelação 
na série. 

Modelo 
estocástico 
ajustado 
para ORDOPi  

 Utilizando a metodologia de Box & Jenkins (1970), é ainda ajustado um 
modelo ARIMA(ORDOPp, ORDOPi, ORDOPq) para os choques padronizados ORDOPδi 
da modelagem linear de ORDOPi, capturando efeitos de autocorrelação 
na série. 
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Processo  Simular S caminhos futuros das séries dadas pelas variáveis aleatórias
de simulação NSOc,k, PGc,k, SOc,k, NEc,k, DAk e ORDOPk, dados os modelos propostos 

para cada série, equivale a simular S observações para cada uma das 
variáveis aleatórias NSOUc,k, PGUc,k, SOUc,k, 

ln(NE)
ϵVc,k, 

DA
ϵVk e 

ORDOP
ϵVk, tendo em 

vista as seguintes relações:

 

 Com c = 1,...,C , k = P+1,...,P+K , K=4.

 Onde, além dos termos já anteriormente defi nidos, temos:
 

ln(NE)
δσc Desvio padrão do choque defi nido pela modelagem linear 

estabelecida, por classe de negócio c, para a série ln(NEc,k, 

de forma que , 

lembrando que 
ln(NE)

δc,k trata-se do choque padronizado. 
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ln(NE)hc É a forma funcional defi nida pelo modelo 
ARIMA(ln(NE)pc,ln(NE)ic, ln(NE)qc) estabelecido para os 
choques padronizados ln(NE)δc,k da modelagem linear 
de ln(NEc,k), por classe de negócio c.

ln(NE)ϵc,k É o choque defi nido pelo modelo 
ARIMA(ln(NE)pc, ln(NE)ic, ln(NE)qc) estabelecido para os 
choques padronizados ln(NE)δc,k da modelagem linear 
de ln(NEc,k), por classe de negócio c.

ln(NE)
ϵFc,k É a função de distribuição acumulada de ln(NE)ϵc,k, 

condicional a c e k; dado o modelo 
ARIMA(ln(NE)pc, ln(NE)ic, ln(NE)qc), temos que 
ln(NE)

ϵFc,k é tal que .
ln(NE)

ϵVc,k Variáveis aleatórias com distribuição uniforme entre 
0 e 1.

NSOFc,k É a função de distribuição acumulada de NSOc,k, 
condicional a c, k e NEc,k, estimada através do ajuste 
do modelo proposto para a série relativa à classe de 
negócio c.

NSOUc,k Variáveis aleatórias com distribuição uniforme entre 
0 e 1.

PGFc,k É a função de distribuição acumulada de PGc,k, 
condicional a c, k e NEc,k, estimada através do ajuste 
do modelo proposto para a série relativa à classe de 
negócio c.

PGUc,k Variáveis aleatórias com distribuição uniforme entre 
0 e 1.

SOFc,k É a função de distribuição acumulada de PGc,k, 
condicional a c, k,  NSOc,k e PGc,k, estimada através 
do ajuste do modelo proposto para a série relativa à 
classe de negócio c.

SOUc,k Variáveis aleatórias com distribuição uniforme entre 
0 e 1.

DA
δσ Desvio padrão do choque defi nido pela modelagem 

linear estabelecida para a série DAk, de forma que 
(DAδσ * DAδk)  ~ N(0, 

DAδσ2), lembrando que DAδk trata-se 
do choque padronizado.

DAh É a forma funcional defi nida pelo modelo 
ARIMA(DAp, DAi, DA

q) estabelecido para os choques 
padronizados DAδk da modelagem linear de DAk.

DAϵk É o choque defi nido pelo modelo ARIMA(DAp, DAi, DAq) 
estabelecido para os choques padronizados DAδk  da 
modelagem linear de DAk.
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DAϵFk É a função de distribuição acumulada de DAϵk, 
condicional a k; dado o modelo ARIMA(DAp, DAi, DAq), 

temos que DAϵFk é tal que .
DAϵVk Variáveis aleatórias com distribuição uniforme entre 

0 e 1.
ORDOPδσ Desvio padrão do choque defi nido pela modelagem 

linear estabelecida para a série ORDOPk, de forma 
que (ORDOPδσ * ORDOPδk)  ~ N(0, 

ORDOPδσ2), lembrando que 
ORDOPδk trata-se do choque padronizado.

ORDOPh É a forma funcional defi nida pelo modelo 
ARIMA(ORDOPp, ORDOP i, ORDOP q) estabelecido para os 
choques padronizados ORDOPδk  da modelagem linear 
de ORDOPk.

ORDOPϵk É o choque defi nido pelo modelo 
ARIMA(ORDOPp, ORDOP i, ORDOP q) estabelecido para os 
choques padronizados ORDOPδk  da modelagem linear 
de ORDOPk.

ORDOPϵFk É a função de distribuição acumulada de ORDOPϵk, 
condicional a k; dado o modelo 
ARIMA(ORDOP p, ORDOPi, ORDOP q), temos que ORDOPϵFk é tal 
que .

ORDOPϵVk Variáveis aleatórias com distribuição uniforme entre 
0 e 1.

 Como já dito, a nossa meta passa a ser simular S observações de cada 
uma das variáveis aleatórias NSOUc,k, PGUc,k, SOUc,k e ln(NE)ϵVc,k, com c = 1, 

..., C, k = P+1,...,P+K, como também as variáveis DAϵVk  e ORDOPϵVk, com 
k = P+1,...,P+K. Ainda, a estrutura de dependência entre as variáveis 
deve ser respeitada.

 A ideia que se apresenta, então, é a de considerar que as séries já 
estariam explicadas pelos modelos ajustados. Assim, faltaria levar em 
consideração a relação existente entre as séries. Para aplicarmos tal 
ideia, faremos o uso de cópulas condicionais.

 Dessa forma, para k = P+1,...,P+K , K=4, podemos considerar a existência 
das FDAs multivariadas Fk e das cópulas condicionais ℂk, tais que:
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 Da forma como foram estabelecidos os modelos, o conjunto condicionante 
é aqui determinado por k. Ainda, serão adotadas as premissas:

1) Podemos admitir estruturas de dependência Gaussianas, ou seja, as 
funções ℂk são cópulas Gaussianas condicionais com parâmetros k;

2) Podemos considerar o caso degenerado, ou seja, ℂk = ℂ e, 
consequentemente, k = .

 
 Adotadas tais premissas, podemos simular 4S observações da cópula 

dada pelo vetor aleatório:

 , 

 com distribuição dada por ℂ, permitindo-nos com isso simular S caminhos 
futuros de 4 elementos para as séries NSO1,k, ... , NSOC,k, PG1,k,..., PGC,k, 
SO1,k, ... , SOC,k, NE1,k, ... , NEc,k, DAk e ORDOPk.  

 O processo descrito no parágrafo anterior pode ser realizado seguindo-se 
os seguintes passos:

1) Defi nimos a matriz A, onde cada linha é composta pelo valor em 
i=1,...,P do vetor:

 
 

 onde  são os resíduos padronizados 
calculados com base no ajuste dos modelos propostos aos dados 
observados.

 Com isso, cada série fi ca representada por uma coluna na matriz 
A. Ainda, cada linha da matriz A pode ser interpretada como uma 
observação da cópula dada pelo vetor aleatório:

 ,

 com distribuição dada por ℂ, onde ℂ é uma função cópula Gaussiana 
com parâmetro .

2) Defi nimos a matriz B como a matriz dada pela aplicação do inverso 
da FDA normal padrão, Φ-1, a cada um dos elementos da matriz A. 
Assim, cada linha da matriz B é composta pelo valor em i=1,...,P 
do vetor:

   

 Onde NSOu1,i,…, NSOuC,i, PGu1,i, …, PGuC,i, SOu1,i, …, SOuC,i, com i = 1,...,P, 
representam os primeiros 3C elementos da observação de índice i 
da cópula explicitada no primeiro passo.

 
 A matriz de correlação , calculada com base nas colunas da matriz 

B, pode então ser vista como uma estimativa do parâmetro .
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3) Geramos S * K, K=4, observações do vetor normal padrão 
multivariado:

 , 
 
 com correlação dada por .

4) Aplicando em cada amostra do vetor normal padrão multivariado a 
transformação:

 

 
 
 temos então as S * K, K=4, observações da cópula Gaussiana.

5) Agrupando as observações geradas no passo anterior em K=4 grupos 
de S, conseguimos gerar S observações de cada uma das linhas da 
matriz C, onde cada linha é composta pelo valor em k=P+1,...,P+K, 
K=4, do vetor:

 (NSO1,k, …, NSOC,k, PG1,k, …, PGC,k, SO1,k, …, SOC,k, ln(NE)ϵ1,k, …, ln(NE)ϵC,k, 
DAϵk, ORDOPϵk)’

 
6) Por fi m, da matriz C defi nimos a matriz D, onde cada linha é composta 

pelo valor em k=P+1,...,P+K, K=4, do vetor:

 (NSO1,k, …, NSOC,k, PG1,k, …, PGC,k, SO1,k, …, SOC,k, NE1,k, …, NEC,k, DAk, 
ORDOPk)’

 
 As primeiras 3C colunas, relativas às variáveis NSO, PG e SO, são 

idênticas às respectivas da matriz C. Já as C+2 últimas colunas têm 
seus elementos determinados de forma iterativa, considerando as 
relações acerca das variáveis NE, DA e ORDOP, descritas no início 
desta seção tratando do processo de simulação. 

 Realizando o procedimento acima para cada uma das S observações 
geradas para a matriz C no quinto passo, conseguimos obter S 
simulações da matriz D. Por fi m, como cada coluna da matriz D 
representa as previsões para os K=4 períodos futuros das séries 
que utilizaremos para determinação da distribuição não paramétrica 
de RS, alcançamos então nosso objetivo.
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4. Execução  De forma a exemplifi car o uso do modelo proposto para determinação
do modelo de necessidade de capital para fazer frente aos r iscos de 
proposto e  subscrição, aplicaremos aos dados de uma sociedade seguradora
apresentação as duas componentes do modelo (Módulos 1 e 2). A data base de 
dos resultados avaliação foi tomada como sendo 28/09/2012 (último dia útil do mês). 

Os dados foram organizados em trimestres e foram tomados P=13 
trimestres de observações. 

 Foram utilizadas neste exercício de execução do modelo proposto as 
três classes de negócio relevantes da companhia, a saber:

 c=1: Patrimonial Demais;• 
 c=2: Automóveis;• 
 c=3: Residencial• 

 As classes de negócio 1, 2 e 3 acima são equivalentes, respectivamente, 
às classes de negócio 4, 8 e 1 estabelecidas na Tabela 4 do Anexo III 
da Resolução CNSP 280, de 30 de janeiro de 2013 (capital de risco de 
subscrição).

 Para determinação das distribuições não paramétricas da PERDA e de 
RS, serão executadas S=1.000 simulações (respectivamente, de pares 
de triângulos inferiores e de projeções de séries), seguindo os passos 
dos processos de simulação descritos. Todo o processo (ajustes de 
modelos aos dados e simulações) será conduzido através da execução 
de scripts no pacote estatístico S-PLUS.

Execução do  Nas tabelas a seguir são apresentados os triângulos de run-off de
modelo para a  montantes e números de pagamentos de sinistros , relativos aos P=13
determinação trimestres observados, de cada uma das C=3 classes de negócio 
da necessidade consideradas. Os valores dos triângulos de run-off de montantes de 
de capital para sinistros estão convertidos em unidades de IPCA. 
fazer frente ao 
risco de 
provisão 
de sinistro 

Tabela 7 – Triângulo de run-off – números de pagamentos (nc,i,j) – Patrimonial Demais (c=1)
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Tabela 8 – Triângulo de run-off – montantes de pagamentos (mc,i,j) – Patrimonial Demais (c=1)

Tabela 9 – Triângulo de run-off – números de pagamentos (nc,i,j) – Automóveis (c=2)

Tabela 10 – Triângulo de run-off – montantes de pagamentos (mc,i,j) – Automóveis (c=2)
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Tabela 11 – Triângulo de run-off – números de pagamentos (nc,i,j) – Residencial (c=3)

Tabela 12 – Triângulo de run-off – montantes de pagamentos (mc,i,j) – Residencial (c=3)

 Os valores estimados para os parâmetros das modelagens estocásticas 
propostas para ln(Mc,i,j) e Nc,i,j estão listados a seguir.

Tabela 13 – Parâmetros estimados – modelos para ln(Mc,i,j) e Nc,i,j – Patrimonial Demais (c=1)
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Tabela 14 – Parâmetros estimados – modelos para ln(Mc,i,j) e Nc,i,j – Automóveis (c=2)

Tabela 15 – Parâmetros estimados – modelos para ln(Mc,i,j) e Nc,i,j – Residencial (c=3)

 As fi guras a seguir mostram o cruzamento dos valores ln(mc,i,j) e nc,i,j 
observados, componentes dos triângulos de run-off, e seus respectivos 
valores ajustados pelos modelos estocásticos propostos para ln(Mc,i,j) 
e Nc,i,j, permitindo a avaliação dos ajustes dos modelos aos dados.
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Figura 2 – Cruzamentos entre valores observados e ajustados para números e montantes de 
pagamentos
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 Observar que, em especial nos gráfi cos relativos ao ajuste de ln(Mc,i,j), há 
uma concentração de pontos onde o valor observado é igual a -6,9077. 
Isto se dá pois, para fi ns de facilitar a estimação dos parâmetros via 
funções do pacote estatístico S-Plus, foi adotado o procedimento prático 
de substituir os valores iguais a zero nos triângulos de run-off por 0,001; 
e assim, ao aplicar o logaritmo neperiano a tais valores, temos ln(0,001) 
= -6,9077.

 Estimados os parâmetros das distribuições propostas pelos modelos 
para  Mc,i,j e Nc,i,j, pôde ser estimada, com base no passo 2 do processo 
de simulação, a matriz .

 

 

 Executando os demais passos do processo de simulação, chega-se 
aos S=1000 pares de triângulos inferiores simulados, de montantes 
e de número de pagamentos. Ressalta-se que, embora a formulação 
para determinação da PERDA envolva somente os triângulos inferiores 
de montantes de pagamentos, a simulação dos triângulos inferiores de 
números de pagamentos são necessárias, pois a s-ésima simulação 
do triângulo inferior de montantes de pagamentos é determinada sobre 
a s-ésima simulação do triângulo inferior de números de pagamentos. 

 E, fi nalmente, é apresentado o histograma dos S=1.000 valores simulados 
para a PERDA, dando uma ideia da distribuição não paramétrica desejada. 
Os valores simulados para a perda já estão convertidos em Reais.

Figura 3 – Histograma dos valores simulados para a PERDA
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 A tabela a seguir apresenta os valores de necessidade de capital, 
determinados com base no excesso do TVaRα em relação ao valor 
esperado, ambos amostrais, determinados com base nos valores 
simulados para a PERDA.

Tabela 16 – Valores de necessidade de capital – risco de provisão de sinistros

Nível de confi ança
(α) TVaRα

Valor esperado 
da PERDA

Necessidade de capital 
(risco de prov. de sinistros)

95,0% 70.018.317,61 - 44.102.480,48 = 25.915.837,13
97,5%    73.886.342,30 - 44.102.480,48 = 29.783.861,82
99,0% 77.700.650,05 - 44.102.480,48 = 33.598.169,57

Execução do Na tabela a seguir são apresentadas as séries relativas aos P=13 
modelo para a trimestres de observações das variáveis consideradas no modelo 
determinação da proposto. 
necessidade 
de capital para 
fazer frente 
ao risco de 
emissão/precifi cação  

Tabela 17 – Séries – Patrimonial Demais (c=1)
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Tabela 18 – Séries – Automóveis (c=2)

Tabela 19 – Séries – Residencial (c=3)

Tabela 20 – Séries gerais da companhia
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 Os valores acima relativos à taxa Selic foram construídos com base 
nos valores obtidos do site do IPEA, estes taxas a.m. Foram, então, 
compostas as taxas relativas aos meses de cada trimestre, obtendo-se 
então as taxas a.t., sendo depois estas convertidas para taxas a.a. 

 Os valores futuros SELICk, referentes aos períodos k = 14,...,17 que 
compõem o horizonte de tempo de um ano considerado, foram obtidos 
do site do Banco Central do Brasil, sendo estes referentes a projeções de 
mercado. Os valores obtidos, sendo taxas a.m., foram então compostos 
dentro dos trimestres, determinando as taxas a.t., sendo depois estas 
convertidas para taxas a.a., dispostas na tabela a seguir. Tais valores 
são necessários para a obtenção das simulações dos S caminhos futuros 
para a série NEc,k, c = 1,...,3 e k = 14,...,17. 

Tabela 21 – Projeções da Selic

Trimestre SELICi

14 7,39%

15 7,40%

16 7,55%

17 7,83%

 A seguir, são apresentados os valores estimados para os parâmetros 
das modelagens estocásticas propostas para as séries.

Tabela 22 – Parâmetros estimados – modelo para ln(NE)

Tabela 23 – Parâmetros estimados – modelo para ln(NE) – ajuste ARIMA
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Tabela 24 – Parâmetros estimados – modelo para NSO

Tabela 25 – Parâmetros estimados – modelo para PG

Tabela 26 – Parâmetros estimados – modelo para SO
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Tabela 27 – Parâmetros estimados – modelo para DA

Tabela 28 – Parâmetros estimados – modelo para DA – ajuste ARIMA

Tabela 29 – Parâmetros estimados – modelo para ORDOP

Tabela 30 – Parâmetros estimados – modelo para ORDOP – ajuste ARIMA

 As fi guras a seguir mostram, para cada série à qual foi ajustada 
modelagem estocástica, o cruzamento dos valores observados com 
os respectivos valores ajustados, permitindo uma avaliação dos ajustes 
realizados.
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Figura 4 – Cruzamentos entre valores observados e ajustados para as séries
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 Estimados os parâmetros das distribuições propostas pelos modelos 
ajustados às séries, estimamos a matriz , com base no passo 2 do 
processo de simulação.

 

 

 Executando os demais passos do processo de simulação, chega-se aos 
S=1.000 caminhos futuros para cada uma das séries consideradas no 
modelo. Ressalta-se que a simulação de índice (s,k) de uma variável 
poderá ser necessária na determinação da simulação de índice (s,k) 
de outra variável, dependendo do modelo proposto para esta segunda 
variável. Por exemplo, como a modelagem proposta para ajuste à série 
SO tem como variáveis explicativas NSO e PG, o valor simulado SOs,c,k 
é determinado utilizando-se os valores simulados NSOs,c,k e PGs,c,k; por 
sua vez, como o modelo ajustado à NSO tem como variável explicativa 
ln(NE), o valor NSOs,c,k é determinado utilizando-se o valor simulado 
NEs,c,k, e assim por diante.

 A seguir, são apresentados gráfi cos de cada uma das séries consideradas, 
completadas pelas médias dos S=1.000 valores simulados para cada 
período futuro k=14,...,15. Ainda, são apresentados intervalos de 
confi ança de 95%, calculados de forma não paramétrica, com base nos 
valores simulados.
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Figura 5 – Projeções das séries (parte 1)

Figura 6 – Projeções das séries (parte 2)
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 Por fi m, é apresentado histograma dos S=1.000 valores simulados para o 
RS, representando a distribuição não paramétrica desejada. Os valores 
simulados para RS já estão convertidos em Reais.

Figura 7 – Histograma dos valores simulados para o RS

 A tabela a seguir apresenta os valores de necessidade de capital, 
determinados com base no TVaRα determinado com base nos valores 
simulados, considerando diferentes níveis de confi ança α.

Tabela 31 – Valores de necessidade de capital – risco de emisão/precifi cação

Nível de Confi ança
(α)

Necessidade de capital
(risco de emissão/precifi cação

95,0% 35.224.560,61

97,5% 41.815.730,99

99,0% 48.992.635,47

Determinação da Finalmente, podemos determinar a necessidade de capital para 
necessidade fazer frente ao risco de subscrição somando os respectivos valores 
de capital encontrados nos dois módulos, de risco de provisão de sinistro e de risco 
para fazer  de emissão/precifi cação. Deve-se destacar que esse procedimento tem
frente ao risco embutida a hipótese de que a correlação entre os riscos de provisão de
de subscrição sinistros e de emissão/precifi cação é igual a 1, o que é uma hipótese 

de certa forma conservadora, mas não absurda.

 A seguir, para cada nível de confi ança, é apresentada tabela fi nal com 
a necessidade de capital calculada por cada um dos módulos e o seu 
valor fi nal, dado pela soma.
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Tabela 32 – valores de necessidade de capital – risco de subscrição (total)

5. Considerações Houve a preocupação em deixar o modelo descrito de forma que 
fi nais permitisse sua pronta aplicação. A execução do modelo com dados reais 

colabora no entendimento de como o modelo pode ser implementado. 
Basicamente, os dois módulos do modelo contemplam as etapas de:

1) Ajuste de modelos para os dados observados, sendo estes:

a. No Módulo 1: os triângulos de run-off de números e montantes 
de pagamento relativos a sinistros ocorridos, abertos por classes 
de negócio; 

b. No Módulo 2: as diferentes séries trimestrais de dados, algumas 
abertas por classes de negócio, outras gerais da companhia; 

2) Simulação:

a. Determinação da matriz de correlação que mede a dependência 
linear entre os diferentes triângulos de run-off, no Módulo 1, e as 
diferentes séries trimestrais, no Módulo 2;

b. Geração de elementos de uma cópula Gaussiana multivariada, 
dada a estrutura de dependência medida pela matriz de 
correlação;

c. Simulação de valores ainda não observados (triângulos inferiores 
complementares aos triângulos de run-off no Módulo 1 e 
projeções dos valores das séries de dados para os próximos 
quatro trimestres no Módulo 2), fazendo uso dos elementos 
gerados da cópula Gaussiana, garantindo assim que, em 
cada simulação de índice s, a estrutura de dependência seja 
observada;

3) Determinação de S valores simulados para a PERDA (Módulo 1) e 
para o RS (Módulo 2), defi nindo distribuições não paramétricas para 
tais variáveis;

4) Determinação da necessidade de capital para fazer frente 
aos riscos de provisão de sinistros (Módulo 1) e aos riscos de 
emissão/precifi cação (Módulo 2), através do cálculo da medida 
de risco TVaR aplicada às respectivas distribuições;

5) Determinação da necessidade fi nal de capital para fazer frente aos 
riscos de subscrição, como a soma dos valores determinados por 
cada módulo.
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 Importante ressaltar que o foco deste projeto está no processo de 
simulação aqui proposto, respeitando estruturas de dependência 
existentes, através do uso do conceito de cópulas condicionais. 
Assim, outros modelos podem vir a ser ajustados aos triângulos de 
run-off ou às séries trimestrais, desde que se mostrem mais adequados 
aos dados de uma companhia específi ca. Os modelos aqui ajustados 
surgiram como fruto de várias tentativas com dados de algumas 
seguradoras, com o objetivo de encontrar modelos que se adequassem 
relativamente bem a carteiras de diferentes companhias.

 Outros pontos podem ainda ser trabalhados e desenvolvidos, em 
relação a este exercício de modelagem. Por exemplo, em relação à 
modelagem das estruturas de dependência, pode ser avaliado o uso de 
outras famílias de cópulas que não a Gaussiana, especialmente tendo 
em vista que a família Gaussiana pressupõe independência assintótica 
nas caudas (Sandström, 2011, p.181).

 Dessa forma, espera-se que o resultado deste projeto, assim como o os 
conceitos aqui trabalhados, venham a ser úteis, tanto para reguladores, 
quanto para companhias que pretendam desenvolver seus próprios 
modelos, mas que também seja visto como ponto de partida para futuros 
desenvolvimentos.
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Resumo

O objetivo do estudo é apresentar ao mercado de seguro florestal um modelo de cálculo que sistematize 
o processo de valoração da floresta em apólices de seguro. Atualmente o cálculo do Valor em Risco (VR) 
se baseia no custeio ou no valor comercial da floresta. Esse método de cálculo apresenta limitações, 
pois é comum a seguradora ter que estimar esses valores. Um novo cálculo do VR é aqui proposto e 
leva em consideração o valor da floresta em função do seu potencial retorno econômico. Esse novo VR 
considera o fato de que um sinistro interrompe a expectativa de conclusão do atual ciclo de exploração, 
tendo como consequência (i) a perda de uma receita futura que seria obtida com a madeira produzida 
pela floresta atual, deduzidos os custos futuros; e (ii) a antecipação da ocupação da área com uma nova 
atividade, que só aconteceria após o término do atual ciclo de exploração. O método proposto é ilustrado 
com exemplos, sugerindo três modelos base de custeio: Alta, Média ou Baixa tecnologia, aplicáveis 
em qualquer parte do Brasil; sete produtividades (30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60 m³/ha/ano); sete valores 
para venda da madeira (35, 40, 45, 50, 55, 60 e 65 R$/m³) e sete taxas de desconto (7, 8, 9, 10, 11, 12 
e 13%). O novo VR foi aplicado utilizando cada uma dessas premissas, gerando 1.029 possibilidades 
de valores em risco para cada idade de plantio. De cada premissa testada, apenas a taxa de desconto 
não exerce influência significava no valor em risco da floresta. Recomenda-se que o modelo de cálculo 
aqui apresentado seja incorporado pelas seguradoras em suas rotinas de elaboração de apólices de 
seguro florestal, para que se garanta um adequado respaldo técnico.
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Summary

The study objective is to present to the forestry insurance market, a calculation model to systematize the 
process of forest valuation. Currently the forest value at risk (VR) is based on costs or forest’s market 
value. This calculation method has limitations, because it is common that the insurer has to estimate 
these values. A new calculation of the VR is proposed here and takes into consideration the value of the 
forest in terms of its potential economic return. This new VR considers the fact that hazards interrupts 
the expected completion of the current exploration cycle, resulting in (i) the loss of future revenue that 
would be obtained with the wood produced by the current forest, less the costs that would be spent and 
(ii) the anticipation of the area occupation with a new activity, which would only happen after the current 
cycle of exploitation. The proposed method is illustrated with examples, suggesting three based model 
of costing: High, Medium or Low technologies, applicable in any part of Brazil, seven productivities (30, 
35, 40, 45, 50, 55 and 60 m³/ha/year), seven values   for stand timber sales (30, 35, 40, 45 , 50, 55 and 60 
R$/m³) and seven discount rates (8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14%). The recalculation of VR was applied using 
each of these assumptions, generating 1.029 possible values   at risk for each range of age. From each 
premise tested, only the discount rate does not influence significantly the value at risk. It is recommended 
that the model calculation presented here should be incorporated by insurers in their daily development 
of forest insurance policies to ensure adequate technical support.
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Modelo de Cálculo de la Valoración Forestal para Fines de Seguros y su Aplicación en Bosques 
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Resumen

El objetivo desto trabajo es dar a conocer al mercado de seguro forestal un modelo de calculo que 
sistematiza el proceso de evaluación de los bosques en las pólizas de seguro. Actualmente, el cálculo del 
Valor en Riesgo (VR) se basa en el costo o en el valor de mercado de los bosques. Este procedimiento 
de cálculo tiene limitaciones, pues es común a la aseguradora tener que estimar estos valores. Un nuevo 
cálculo de lo VR se propone aquí y tiene en cuenta el valor del bosque en términos de su potencial de 
rentabilidad económica. Este nuevo VR considera el hecho de que un siniestro interrumpe la finalización 
prevista del ciclo actual de los bosques, lo que resulta en (i) la pérdida de ingresos futuros que se 
obtendrían con la madera producida por el bosque actual, menos los costos futuros, y (ii) la previsión de 
la ocupación de la zona con una nueva actividad, que sólo iba a pasar después del ciclo de operación 
actual. El método propuesto se ilustra con ejemplos, lo que sugiere tres modelos de costes por procesos: 
alta, media o baja tecnología, aplicables en cualquier parte de Brasil; siete de productividad (30, 35, 40, 
45, 50, 55 y 60 m³ / ha / año); siete valores para la venta de madera (35, 40, 45, 50, 55, 60 y 65 R$/m³) 
y siete tipos de tasas de descuento (7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13%). El nuevo VR se aplicó mediante cada uno 
de estos supuestos, lo que resulta en 1.029 posibles valores en riesgo por edad. Cada prueba premisa, 
sólo la tasa de descuento no influye considerablemente en el valor en riesgo del bosque. Se recomienda 
que el modelo de cálculo que aquí se presenta sea incorporado por los aseguradores en su preparación 
diaria de las pólizas de seguros forestales, con el fin de garantizar un adecuado apoyo técnico.
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1. Introdução As florestas existentes no mundo cobrem aproximadamente 30% da 
superfície terrestre do globo. No Brasil, 62% do território são compostos 
por florestas naturais ou plantadas, o que caracteriza como a segunda 
maior área florestal do mundo (Food and Agriculture Organization – FAO, 
2010).

 No total são cerca de 7,2 milhões de hectares de florestas plantadas, 
sendo 93% de pinus e eucalipto. As áreas com eucalipto abrangem 
mais de 70% da área com floresta plantada no Brasil (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE PRODUTORES DE FLORESTAS PLANTADAS – 
ABRAF, 2013).

 O clima e o solo brasileiro criam condições ideais para o reflorestamento 
(GONÇALVES, 2002). O setor florestal está em plena expansão no Brasil, 
possui boa participação na economia e apresenta-se como importante 
opção de investimentos.

 O investimento florestal requer montante significativo de capital, que fica 
imobilizado por longo período. Segundo Siqueira (2003), essas são as 
duas variáveis que mais influenciam a tomada de decisão de se investir 
em florestas.

 O sucesso do empreendimento florestal, assim como outra atividade 
rural, não depende apenas de um bom manejo, mas também do clima e 
de ameaças antrópicas. Para Ozaki (2005), a agricultura é uma atividade 
econômica tipicamente caracterizada pela sua vulnerabilidade a eventos 
que estão fora do controle do produtor. Catástrofes climáticas e incêndios 
são os principais riscos para o investimento florestal.

 O risco é a possibilidade de prejuízo financeiro associado a determinado 
ativo (GITMAN, 2010). Considerando que a atividade florestal requer alto 
investimento inicial, com recuperação de capital apenas no longo prazo, 
torna-se necessário conhecer o comportamento da relação risco-retorno 
para a correta tomada de decisão (NOCE et al., 2005).

 Como forma de garantir ao investidor o patrimônio investido, independente 
do grau de desenvolvimento da floresta, foi criado o Seguro Florestal, 
como uma das modalidades do Seguro Rural.

 O seguro florestal garante cobertura para eventos como incêndio, raio, 
geada, granizo, seca, chuvas excessivas, tromba d’água e ventos fortes. 
Alguns dos principais riscos não cobertos são pragas ou doenças, atos 
ilícitos (invasões, guerras), entre outros.

 Para o bom funcionamento do seguro florestal é necessário que os valores 
envolvidos na operação sejam bem definidos e haja conhecimento sobre 
os riscos pertinentes ao local a ser segurado, denominado “local 
de risco”.
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 No entanto, o mercado brasileiro de seguro florestal ainda é muito pouco 
explorado, considerando o potencial da silvicultura no país. Estima-se 
que menos de 5% dos plantios estão segurados. Esta estimativa foi feita 
considerando a área brasileira com florestas plantadas de 7.185.943 
hectares (ABRAF, 2013), o valor total de “prêmio direto” arrecadado 
pelas seguradoras em 2012 de R$ 9.629.649 (SES – SUSEP), um custo 
médio do seguro de 1% do Valor em Risco (VR) da floresta, e um VR 
médio de R$ 3.200 por hectare. Essas premissas resultam em uma área 
segurada estimada em cerca de 300 mil hectares para o ano de 2012.

 Assuntos relacionados ao seguro florestal, como a valoração de florestas 
para fins securitários, ainda são escassos na literatura.

 Estabelecer um valor para o povoamento é uma tarefa muito importante 
para o gestor florestal, mesmo que a plantação ainda não tenha atingido 
o estágio de maturação ou idade de corte. Nesse caso, há custos e 
receitas que ocorrerão no futuro, os quais devem ser considerados na 
análise (SILVA et al., 2005).

 A finalidade de se calcular o valor produtivo de um povoamento florestal 
se deve aos interesses econômicos para fins de compra e venda, 
indenização (seguros), desapropriação (linhas de transmissão, estradas 
e barragens) e loteamento (SILVA et al., 2005).

 Plantios florestais podem ser manejados para diferentes usos e em 
distintas atividades econômicas. Conforme o interesse em questão, a 
forma de se valorar o ativo florestal pode variar.

 O mercado brasileiro de seguro florestal não utiliza parâmetros baseados 
em conceitos de Matemática Financeira ou de avaliação de projetos 
para cálculo do valor da floresta para apólices de seguro, denominado 
de Valor em Risco (VR). O valor atualmente é calculado baseado nos 
custos de implantação e manutenção do povoamento florestal ou pelo 
valor comercial da madeira/subproduto, quando este o possui. 

 O cálculo do VR é um dos principais pontos a serem definidos entre 
seguradora e segurado, para a contratação do seguro.

 Quando calculado pelo custeio, é comum que os valores utilizados sejam 
estimados pela seguradora, pois são raros os casos em que o agricultor 
declara os gastos em sua floresta.

 No cálculo pelo valor comercial, dificilmente o segurado dispõe de dados 
de volume de madeira. Além disso, os produtos, muitas vezes ainda 
imaturos, são difíceis de valorar, gerando mais vieses nas estimativas 
por parte da seguradora.

 Há também outras limitações sobre essa metodologia de cálculo do VR 
que podem vir a prejudicar algumas das partes envolvidas.
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 Caso fossem utilizados conceitos de matemática financeira e de avaliação 
de projetos na análise de riscos florestais, poderia ser gerado um modelo 
de cálculo para o valor em risco, que embasasse a seguradora a montar 
apólices mais fiéis às realidades de determinado plantio, garantindo 
maior transparência entre seguradora e segurado.

 Nesse contexto, este trabalho propõe a utilização de um modelo de 
cálculo do valor em risco da floresta para composição de apólices  
de seguro, em função de seu potencial econômico, considerando ainda 
o uso da terra para uma nova atividade que teria início após a colheita 
da floresta.

 A partir do modelo de cálculo do VR proposto, será apresentada uma 
série de simulações de seu uso na valoração da floresta de eucalipto, 
considerando distintos fluxos de caixa.

2. Modelo de São diversos os fatores que influenciam o crescimento de uma floresta 
Cálculo e muitas as possibilidades de uso dos produtos florestais, por isso são 
do Valor  inúmeras as formas viáveis de se valorar um povoamento (LEUSCHNER,
em Risco (VR) 1984). É crucial, portanto, que o gestor florestal, ao propor um método 

para valoração florestal, seja claro quanto às premissas e aos parâmetros 
que utilizará para efeito desse cálculo.

 Existem diferentes formas de se avaliar o desempenho de um projeto 
florestal. A aplicação dos critérios de análise econômica é fundamental 
para se decidir qual o melhor projeto e/ou alternativa de manejo a serem 
adotados (SILVA; FONTES, 2005).

 A avaliação econômica de um projeto baseia-se em seu fluxo de caixa, 
ou seja, na relação entre os custos e as receitas distribuídos ao longo 
da vida útil do empreendimento (SILVA et al., 2005).

 Segundo Silva et al. (2005), não há consenso quanto à forma de avaliação 
mais indicada. Esses métodos podem ser divididos em dois grupos 
principais: 

 O primeiro grupo compreende aqueles em que não é considerada a 
variação do capital no tempo e são mais indicados para horizontes de 
planejamento muito curto.

 O segundo grupo considera a variação do capital no tempo e são 
indicados na avaliação de projetos florestais (GUNTER; HANEY, 1984; 
KLEMPERER, 1996; SILVA; FONTES, 2005):

• Valor Presente Líquido (VPL);
• Taxa Interna de Retorno (TIR);
• Razão Benefício/Custo (B/C); 
• Valor Anual Equivalente (VAE); 
• Custo Médio de Produção (CMP); e
• Valor Esperado da Terra (VET), também conhecido como Critério 

de Faustmann.
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 Cada método possui sua peculiaridade. Existem pontos positivos e 
negativos na utilização de cada um desses métodos (GUNTER; HANEY, 
1984; KLEMPERER, 1996), por isso, o gestor florestal deve optar 
pelos projetos que sejam economicamente viáveis, de acordo com seu 
principal interesse.

 Este trabalho propõe um método alternativo ao utilizado pelas seguradoras 
para estimar o Valor em Risco da floresta. O método aqui proposto se 
baseia em princípios da matemática financeira e considera o fato de que, 
terminado o atual ciclo de exploração florestal, ou logo após a eventual 
ocorrência de um sinistro, a área ocupada pela floresta fica disponível 
para novo uso e continuará sendo usada para fins florestais (ou outro 
fim agrícola qualquer).

 Dos métodos de avaliação de projetos citados, o VPL e o VET foram 
escolhidos para compor o modelo de cálculo do valor da floresta, por 
serem mais adequados às necessidades do mercado securitário.

 O VPL é o valor presente das receitas e despesas de um projeto de 
investimento. O projeto é considerado viável economicamente se o VPL 
for maior que zero (SILVA; FONTES, 2005).

 O VET é um termo florestal usado para representar o Valor Presente 
Líquido de uma área de terra nua de uso perpétuo para a produção de 
madeira. Por considerar o horizonte infinito, é amplamente utilizado na 
análise econômica de projetos florestais, pois elimina o problema de se 
comparar projetos com diferentes durações (SILVA; FONTES, 2005).

 A integração dos dois métodos permite indicar o valor presente da floresta 
em determinado momento do ciclo de vida (fluxo de caixa), considerando 
o uso futuro da terra.

 A figura 1 apresenta, na forma de dois fluxos de caixa, as situações 
normalmente encontradas por um avaliador na subscrição de um risco 
florestal. Ao levantar dados sobre a floresta, o avaliador se depara com 
o momento j de um plantio já estabelecido, quer seja no início, meio ou 
fim desse ciclo de exploração.

 Considerando o gráfico (A) da figura 1, se fosse necessário calcular o 
valor presente desse fluxo de caixa no ano j bastaria subtrair o valor 
presente dos custos (Ct) do valor presente da receita (RT) e do  
valor presente do Valor da Nova Atividade (VNA). O cálculo desses 
valores presentes envolve uma taxa de juros i para descontar os 
respectivos valores para o ano j.

 As despesas e receitas realizadas em anos anteriores são irrelevantes, 
pois para efeito do produtor segurado por uma apólice de seguros, a 
eventual perda devido a um sinistro tem como referência aquilo que se 
deixa de realizar, ou seja, aquele ganho que deveria ocorrer e que não 
ocorre devido a um evento indesejável.
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Figura 1 – Fluxos de caixa (A) e (B) para cálculo do valor em risco.

 O fluxo do gráfico (A) representa uma situação normal, sem sinistros, 
observada a partir do ano atual j, enquanto que o gráfico (B) expressa a 
ocorrência de um sinistro no ano atual j, quando é pago pela seguradora 
a indenização, neste caso, o valor em risco (VR) e a terra fica liberada 
para um novo uso de valor estimado VNA. Rt, VNA e VR representam 
valores positivos (entradas de caixa) e Ct representa custos (saídas de 
caixa) nos respectivos anos t.

 O VNA ilustrado no gráfico deve ser interpretado como o valor presente 
líquido das atividades que ocorrerão após o término do ciclo atual de 
exploração da terra. Em geral, é estimado a partir da repetição perpétua 
da melhor opção de uso possível em seguida ao uso atual e, assim 
sendo, estima o benefício da utilização futura da terra.

 Se a nova atividade após o uso atual continuar sendo florestal, o cálculo 
do VNA pode ser estimado pela fórmula de Faustmann (1849), conhecida 
no meio florestal como a fórmula do valor esperado da terra (VET). 

 
  (1)

 onde:

 VFLT: Valor Futuro Líquido da nova atividade, no fim do ciclo (T).
 i: Taxa de juros;
 T: Duração em anos do ciclo.

 Nesse caso, o que se espera é que o produtor repita perpetuamente, 
a cada T anos, o mesmo regime de manejo florestal gerando ciclos de 
produção idênticos. Para cada um desses ciclos de produção, tem Valor 
Futuro Líquido (VFL) estimado da seguinte forma:

    (2)
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 Na eventualidade da ocorrência de um sinistro no ano j, como representado 
no gráfico (B) da figura 1, o produtor tem como receita o próprio valor da 
floresta naquele ano (VR), pago em forma da indenização do seguro1, 
e pode dar início imediato a uma nova atividade, ocupando novamente 
a terra. Para efeito da maioria dos produtores que contratam seguro 
florestal, considera-se que nesses casos a reocupação da terra após 
um sinistro continuará sendo com florestas.

 A contratação de um seguro procura garantir que, em caso de sinistro, 
o segurado seja indenizado na mesma proporção da perda. Ou seja, 
espera-se que os dois fluxos de caixa representados na figura 1 tenham 
valores presentes (VP) iguais, isto é, que VPA=VPB. Esses valores 
presentes podem ser calculados da seguinte forma:

  (3)

 VPB = VR + VNA (4)

 Considerando que para efeito de indenização, esses valores precisam 
ser iguais, basta isolar o termo VR para produzir uma fórmula geral do 
valor em risco da apólice.

 Assim, o modelo final para cálculo do valor da floresta é o seguinte:

  (5)

3. Aplicação  Além da taxa de desconto, para aplicação do modelo de cálculo do
do Modelo de VR é necessária a definição de um fluxo de caixa para a floresta em 
Cálculo do  avaliação, baseado nas seguintes informações:
Valor em 
Risco (VR) a) Ciclo da floresta: ano de plantio, intervenções, corte raso, número 

 de ciclos;
b) Custos anuais de implantação e manutenção;
c) Receitas com a venda da madeira ou subprodutos;
d) Produtividade da floresta.

 Cada uma dessas premissas exerce um peso diferente sobre o valor em 
risco calculado. Este trabalho testará a influência da variação desses 
fatores no valor da floresta, mediante a construção de distintos fluxos 
de caixa. A partir destas simulações, serão apresentados valores 
que poderão ser utilizados pelas seguradoras para a contratação das 
apólices de seguro.

1 Observação: Em situações reais, o cálculo da indenização envolve a dedução de uma franquia ou de uma 
participação obrigatória do segurado (P.O.S), porém, essas deduções foram desconsideradas nesse cálculo, ou 
seja, considerou-se o valor da Indenização igual ao Valor em Risco.
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3.1. Ciclo da Para a construção de diferentes fluxos de caixas, é preciso definir 
Floresta e um esquema de manejo e os custos das atividades durante o ciclo 
Custos Anuais florestal. Para exemplificar a utilização da fórmula do valor em risco, 

foram utilizados modelos adaptados de Prata (2012). O autor apresenta 
três diferentes modelos de desembolso para eucalipto, considerando 
situações de baixa, média e alta tecnologia, em três ciclos de sete anos. 
Para compor este trabalho, os modelos propostos pelo autor tiveram 
os valores atualizados e foram adaptados para um manejo florestal 
de eucalipto, com dois ciclos de seis anos, conforme exposto na 
tabela 1.

 Este tipo de manejo foi escolhido, pois é muito utilizado por produtores 
florestais no Brasil.

Tabela 1 – Valores de desembolso para ciclos de sete anos de Eucalyptus spp., adaptado de Prata (2012)

Ano da Floresta Ciclo_Idade 
(Anos)

Tecnologia

Baixa (R$) Média (R$) Alta (R$)

0 1_0 R$ 3.289 R$ 3.699 R$ 4.578

1 1_1 R$ 167 R$ 733 R$ 772

2 1_2 R$ 166 R$ 291 R$ 295

3 1_3 R$ 152 R$ 220 R$ 295

4 1_4 R$ 22 R$ 60 R$ 60

5 1_5 R$ 22 R$ 60 R$ 60

6 1_6 R$ 22 R$ 60 R$ 60

7 2_1 R$ 747 R$ 726 R$ 569

8 2_2 R$ 600 R$ 773 R$ 722

9 2_3 R$ 26 R$ 219 R$ 542

10 2_4 R$ 26 R$ 56 R$ 60

11 2_5 R$ 26 R$ 56 R$ 60

12 2_6 R$ 26 R$ 56 R$ 60

3.2. Produtividade O Brasil apresenta boas condições edafo-climáticas para desenvolvimento 
da Floresta f lorestal. Devido a grande extensão do território nacional, os 

diferentes tipos de solo e clima, as mais variadas produtividades são 
encontradas.

 As florestas pertencentes às empresas associadas da ABRAF, distribuídas 
por diversas regiões, possuem os Incrementos Médios Anuais (IMA’s) 
mais elevados do país. A produtividade média desses plantios de 
Eucalyptus, em 2012, atingiu 40,7 m³/ha/ano (ABRAF, 2013). 
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 Para representar a diversidade das produtividades existentes no 
Brasil nas simulações, foram estabelecidos valores abaixo e acima 
dessa média:

 Tabela 2 – Produtividade considerada para o primeiro ciclo de seis anos, 
de Eucalyptus spp., para simulação

Produtividade IMA 6 (m³/ha/ano)
1 30

2 35

3 40

4 45

5 50

6 55

7 60

 Na segunda rotação, o valor utilizado para produtividade será de 90% 
em relação ao primeiro ciclo.

3.3 Valor Segundo dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA), a cotação 
da Madeira média de madeira de eucalipto para energia no Estado de São Paulo, 

de janeiro a novembro de 2013, foi de R$ 46,15/m³. Em 2012, esse valor 
médio foi de R$ 50,46/m³.

 De acordo com o site da CI Florestas, dados da Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER – MG), 
o preço médio da madeira em pé de eucalipto para carvão e lenha 
(abaixo de 15 cm), de setembro a dezembro de 2012, para o Vale  
do Jequitinhonha, Triângulo Mineiro, Sul e Sudeste de Minas, 
considerando uma relação estimada de 1 m³ = 1,4 st, foi de R$ 39,5/m³. 
Nessas mesmas regiões e período, a madeira para torete (15 a 30 cm) 
média foi de aproximadamente R$ 80,0/m³.

 Como pode ser observado, o valor da madeira oscila por região.  
Para representar diferentes preços da madeira praticados no Brasil, 
este trabalho utilizará os seguintes valores para composição dos fluxos 
de caixa:

 Tabela 3 – Preço da madeira indicado para idade da colheita de 
Eucalyptus spp., para simulação

Preço da Madeira R$/m³
1 35

2 40

3 45

4 50

5 55

6 60

7 65
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3.4 Taxa Para utilização do modelo de cálculo proposto, é necessário adotar uma 
de Desconto taxa de desconto, como uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA). 

 A TMA, neste caso, é uma taxa de juros que representa o mínimo que um 
investidor se propõe a ganhar quando faz um investimento (WIKIPÉDIA, 
2013). De acordo com os dados do Banco Central do Brasil (BCB, 2013), 
nos últimos cinco anos, as taxas de juros variaram entre 07 e 13%.

 Para simular a aplicação da fórmula do valor em risco, foram consideradas 
as seguintes taxas de desconto.

 Tabela 4 – Taxas de desconto utilizadas nas simulações

Taxa de Desconto %

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

7 13

4. Influência das Considerando as diferentes premissas: três tipos de desembolso, sete 
Variáveis no produtividades, sete preços de madeira e sete taxas de desconto, foram 
Modelo de geradas 1.029 possibilidades de valores para as florestas, para cada
Cálculo  ano de manejo, num total de 13.377 valores simulados, considerando
do VR do Ano 0 (momento que finaliza a etapa do plantio da floresta) até o Ano 

12, ou seja, 13 valores.

 Para representar a importância de cada variável na composição do 
modelo para cálculo do VR, foi considerado um valor base para cada 
uma dessas premissas na construção do fluxo de caixa:

• Modelo de desembolso: Média Tecnologia;
• Produtividade: 40 m³/ha/ano;
• Preço da madeira: R$ 45,00/m³;
• Taxa de desconto: 10%

 Quando cada uma destas variáveis foi testada, as demais foram mantidas 
nos valores determinados.

 Os valores apresentados serão do Ano 1 ao Ano 12. O Ano 0, utilizado 
para composição do fluxo de caixa, será desconsiderado para 
valoração da floresta, pois os valores que representam o momento 
pós-plantio, em uma apólice de seguros, deve ser representativo para 
o período de um ano, contabilizando também as atividades do Ano 1. 
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No entanto, fica a critério da seguradora a utilização do Ano 0 para 
precificação da floresta.

4.1. Tipo O gráfico a seguir apresenta o valor em risco da floresta, por idade,  
de Custeio considerando cada modelo de custeio testado e o valor estabelecido 

para as demais variáveis.

Gráfico 1 – Variação do valor em risco conforme modelo de custeio

 O gráfico aponta uma variação nítida do valor em risco entre os três 
modelos, durante todo o primeiro ciclo de plantio. A partir do segundo 
ciclo, a diferença do valor da floresta entre os três modelos, diminui.

 Esse fato é explicado pela diferença do custeio no segundo ciclo, a partir 
do segundo ano, ser mínima entre os três modelos, quando comparado 
ao primeiro ciclo. Além disso, é importante ressaltar que foi considerada 
a mesma receita para os três fluxos de caixa, conforme metodologia 
estabelecida para apresentação desses resultados. A fórmula utilizada 
para cálculo do valor da floresta, no último ano dos dois ciclos, leva em 
consideração o valor final de venda da madeira, subtraindo as despesas 
de manutenção do último ano.

 Os resultados demonstram que a composição do custeio exerce influência 
direta no valor em risco da floresta, utilizando o modelo proposto neste 
trabalho.



60 R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 9, n. 17, p. 47-78, nov. 2013/mar. 2014

Modelo de Cálculo do Valor da Floresta para Fins Securitários e sua Aplicação em Florestas de Eucalipto com duas Rotações

4.2. Produtividade  Testando as sete diferentes produtividades, foi identificada variação do
da Floresta valor em risco, conforme demonstra o gráfico 2.

 Nota-se, pelo gráfico, variação significativa entre os valores em risco, 
quando se altera a produtividade da floresta. No final do primeiro 
ciclo, por exemplo, o valor da floresta menos produtiva é de cerca de  
R$ 10.000,00/ha, enquanto a floresta mais produtiva é próxima  
de R$ 18.000,00/ha. A simetria entre as linhas é devido à base de dados 
ser a mesma (taxa de desconto de 10%, custeio de média tecnologia e 
madeira a R$ 45,00/m³).

 Esses valores demonstram que a produtividade da floresta é uma variável 
importante na composição da fórmula do valor em risco sugerida neste 
trabalho.

Gráfico 2 – Variação do valor em risco conforme produtividade da floresta
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4.3. Preço A simulação a partir de diferentes preços de madeira gerou o seguinte 
da Madeira gráfico.

Gráfico 3 – Variação do valor em risco conforme valor em pé da madeira

 O gráfico aponta variação do valor em risco conforme diferentes valores 
da madeira, demonstrando a relação direta entre essas variáveis e o 
valor da floresta utilizando o novo modelo de cálculo, assim como nos 
gráficos apresentados anteriormente.
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4.4. Taxa  Quanto à taxa de desconto, a variação de 7 a 13% não exerceu grande
de Desconto influência no valor da floresta durante os dois ciclos de produção
 de eucalipto, conforme se observa no gráfico a seguir.

Gráfico 4 – Variação do valor em risco conforme taxa de desconto

 Diferentemente das demais premissas, a variação da taxa de desconto 
não apresenta impacto significativo no valor em risco da floresta, 
utilizando o modelo proposto neste trabalho. Porém, é importante 
mencionar que a taxa de desconto é de extrema importância na avaliação 
da viabilidade econômica de projetos.

 Conforme mencionado, os gráficos apresentam uma tendência simétrica, 
que ocorre por repetição das premissas nos cálculos entre as variáveis 
testadas. Esses exemplos serviram para ilustrar o impacto de cada 
variável no modelo para cálculo do valor da floresta.
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5. Sugestões Em situações reais, a tendência é que florestas de baixa, média ou alta 
para Valor  tecnologias apresentem produtividades diferentes, com possibilidade
em Risco  de variação no preço da madeira.
para Floresta 
de Eucalipto A seguir serão demonstrados alguns dos resultados das simulações 

efetuadas, procurando exemplificar situações prováveis de formação 
de fluxo de caixa nas três classes de desembolso: baixa, média e alta 
tecnologias.

 Como observado anteriormente, a taxa de desconto não exerce grande 
influência no valor em risco da floresta, portanto, para os exemplos a 
seguir, foi utilizada uma taxa fixa em 10%.

5.1. Floresta Neste exemplo, supôs-se que uma floresta implantada com baixa 
Baixa  tecnologia, teria um desempenho inferior em produtividade e,
Tecnologia consequentemente, menor valor da madeira.

 O Valor em Risco para o Ano 0 é equivalente ao custeio, totalizando  
R$ 3.289,00/ hectare.

 Tabela 5 – Valores em risco para floresta de baixa tecnologia, Taxa de 
10%, IMA de 35 m³/ha/ano e madeira em pé de R$ 40,00/m³

Ciclo_Idade 
(Anos) Valor em Risco (R$/ha) 

1_1 4.017,00

1_2 5.000,00

1_3 6.082,00

1_4 7.256,00

1_5 8.404,00

1_6 9.667,00

2_1 1.816,00

2_2 3.217,00

2_3 4.597,00

2_4 5.484,00

2_5 6.460,00

2_6 7.534,00

 O maior valor em risco verificado foi no sexto ano do primeiro ciclo, de 
R$ 9.667,00/ha. O menor valor ficou no primeiro ano do segundo ciclo, 
a R$ 1.816,00/ha.
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5.2. Floresta Para representar uma floresta implantada sob média tecnologia,
Média os seguintes valores para incremento e venda da madeira foram
Tecnologia considerados, respectivamente: 40 m³/ha/ano e R$ 45,00/m³.

 O Valor em Risco para o Ano 0 é equivalente ao custeio, totalizando  
R$ 3.699,00/ hectare.

 Tabela 6 – Valores em risco para floresta de média tecnologia, Taxa de 
10% IMA de 40 m³/ha/ano e madeira em pé de R$ 45,00/m³

Ciclo_Idade 
(Anos) Valor em Risco (R$/ha) 

1_1 4.571,00

1_2 6.337,00

1_3 7.794,00

1_4 9.318,00

1_5 10.818,00

1_6 12.469,00

2_1 2.404,00

2_2 3.945,00

2_3 5.693,00

2_4 7.007,00

2_5 8.272,00

2_6 9.664,00

 Neste caso, o valor em risco no final do primeiro ciclo chega a  
R$ 12.469,00/ha. No f inal do segundo c ic lo, o VR chega  
a aproximadamente R$ 9.700,00/ha.
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5.3. Floresta  Continuando a série de simulações, foi atribuído para florestas de alta
Alta tecnologia o incremento de 50 m³/ha/ano e o valor da madeira de 
Tecnologia R$ 50,00/m³.

 Esta produtividade é considerada alta, normalmente alcançada por 
plantios clonais, em boas condições edafo-climáticas e práticas de 
manejo. O preço de R$ 50,00/m³ foi o valor médio da madeira no Estado 
de São Paulo no ano de 2012, para energia, conforme dados do IEA.

 O Valor em Risco para o Ano 0 é equivalente ao custeio, totalizando  
R$ 4.578,00/ hectare.

 Tabela 7 – Valores em risco para floresta de alta tecnologia, Taxa de 
10%, IMA de 50 m³/ha/ano e madeira em pé de R$ 50,00/m³

Ciclo_Idade 
(Anos) Valor em Risco (R$/ha) 

1_1 5.915,00

1_2 8.235,00

1_3 10.262,00

1_4 12.492,00

1_5 14.686,00

1_6 17.099,00

2_1 3.254,00

2_2 5.084,00

2_3 7.266,00

2_4 9.468,00

2_5 11.360,00

2_6 13.440,00

 O VR chega a R$ 17.099,00/ha no ano da primeira colheita e a 
aproximadamente R$ 13.500,00 no segundo corte raso.
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5.4. Comparativo O gráfico a seguir foi construído a partir dos dados das tabelas 5, 6 e 7.

Gráfico 5 – Variação do valor em risco conforme taxa de desconto

 O gráfico 5, diferentemente dos anteriores, não apresenta comportamento 
simétrico, pois conta com variáveis distintas em sua composição.  
A diferença é nítida entre os valores em risco de cada caso, por todos 
os anos de desenvolvimento da floresta.

 Essa situação é a que mais se assemelha à realidade, onde florestas 
com maiores investimentos tendem a ser mais produtivas e valiosas.
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6. Considerações  O seguro florestal ainda é pouco explorado no Brasil e no mundo.
Finais Há muito trabalho a ser feito para crescimento deste mercado.

 Este trabalho apresenta um modelo de cálculo para valor em risco 
(VR) da floresta, que é de extrema utilidade para as seguradoras na 
contratação de apólices de seguro florestal, pois permite estimativas 
dos valores com adequado respaldo técnico, possibilitando contratos 
mais transparentes.

 Das variáveis que compõem o modelo de cálculo, os custos com o manejo, 
a produtividade da floresta e o valor da madeira, são as principais 
premissas a serem estipuladas, pois exercem grande influência para o 
cálculo do VR.

 A taxa de desconto, embora seja muito importante na análise da 
viabilidade financeira de um projeto, não exerce grande influência na 
estimativa do valor da floresta utilizando a metodologia proposta, quando 
comparado às demais premissas que compõem o modelo.

 O modelo de cálculo para eucalipto aqui proposto pode ser utilizado para 
outras culturas, desde que se estabeleça o tipo de manejo, o horizonte 
de planejamento e as variáveis para composição do fluxo de caixa.

 Anexo encontra-se uma tabela com algumas simulações efetuadas, que 
podem ser utilizadas pelas seguradoras para a definição dos valores 
das florestas de eucalipto, em apólices de seguro.
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8. Anexos A seguir são apresentadas algumas das simulações de Valor em Risco 
(VR) para florestas de eucalipto, conforme ciclo e idade da floresta.

8.1. Floresta 
Baixa
Tecnologia Valor em Risco para o Ano 0: R$ 3.289,00/ hectare.

Tabela 8 – Valores em risco para floresta de eucalipto de baixa tecnologia, taxa de desconto de 10%. 
IMA’s de 30 e 35 m³/ha/ano

IMA (m³/ha/ano) Ciclo_Idade Madeira a R$ 35/m³ Madeira a R$ 40/m³ Madeira a R$ 45/m³ Madeira a R$ 50/m³

30 1_1 3.754,00 3.867,00 3.979,00 4.092,00

30 1_2 4.449,00 4.686,00 4.922,00 5.158,00

30 1_3 5.213,00 5.585,00 5.958,00 6.330,00

30 1_4 6.038,00 6.560,00 7.082,00 7.604,00

30 1_5 6.802,00 7.489,00 8.175,00 8.861,00

30 1_6 7.642,00 8.510,00 9.377,00 10.245,00

30 2_1 1.637,00 1.713,00 1.790,00 1.867,00

30 2_2 2.758,00 2.955,00 3.152,00 3.348,00

30 2_3 3.830,00 4.159,00 4.488,00 4.817,00

30 2_4 4.378,00 4.852,00 5.326,00 5.801,00

30 2_5 4.981,00 5.615,00 6.249,00 6.883,00

30 2_6 5.644,00 6.454,00 7.264,00 8.074,00

35 1_1 3.886,00 4.017,00 4.148,00 4.279,00

35 1_2 4.725,00 5.000,00 5.276,00 5.551,00

35 1_3 5.647,00 6.082,00 6.516,00 6.950,00

35 1_4 6.647,00 7.256,00 7.865,00 8.473,00

35 1_5 7.603,00 8.404,00 9.205,00 10.005,00

35 1_6 8.654,00 9.667,00 10.679,00 11.691,00

35 2_1 1.726,00 1.816,00 1.905,00 1.995,00

35 2_2 2.988,00 3.217,00 3.447,00 3.677,00

35 2_3 4.214,00 4.597,00 4.981,00 5.365,00

35 2_4 4.931,00 5.484,00 6.038,00 6.591,00

35 2_5 5.720,00 6.460,00 7.200,00 7.940,00

35 2_6 6.589,00 7.534,00 8.479,00 9.424,00
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Tabela 9 – Valores em risco para floresta de eucalipto de baixa tecnologia, taxa de desconto de 10%. 
IMA’s de 40 e 45 m³/ha/ano

IMA (m³/ha/ano) Ciclo_Idade Madeira a R$ 35/m³ Madeira a R$ 40/m³ Madeira a R$ 45/m³ Madeira a R$ 50/m³

40 1_1 4.017,00 4.167,00 4.317,00 4.467,00

40 1_2 5.000,00 5.315,00 5.630,00 5.945,00

40 1_3 6.082,00 6.578,00 7.074,00 7.570,00

40 1_4 7.256,00 7.952,00 8.647,00 9.343,00

40 1_5 8.404,00 9.319,00 10.234,00 11.150,00

40 1_6 9.667,00 10.823,00 11.980,00 13.137,00

40 2_1 1.816,00 1.918,00 2.020,00 2.122,00

40 2_2 3.217,00 3.480,00 3.742,00 4.005,00

40 2_3 4.597,00 5.036,00 5.475,00 5.913,00

40 2_4 5.484,00 6.117,00 6.749,00 7.382,00

40 2_5 6.460,00 7.306,00 8.151,00 8.997,00

40 2_6 7.534,00 8.614,00 9.694,00 10.774,00

45 1_1 4.148,00 4.317,00 4.485,00 4.654,00

45 1_2 5.276,00 5.630,00 5.984,00 6.338,00

45 1_3 6.516,00 7.074,00 7.632,00 8.191,00

45 1_4 7.865,00 8.647,00 9.430,00 10.213,00

45 1_5 9.205,00 10.234,00 11.264,00 12.294,00

45 1_6 10.679,00 11.980,00 13.281,00 14.583,00

45 2_1 1.905,00 2.020,00 2.135,00 2.250,00

45 2_2 3.447,00 3.742,00 4.037,00 4.333,00

45 2_3 4.981,00 5.475,00 5.968,00 6.461,00

45 2_4 6.038,00 6.749,00 7.461,00 8.172,00

45 2_5 7.200,00 8.151,00 9.103,00 10.054,00

45 2_6 8.479,00 9.694,00 10.909,00 12.124,00
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8.2. Floresta 
Média
Tecnologia Valor em Risco para o Ano 0: R$ 3.699,00/ hectare.

Tabela 10 – Valores em risco para floresta de eucalipto de média tecnologia, taxa de desconto de 
10%. IMA de 35, 40 e 45 m³/ha/ano

IMA (m³/ha/ano) Ciclo_Idade Madeira a R$ 40/m³ Madeira a R$ 45/m³ Madeira a R$ 50/m³ Madeira a R$ 55/m³

35 1_1 4.271,00 4.403,00 4.534,00 4.665,00

35 1_2 5.707,00 5.983,00 6.258,00 6.534,00

35 1_3 6.802,00 7.236,00 7.670,00 8.104,00

35 1_4 7.927,00 8.536,00 9.144,00 9.753,00

35 1_5 8.988,00 9.789,00 10.590,00 11.390,00

35 1_6 10.155,00 11.167,00 12.180,00 13.192,00

35 2_1 2.199,00 2.289,00 2.378,00 2.468,00

35 2_2 3.421,00 3.650,00 3.880,00 4.109,00

35 2_3 4.816,00 5.200,00 5.584,00 5.967,00

35 2_4 5.742,00 6.295,00 6.849,00 7.402,00

35 2_5 6.581,00 7.321,00 8.061,00 8.800,00

35 2_6 7.504,00 8.449,00 9.394,00 10.339,00

40 1_1 4.421,00 4.571,00 4.721,00 4.871,00

40 1_2 6.022,00 6.337,00 6.652,00 6.967,00

40 1_3 7.298,00 7.794,00 8.290,00 8.787,00

40 1_4 8.622,00 9.318,00 10.014,00 10.710,00

40 1_5 9.903,00 10.818,00 11.734,00 12.649,00

40 1_6 11.312,00 12.469,00 13.625,00 14.782,00

40 2_1 2.302,00 2.404,00 2.506,00 2.609,00

40 2_2 3.683,00 3.945,00 4.208,00 4.470,00

40 2_3 5.255,00 5.693,00 6.132,00 6.570,00

40 2_4 6.374,00 7.007,00 7.639,00 8.271,00

40 2_5 7.426,00 8.272,00 9.117,00 9.963,00

40 2_6 8.584,00 9.664,00 10.744,00 11.824,00

45 1_1 4.571,00 4.740,00 4.909,00 5.077,00

45 1_2 6.337,00 6.691,00 7.045,00 7.400,00

45 1_3 7.794,00 8.352,00 8.911,00 9.469,00

45 1_4 9.318,00 10.101,00 10.884,00 11.666,00

45 1_5 10.818,00 11.848,00 12.878,00 13.907,00
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IMA (m³/ha/ano) Ciclo_Idade Madeira a R$ 40/m³ Madeira a R$ 45/m³ Madeira a R$ 50/m³ Madeira a R$ 55/m³

45 1_6 12.469,00 13.770,00 15.071,00 16.373,00

45 2_1 2.404,00 2.519,00 2.634,00 2.749,00

45 2_2 3.945,00 4.241,00 4.536,00 4.831,00

45 2_3 5.693,00 6.187,00 6.680,00 7.173,00

45 2_4 7.007,00 7.718,00 8.429,00 9.141,00

45 2_5 8.272,00 9.223,00 10.174,00 11.126,00

45 2_6 9.664,00 10.879,00 12.094,00 13.309,00

Tabela 11 – Valores em risco para floresta de eucalipto de média tecnologia, taxa de desconto de 
10%. IMA de 50 m³/ha/ano

IMA (m³/ha/ano) Ciclo_Idade Madeira a R$ 40/m³ Madeira a R$ 45/m³ Madeira a R$ 50/m³ Madeira a R$ 55/m³

50 1_1 4.721,00 4.909,00 5.096,00 5.283,00

50 1_2 6.652,00 7.045,00 7.439,00 7.832,00

50 1_3 8.290,00 8.911,00 9.531,00 10.151,00

50 1_4 10.014,00 10.884,00 11.753,00 12.623,00

50 1_5 11.734,00 12.878,00 14.022,00 15.166,00

50 1_6 13.625,00 15.071,00 16.517,00 17.963,00

50 2_1 2.506,00 2.634,00 2.762,00 2.890,00

50 2_2 4.208,00 4.536,00 4.864,00 5.192,00

50 2_3 6.132,00 6.680,00 7.228,00 7.777,00

50 2_4 7.639,00 8.429,00 9.220,00 10.010,00

50 2_5 9.117,00 10.174,00 11.231,00 12.288,00

50 2_6 10.744,00 12.094,00 13.444,00 14.794,00
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8.3 Floresta 
Alta 
Tecnologia Valor em Risco para o Ano 0: R$ 4.578,00/ hectare.

Tabela 12 – Valores em risco para floresta de eucalipto de alta tecnologia, taxa de desconto de 10%. 
IMA de 40 m³/ha/ano

IMA (m³/ha/ano) Ciclo_Idade
Madeira a R$ 

45/m³
Madeira a R$ 

50/m³
Madeira a R$ 

55/m³
Madeira a R$ 

60/m³
Madeira a R$ 

65/m³

40 1_1 5.390,00 5.540,00 5.690,00 5.840,00 5.990,00

40 1_2 7.133,00 7.448,00 7.763,00 8.078,00 8.392,00

40 1_3 8.525,00 9.021,00 9.518,00 10.014,00 10.510,00

40 1_4 10.057,00 10.752,00 11.448,00 12.144,00 12.840,00

40 1_5 11.482,00 12.397,00 13.313,00 14.228,00 15.143,00

40 1_6 13.050,00 14.207,00 15.364,00 16.521,00 17.677,00

40 2_1 2.896,00 2.998,00 3.100,00 3.202,00 3.305,00

40 2_2 4.166,00 4.428,00 4.690,00 4.953,00 5.215,00

40 2_3 5.731,00 6.169,00 6.608,00 7.047,00 7.485,00

40 2_4 7.255,00 7.887,00 8.520,00 9.152,00 9.784,00

40 2_5 8.400,00 9.246,00 10.091,00 10.937,00 11.782,00

40 2_6 9.660,00 10.740,00 11.820,00 12.900,00 13.980,00
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Tabela 13 – Valores em risco para floresta de eucalipto de alta tecnologia, taxa de desconto de 10%. 
IMA’s de 45, 50 e 55 m³/ha/ano

IMA (m³/ha/ano) Ciclo_Idade
Madeira a R$ 

45/m³
Madeira a R$ 

50/m³
Madeira a R$ 

55/m³
Madeira a R$ 

60/m³
Madeira a R$ 

65/m³

45 1_1 5.559,00 5.728,00 5.896,00 6.065,00 6.234,00

45 1_2 7.487,00 7.842,00 8.196,00 8.550,00 8.904,00

45 1_3 9.084,00 9.642,00 10.200,00 10.758,00 11.317,00

45 1_4 10.839,00 11.622,00 12.405,00 13.188,00 13.970,00

45 1_5 12.512,00 13.542,00 14.571,00 15.601,00 16.631,00

45 1_6 14.352,00 15.653,00 16.954,00 18.256,00 19.557,00

45 2_1 3.011,00 3.126,00 3.241,00 3.356,00 3.471,00

45 2_2 4.461,00 4.756,00 5.051,00 5.347,00 5.642,00

45 2_3 6.224,00 6.718,00 7.211,00 7.704,00 8.198,00

45 2_4 7.966,00 8.678,00 9.389,00 10.100,00 10.812,00

45 2_5 9.352,00 10.303,00 11.254,00 12.205,00 13.156,00

45 2_6 10.875,00 12.090,00 13.305,00 14.520,00 15.735,00

50 1_1 5.728,00 5.915,00 6.102,00 6.290,00 6.477,00

50 1_2 7.842,00 8.235,00 8.629,00 9.022,00 9.416,00

50 1_3 9.642,00 10.262,00 10.882,00 11.503,00 12.123,00

50 1_4 11.622,00 12.492,00 13.361,00 14.231,00 15.101,00

50 1_5 13.542,00 14.686,00 15.830,00 16.974,00 18.118,00

50 1_6 15.653,00 17.099,00 18.545,00 19.991,00 21.437,00

50 2_1 3.126,00 3.254,00 3.381,00 3.509,00 3.637,00

50 2_2 4.756,00 5.084,00 5.412,00 5.740,00 6.068,00

50 2_3 6.718,00 7.266,00 7.814,00 8.362,00 8.911,00

50 2_4 8.678,00 9.468,00 10.259,00 11.049,00 11.840,00

50 2_5 10.303,00 11.360,00 12.417,00 13.473,00 14.530,00

50 2_6 12.090,00 13.440,00 14.790,00 16.140,00 17.490,00

55 1_1 5.896,00 6.102,00 6.308,00 6.515,00 6.721,00

55 1_2 8.196,00 8.629,00 9.061,00 9.494,00 9.927,00

55 1_3 10.200,00 10.882,00 11.565,00 12.247,00 12.929,00

55 1_4 12.405,00 13.361,00 14.318,00 15.275,00 16.231,00

55 1_5 14.571,00 15.830,00 17.088,00 18.347,00 19.605,00

55 1_6 16.954,00 18.545,00 20.135,00 21.726,00 23.316,00

55 2_1 3.241,00 3.381,00 3.522,00 3.663,00 3.803,00

55 2_2 5.051,00 5.412,00 5.773,00 6.134,00 6.495,00
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IMA (m³/ha/ano) Ciclo_Idade
Madeira a R$ 

45/m³
Madeira a R$ 

50/m³
Madeira a R$ 

55/m³
Madeira a R$ 

60/m³
Madeira a R$ 

65/m³

55 2_3 7.211,00 7.814,00 8.417,00 9.020,00 9.623,00

55 2_4 9.389,00 10.259,00 11.128,00 11.998,00 12.867,00

55 2_5 11.254,00 12.417,00 13.579,00 14.742,00 15.904,00

55 2_6 13.305,00 14.790,00 16.275,00 17.760,00 19.245,00

Tabela 14 – Valores em risco para floresta de eucalipto de alta tecnologia, taxa de desconto de 10%. 
IMA de 60 m³/ha/ano

IMA (m³/ha/ano) Ciclo_Idade
Madeira a R$ 

45/m³
Madeira a R$ 

50/m³
Madeira a R$ 

55/m³
Madeira a R$ 

60/m³
Madeira a R$ 

65/m³

60 1_1 6.065,00 6.290,00 6.515,00 6.739,00 6.964,00

60 1_2 8.550,00 9.022,00 9.494,00 9.967,00 10.439,00

60 1_3 10.758,00 11.503,00 12.247,00 12.991,00 13.736,00

60 1_4 13.188,00 14.231,00 15.275,00 16.318,00 17.362,00

60 1_5 15.601,00 16.974,00 18.347,00 19.720,00 21.092,00

60 1_6 18.256,00 19.991,00 21.726,00 23.461,00 25.196,00

60 2_1 3.356,00 3.509,00 3.663,00 3.816,00 3.970,00

60 2_2 5.347,00 5.740,00 6.134,00 6.528,00 6.921,00

60 2_3 7.704,00 8.362,00 9.020,00 9.678,00 10.336,00

60 2_4 10.100,00 11.049,00 11.998,00 12.946,00 13.895,00

60 2_5 12.205,00 13.473,00 14.742,00 16.010,00 17.278,00

60 2_6 14.520,00 16.140,00 17.760,00 19.380,00 21.000,00
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8.4. Desembolso 
Floresta 
Alta 
Tecnologia

Tabela 15 – Planilha de Custeio, Alta Tecnologia. Primeira rotação

Tabela 16 – Planilha de Custeio, Alta Tecnologia. Segunda rotação
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8.5. Desembolso 
Floresta 
Média 
Tecnologia

Tabela 17 – Planilha de Custeio, Média Tecnologia. Primeira rotação

Tabela 18 – Planilha de Custeio, Média Tecnologia. Segunda rotação
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8.6. Desembolso
Floresta 
Baixa 
Tecnologia

Tabela 19 – Planilha de Custeio, Baixa Tecnologia. Primeira rotação

Tabela 20 – Planilha de Custeio, Baixa Tecnologia. Segunda rotação
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Resumo

Saudada por alguns como aceleradora do processo civilizatório nacional e acusada por outros de 
desastrosa para a economia do país, a Constituição de 1988 e seus 25 anos são propícios ao exame, 
inclusive em relação a seus impactos econômicos. O artigo que se segue faz breve apresentação da 
literatura internacional sobre o tema da economia constitucional, trata do que se poderia esperar  
da mudança constitucional de 1988 à luz dos resultados mencionados nessa literatura e apresenta 
evidências empíricas que embasam algumas conclusões. Resumidamente, verificou-se que a 
atual Constituição está correlacionada positivamente com a carga tributária, desconcentração da 
renda e faturamento do mercado de seguros, e negativamente, com o crescimento do PIB e o custo  
do investimento. Adicionalmente, foi testada a causalidade dessas correlações.
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Summary

Hailed by some as the booster of the national civilising process whilst accused by others of being 
disastrous for the economy, the 1988 Constitution and its 25th anniversary invite an examination, including 
its economic impacts. The following article briefly presents the international literature on the topic with 
regards to the constitutional economics, addressing what was expected of the 1988 constitutional change 
in the light of the results mentioned in this literature, and the empirical evidences that support some 
conclusions. In brief, findings suggest that the current Constitution is positively correlated with the tax 
burden, income deconcentration, and the higher revenue in the insurance market; and, negatively, with 
GDP growth and investment cost. Additionally, the causality of these correlations was tested.
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Impactos Económicos de la Constitución de 1988
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Resumen

Aclamada por algunos como la aceleradora del proceso civilizador nacional y acusada por otros como 
desastrosa para la economía del país, la Constitución de 1988 y sus 25 años son susceptibles de 
examen, incluso con relación a sus impactos económicos. El artículo a continuación hace una breve 
presentación de la literatura internacional sobre el tema de la economía constitucional, trata de lo que 
se podría esperar de la reforma constitucional de 1988 a la luz de los resultados mencionados en esta 
literatura y presenta evidencias empíricas que apoyan algunas conclusiones. En pocas palabras, se 
encontró que la Constitución actual se correlaciona positivamente con la carga fiscal, la desconcentración 
de los ingresos y la facturación del mercado de seguros, y negativamente con el crecimiento del PIB y 
el costo de la inversión. Además, se testó la causalidad de estas correlaciones.
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1. Introdução Na vida pessoal, diz-se que os 25 anos assinalam o início da maturidade. 
Na vida das constituições não é assim. Processos históricos podem 
levar séculos até serem bem compreendidos, e alguns nunca são.

 Assim, a avaliação de tão jovem Constituição, como a de 1988, 
é necessariamente provisória, principalmente tendo em vista sua 
permanente mutação, evidenciada nas mais de 70 emendas já baixadas 
e as dezenas em tramitação no Congresso Nacional. 

 No que se refere aos seus efeitos econômicos, há outros complicadores, 
como a diferença endêmica no Brasil entre regras “de jure” e regras 
“de fato”, e o surgimento de determinados processos econômicos  
que são concomitantes ao período de mudança constitucional, mas que 
dificilmente se pode apontar como sendo causados por ele.

 Felizmente, há nos Estados Unidos e na Europa um campo já desenvolvido, 
o da “economia constitucional” (constitutional economics), com extensa 
literatura teórica e empírica à disposição dos pesquisadores, o que 
permite, de certa forma, separar o acessório do essencial. 

 O que se segue é uma investigação que procura verificar em que medida 
a mudança constitucional no Brasil – da Constituição de 1967 para a 
de 1988 – afetou positiva ou negativamente determinadas variáveis 
econômicas importantes. 

 Idealmente, como se trata de artigo para a Revista Brasileira de 
Risco e Seguro, o texto deveria enfatizar o impacto microeconômico 
da Constituição, ou seja, seus efeitos sobre o mercado de seguros, 
previdência complementar aberta e capitalização. 

 Entretanto, por razões de disponibilidade de dados e facilidade de 
entendimento, enfatizaremos antes os efeitos macroeconômicos. Como 
o mercado é fortemente influenciado por tais variáveis, esperamos que 
a mudança de ênfase não elimine o interesse setorial do artigo.

 Entendemos que, salvo engano, e não obstante a grande quantidade 
de análises sobre a atual Constituição, pouco foi feito no Brasil na 
linha da referida “economia constitucional”. Por isso mesmo, e dada a 
exiguidade do tempo de pesquisa, não pretendemos que as conclusões 
sejam taxativas, mas apenas indicativas das possíveis relações entre a 
Carta Magna e um conjunto de variáveis da economia.

 A seguir estão quatro seções: a primeira faz breve apresentação da 
literatura sobre o tema da economia constitucional, a segunda trata 
do caso brasileiro no sentido do que se poderia esperar da mudança 
constitucional recente à luz dos resultados mencionados na literatura 
internacional, a terceira apresenta os resultados empíricos e a quarta, 
as conclusões.
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2. A “economia Entende-se por “economia constitucional” o campo de estudo que trata 
constitucional”  da influência das constituições, dos procedimentos institucionais e do
e seus resultados processo decisório governamental sobre a economia. 

 A “economia constitucional” tem enfoque diferente da “economia não 
constitucional”: esta se preocupa com a escolha racional (maximizadora) 
de determinados padrões de consumo ou produção sujeitos às diversas 
restrições orçamentárias, institucionais, culturais etc. Aquela se preocupa 
com a escolha das restrições – no caso, regras constitucionais – que 
maximizam determinados resultados econômicos eticamente desejáveis. 
Em ambos os casos, entretanto, há a utilização da teoria da escolha 
racional, conforme desenvolvida pela economia.

 A área está dividida hoje em dois campos: um “normativo”, que se 
interessa por avaliar em que condições um determinado arranjo 
constitucional é bom ou justo, desse modo legitimando ou não o Estado 
e seus representantes, e outro “positivo”, interessado em explicar a 
emergência e modificação das regras constitucionais e os efeitos de 
tais regras sobre a economia1. 

 A escola normativa é identificada com os trabalhos dos economistas 
norte-americanos James Buchanan e Gordon Tullock. Estes mesclaram 
a teoria do contrato social de Hobbes e Locke – o Estado como 
organização necessária para evitar a barbárie e assim permitir a vida 
em sociedade – com o chamado “individualismo normativo”, em que 
nenhum valor individual deve, a priori, ser caracterizado como superior 
a outro. 

 Isto posto, claro está que a base das constituições deve ser contratual, isto 
é, deve advir do consenso dos cidadãos. Assim como a voluntariedade da 
troca é a base para que o mercado funcione como mecanismo gerador 
de bem-estar para as partes contratantes, as regras constitucionais 
só podem ser tidas como vantajosas se cada membro da sociedade 
voluntariamente concordou com elas. Esse é o chamado “princípio 
da unanimidade”. Os eventuais desvios dessa regra devem estar 
previstos unanimemente (ou seja, constitucionalmente), e os indivíduos 
prejudicados por determinada mudança constitucional devem ser 
objetivamente compensados. Cria-se, assim, um campo para a avaliação 
normativa das constituições em que quanto mais consensual uma 
constituição, melhor.

 A tese de que as constituições devem resultar do consenso entre os 
cidadãos, como no caso de contratos econômicos, é interessante, mas 
esbarra na evidência factual de que, diversamente dos mercados, as 
constituições são tecidas em meio a conflitos até violentos entre grupos, 
classes, estamentos, etnias, etc, o que pressupõe o poder diferencial de 
uns em relação a outros. Ou seja, raramente se verifica tal consenso, 
quanto mais uma unanimidade.

1 Sobre os fundamentos das duas escolas, ver Voigt (1999).
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 Outro problema da teoria normativa é a escassez de conselhos práticos, 
o que ficou claro quando diversos países abandonaram o comunismo 
no início da década de 90. Nessa época, os governantes ansiavam por 
conhecimentos sólidos acerca dos efeitos econômicos de diferentes 
arranjos constitucionais e de seus respectivos méritos relativos que 
informassem a mudança de rumos.

 Tais problemas reforçaram certo eclipse da escola “normativa” em 
proveito da escola “positiva” da economia constitucional. Esta tem, 
atualmente, como principais expoentes o economista sueco Torsten 
Persson e o italiano Guido Tabellini. Neste artigo, vamos nos ater aos 
principais resultados obtidos pela escola positiva e, mormente, por esses 
autores2.

 Economicamente falando, é possível dizer que as constituições se 
preocupam com as regras e mecanismos para a produção dos bens 
públicos (justiça, defesa nacional, policiamento, etc) que garantam a vida 
pacífica em sociedade. Constituições globalizantes podem, inclusive, 
definir esses bens, mas a maioria estabelece apenas as “regras do 
jogo”, ficando as definições dos bens públicos a cargo dos parlamentos 
e inseridas em legislações infraconstitucionais. 

 Dessa definição emergem,naturalmente,as variáveis   econômicas de 
interesse:

i) Variáveis   macroeconômicas: taxa de crescimento econômico, renda 
per capita, produtividade do trabalho, produtividade total dos fatores, 
etc.

ii) Variáveis de política fiscal: receitas do governo, gastos do governo, 
déficit fiscal, composição dos gastos do governo, etc.

iii) Variáveis   de governança: grau de corrupção, grau de eficiência do 
governo, etc. 

iv) Outras: legitimidade da constituição, propensão à evasão de tributos, 
satisfação na vida, etc. 

 Em termos dos efeitos econômicos diferenciais dos sistemas eleitorais 
majoritários e proporcionais, a evidência clássica encontra-se no 
trabalho de Persson e Tabellini intitulado “The Economic Effects of 
Constitutions”: 

a. Nos sistemas eleitorais majoritários, os gastos do governo central são 
menores em cerca de 3% do PIB que nos sistemas proporcionais.

b. Os gastos com serviços sociais (welfare state) são cerca de 2% a 
3% menores em sistemas majoritários.

2 Uma boa resenha da literatura empírica se encontra em Voigt (2009), de que nos valemos extensamente 
na descrição a seguir. Não entraremos na discussão econométrica de como tais resultados foram obtidos.  
Os interessados devem consultar a resenha ou diretamente os artigos dos autores citados.
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c. O déficit fiscal em sistemas majoritários é cerca de 1% a 2% inferior 
ao de sistemas proporcionais. 

d. A maior proporção de candidatos eleitos individualmente, de fato, 
leva a níveis mais baixos de (percebida) corrupção.

e. Países com distritos eleitorais menores tendem a apresentar mais 
corrupção.

f. A maior proporção de candidatos eleitos individualmente leva a uma 
maior produção por trabalhador. 

g. Países com distritos eleitorais menores tendem a ser menos 
produtivos (produção por trabalhador).

 No texto mencionado, tais autores analisam também os efeitos diferencias 
dos sistemas presidencialista e parlamentarista sobre as economias. 
Os principais resultados dessa pesquisa são os seguintes:

a. As despesas governamentais são menores em cerca de 6% do PIB 
nos países com sistemas presidencialistas em compração com os 
parlamentaristas.

b. A despesa com assistência e previdência social (welfare state) é 
cerca de 2% a 3% menor nos sistemas presidencialistas. 

c. A influência da forma de governo no desempenho fiscal (déficit ou 
superávit) é marginal. 

d. Os sistemas presidencialistas apresentam menores níveis de 
corrupção. Entretanto, o resultado não é robusto, pois Treisman 
(2007) encontrou o inverso ao refazer o estudo inserindo variáveis 
de controle para “países católicos” e “países da América do Sul”.

e. Não há diferença significativa no grau de eficiência governamental 
entre as duas formas de governo. 

f. Os sistemas presidencialistas parecem impor obstáculos maiores 
ao aumento da produtividade do trabalho, embora o resultado não 
seja muito significativo estatisticamente. 

 Posteriormente, Blume, Müller, Voigt e Wolf (2008) chegaram à conclusão 
de que a escolha do regime, se presidencialista ou parlamentarista, era 
pouco significativa em seus efeitos econômicos. Porém, confirmaram 
a importância dos sistemas eleitorais, conforme verificado por Persson 
e Tabellini.
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 Particularmente interessante para o Brasil, devido às grandes mudanças 
nas competências fiscais dos entes federados desde 1988, é a conclusão 
de Rodden (2003) sobre o fato de que as despesas governamentais 
são menores nos países mais descentralizados em capacidade fiscal. 
A conclusão foi reforçada pela pesquisa de Feld, Kirchgässner e 
Schaltegger (2003), que afirmaram que quanto maior a competição 
fiscal entre União, estados e municípios, menor o volume de receitas 
públicas. Com relação à produtividade, o estudo citado de Persson e 
Tabellini indica o seguinte: quanto maior o grau de federalismo fiscal, 
maior a produtividade total do trabalho. No que se refere aos efeitos do 
federalismo sobre corrupção e crescimento do produto, as pesquisas 
até o momento são inconclusivas.

 A economia constitucional aborda também a questão da influência 
econômica dos direitos acolhidos nas constituições, tema de 
importância para o Brasil, tendo em vista a expansão dessas garantias 
na Constituição de 1988. Na literatura, distinguem-se três classes 
de direitos: a) os econômicos, que incluem o direito de propriedade 
e de empreendimento; b) os políticos e civis, como direito de ir e vir,  
de participação política e de expressão; e c) os sociais, como direitos 
ao bem-estar em áreas básicas, como educação, saúde, previdência 
social, lazer, etc. 

 Tradicionalmente, os economistas entendem que os países que enfatizam 
a defesa dos direitos econômicos atingem níveis mais elevados de 
renda, o oposto acontecendo com aqueles que privilegiam o alcance 
dos direitos sociais. Ou seja, haveria certa competição entre essas duas 
classes de direitos. 

 As investigações empíricas sobre o tema não são numerosas.  
Cita-se o estudo de Knack e Keefer (1995), que encontraram correlação 
significativa entre o respeito aos direitos econômicos e as taxas de 
investimento e de crescimento do PIB. Entretanto, adverte-se que 
é preciso diferenciar direitos constitucionais apenas formalmente 
garantidos e direitos formais realmente aplicados (enforced). No caso 
dos primeiros, como esperado, as pesquisas não chegaram a efeitos 
significativos sobre a taxa de crescimento e as demais variáveis 
econômicas.

 Sobre isso, cabe notar a pesquisa de DeVanssay e Spindler (1994), em 
que o enunciado nas constituições dos direitos políticos e sociais não 
constituiu variável explicativa importante na determinação da renda per 
capita quando foram integradas nos cálculos variáveis como educação, 
liberdade econômica, crescimento populacional e taxa de poupança. 
Estas, em conjunto, explicam mais de 75% da variação da renda per 
capita entre países.
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 Tal fato, segundo os autores, sugere que “as ações falam mais alto 
que palavras”, e que, se variáveis econômicas como o PIB per capita 
são objetivos importantes, pode não ser aconselhável reunir esforços 
substanciais na tentativa de alcançar uma constituição abrangente, que 
lista e prevê a proteção de um sem-número de direitos.

 Analogamente, a verbosidade constitucional foi objeto de estudo de 
Montenegro (1995). O autor nota que o nível de confiança mútua entre os 
indivíduos de uma sociedade, no sentido do respeito à lei, é fundamental 
no processo de crescimento econômico. Sua pesquisa demonstrou 
que, nas sociedades em que falta confiança, o estilo legal tende a 
ser verboso, com redação minuciosa de regras, de modo a prevenir a 
violação da lei. Assim, os custos de transação são elevados, de modo 
que o desempenho econômico tende a ser pior do que em sociedades 
onde a confiança mútua é a norma e, portanto, as constituições são mais 
concisas. Montenegro testou tal hipótese comparando o PIB per capita 
de um conjunto de países com o número de artigos das respectivas 
constituições e descobriu que, em média, quanto mais extensa a 
constituição, menos desenvolvido economicamente é o país.

 Outra área de interesse são os impactos econômicos diferenciais entre 
autocracia e democracia. O resultado mais conhecido aponta vantagem 
das democracias na promoção do crescimento econômico. A ideia 
parece ser esta: a democracia desempenha espécie de seguro contra 
maus governos. A capacidade dos cidadãos de remover pacificamente 
os maus governantes levaria a um maior grau de estabilidade política 
que, por sua vez, aumentaria a renda e o investimento agregado.

 Pondera-se, entretanto, que tal efeito pode ser neutralizado pela pressão 
por redistribuição de renda, notadamente comum nas democracias 
de países em desenvolvimento. Esta pode comprometer os direitos 
de propriedade e, portanto, reduzir o incentivo para investir. De fato, 
Tavares e Wacziarg (2001) descobriram que a democracia é nitidamente 
positiva para o crescimento da economia quando melhora a acumulação 
de capital humano, mas o resultado é menos robusto quando procura 
reduzir a desigualdade de renda. Quando prejudica o investimento em 
capital físico e aumenta o consumo do governo, o efeito é claramente 
negativo.

 Um resultado interessante é o de Persson e Tabellini (2007) que, 
estudando as transições de autocracias para democracias, encontraram 
uma aceleração média de crescimento econômico de cerca de 1 ponto 
percentual em favor destas, enquanto as transições na direção oposta 
retardaram o crescimento em quase 2 pontos percentuais.

 Enfim, se alguma conclusão emerge dessas pesquisas, é que, de fato, 
constituições têm efeitos econômicos. 
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3. Economia  Vejamos agora, com base na evidência empírica mencionada na
constitucional  seção anterior e nas características da atual Constituição brasileira,
e a Constituição  o que se poderia esperar em termos de seus impactos econômicos.
de 1988 Na seção seguinte, testamos empiricamente os resultados para o caso 

do Brasil.

 Comecemos pelo sistema eleitoral. O sistema majoritário é usado 
atualmente no Brasil para eleger diretamente pelo voto popular o chefe 
do Executivo de todas as esferas (presidente, governador e prefeito), 
e também para as eleições ao Senado Federal. Já nas eleições para 
a Câmara dos Deputados e para os órgãos legislativos estaduais e 
municipais, a Constituição preconiza o uso do sistema proporcional 
de lista aberta, em que os votos são nominais aos candidatos e as 
listas partidárias são compostas pelos membros mais votados de cada 
partido. 

 Assinale-se a diferença em relação à Constituição de 1967 que, alterada 
por emendas oriundas do regime militar, fixava a eleição do presidente 
da República pelo sufrágio de um Colégio Eleitoral, o mesmo ocorrendo 
com os governadores que, por sua vez, indicavam os prefeitos das 
capitais3. O sistema eleitoral, entretanto, assegurava a representação 
proporcional dos dois partidos políticos legais (Arena e MDB) nas 
eleições para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e 
Câmaras Municipais. Na eleição dos demais prefeitos, adotava-se o 
princípio majoritário e o voto direto. 

 Portanto, no que se refere à representação legislativa (Congresso, 
Assembleias e Câmaras) o sistema eleitoral brasileiro é misto.  
Porém, prevalece o sistema proporcional devido ao papel relativamente 
menor do Senado. Como visto acima, o sistema proporcional está 
associado a maiores níveis de despesas públicas, de gastos sociais 
e de corrupção, além de se ligar a menores níveis de produtividade 
do trabalho. 

 Tratemos do sistema de governo. Desde o fim do Império, exceto o 
curto período de 1961 a 1963, as constituições brasileiras consagraram 
decididamente o regime presidencialista. Há, entretanto, que se 
considerar a opinião de especialistas de que, desde 1988,tal sistema 
foi enfraquecido pelo chamado “presidencialismo de coalização”.  
Este diverge do modelo ideal em que, no parlamentarismo, o 
Executivo deriva da correlação de forças entre os partidos eleitos e, no 
presidencialismo, da eleição direta do chefe de Estado pelos cidadãos.

 A prática da coalizão entre partidos é muito comum no sistema 
parlamentarista, no qual um grupo de partidos disputa as eleições 
para o Legislativo, visando a obter a maioria das cadeiras e, com isso, 
indicar o primeiro-ministro. No nosso atual sistema, conjuga-se o pacto 
interpartidário do parlamentarismo com a eleição direta do presidente, 
traço típico do presidencialismo. Ou seja, é um sistema misto na prática, 
pois se falta a “base aliada”, o presidente “reina, mas não governa”, 

3 Até 1980, quando a Emenda n° 15 restabeleceu o sistema de voto direto nas eleições para governadores e 
senadores da República.
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situação totalmente distinta do presidencialismo imperial (autoritário) 
da Constituição de 1967.

 O que esperar de tal situação? O trabalho de Persson e Tabellini 
associa, internacionalmente, o presidencialismo, em oposição ao 
parlamentarismo, a menores gastos públicos e despesas sociais e a 
desincentivo à produtividade do trabalho. Os seus efeitos sobre déficit 
fiscal, corrupção e eficiência governamental são ambíguos. Entretanto, 
dada a patente irrealidade desses resultados para o caso do Brasil, 
estamos propensos a aceitar a ressalva da pesquisa de Blume, Müller, 
Voigt e Wolf mencionada acima. Ou seja, considerar a matização do 
presidencialismo no Brasil pela exigência das coalizões de partidos, o 
que o aproximaria, na prática, do parlamentarismo. Veremos isso na 
seção seguinte.

 Outro dado a ser examinado na realidade constitucional brasileira 
é o federalismo fiscal. A Constituição de 1967 caracterizou-se por 
grande concentração de competências fiscais na União, mas instituiu 
como compensação um mecanismo de transferência de receitas 
para Estados e municípios menos desenvolvidos. A Carta de 1988 
reduziu a competência tributária federal e ampliou as transferências 
intergovernamentais. Porém, a descentralização de receitas foi 
desacompanhada de concomitante descentralização de gastos, sendo 
esta uma das razões da expansão fiscal via fundos e contribuições 
ocorrida desde então. 

 Os especialistas na área parecem concordar que, não obstante tais 
mudanças, o federalismo fiscal continua um objetivo a ser atingido no 
Brasil, de vez que os Estados e municípios permanecem excessivamente 
dependentes da União por mecanismos diversos, como o das 
transferências constitucionais, das restrições ao endividamento e daí 
aos gastos, etc. Como visto, as consequências econômicas esperadas 
de tal regime – federativo no nome, mas quase unitário na realidade – 
são maior carga fiscal e menor produtividade do trabalho. 

 No que se refere à quantidade de direitos constitucionais formalmente 
declarados, houve grande aumento na Constituição de 1988, vis-à-vis 
à de 1967. Enquanto esta lista 35 direitos fundamentais e 21 direitos 
sociais, aquela elenca 78 direitos fundamentais (art.5°) e 45 direitos 
sociais, dentre os quais 34 relativos aos trabalhadores (art. 7°) e os 
direitos que privilegiam “a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância e a assistência aos desamparados” (art. 6°). 

 A literatura inferiu que a ênfase nos direitos de propriedade implica 
níveis mais elevados de renda, o oposto acontecendo quando o relevo 
se dá no alcance dos direitos sociais. Porém, o simples enunciado de 
direitos não tem impacto econômico. No caso do Brasil, tem havido clara 
tentativa de tornar vigentes os direitos sociais da Constituição, com esse 
tipo de iniciativa até passando por sobre certos direitos de propriedade 
encarados como subsidiários à “função social da propriedade”.  
Isto posto, nossa expectativa é que tal característica da Constituição 
esteja correlacionada com taxas mais baixas de crescimento da 
renda.
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 A verbosidade da Constituição de 1988, com 250 artigos no texto 
definitivo e 97 nas disposições transitórias, é patente e, segundo 
Montenegro (1999), indicativa de baixa confiança no respeito à lei por 
parte dos cidadãos. Daí maiores custos de transação, que prejudicam 
o desenvolvimento econômico4.

 O autor nota que, nos países de constituições mais longas (Bolívia, 
Paraguai, Brasil, Venezuela, Guatemala, Peru, Panamá, Uruguai, 
Colômbia, Índia e Iugoslávia),a presença latino-americana é forte.  
Tal fato deriva da experiência colonial ibérica de imposição de 
administração burocrática altamente centralizada na sociedade agrícola 
existente. Aduz que, nessas condições, o espírito empreendedor se 
dirige menos ao mercado como mecanismo e lócus para o aumento 
da riqueza e mais ao acesso à máquina burocrática geradora de 
privilégios. 

 Essa situação permaneceria até hoje, segundo Douglass North 
(1991): 

[Na América Latina], as relações “personalistas” ainda são a 
chave para a maior parte das trocas políticas e econômicas. Elas 
são a consequência de um quadro institucional em evolução que 
produziu crescimento econômico errático, instabilidade política 
e frustração do potencial da tecnologia moderna (NORTH, 
1991, p.111).

 Há também a questão dos efeitos econômicos da transição do 
autoritarismo para a democracia. A transição é óbvia no Brasil, bastando 
notar que a Constituição de 1967 incorporava medidas estabelecidas 
pelos Atos Institucionais e Complementares e pela Lei de Segurança 
Nacional do regime militar, reduzindo os direitos políticos dos cidadãos 
e aumentando a influência do Executivo sobre os demais poderes.  
Foi, em grande medida, contra tais dispositivos que emergiu a 
Constituição de 1988, alcunhada de “cidadã”. 

 Porém, embora haja internacionalmente correlação positiva entre 
democracia e progresso econômico, vimos que pode ocorrer o oposto. 
A democracia é propícia ao progresso da economia quando respeita 
os direitos de propriedade e melhora a acumulação de capital humano, 
mas o resultado é menos robusto quando procura reduzir a desigualdade 
de renda e desfavorável quando prejudica o investimento e aumenta 
o consumo do governo. No caso brasileiro, é de se indagar se a atual 
democracia, fortemente preocupada com a oferta de direitos sociais e 
com a “função social da empresa”, é restritiva ao livre empreendimento, 
bem como permissiva em relação a uma carga tributária das mais 

4  O autor chama a atenção para a congruência dessa explicação com a pesquisa realizada por Murphy, Schleifer 
e Vishny (1991), a qual demonstrou serem mais desenvolvidos economicamente os países cujos jovens se dirigem 
preferencialmente para a carreira de engenharia, com o inverso ocorrendo no caso dos países em que a advocacia 
– isto é, a solução ordenada de litígios – é relativamente mais procurada. 
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elevadas entre os países em desenvolvimento, permite aquele efeito 
benfazejo da liberdade política sobre a economia5.

 No que se refere ao efeito das constituições sobre o mercado de seguros, 
a literatura internacional, salvo engano, é escassa ou inexistente. 
De fato, a economia constitucional trata basicamente dos impactos 
macroeconômicos e não dos microeconômicos. Entretanto, nada 
impede uma primeira aproximação, tendo em conta que aqueles sempre 
influenciam estes em algum grau. 

 Primeiramente, cabe observar que a transição da Constituição de 1967 
para a de 1988 implicou evidente ênfase nas responsabilidades estatais 
sobre o mercado de seguros. 

 No que se refere aos seguros privados, a Constituição de 1967 estatuía 
apenas que compete à União fiscalizar as operações de crédito, 
capitalização e de seguros, e legislar sobre normas gerais de direito 
financeiro, de seguro e previdência social. Quanto aos seguros estatais, 
a Constituição assegurava aos trabalhadores, visando a uma melhoria 
de sua condição social, direito à previdência social, seguro-desemprego 
e seguro obrigatório pelo empregador contra acidentes do trabalho (art. 
8º e 158).

 A Constituição vigente realça tais competências e outras. De fato, 
o direto ao seguro-desemprego e ao seguro de acidentes pessoais 
foi explicitamente concedido a trabalhadores urbanos e rurais, e o 
financiamento do primeiro foi atribuído ao PIS (art. 7° e 239). À União 
foi concedida competência especial para fiscalizar as operações 
de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de 
previdência privada. A legislação sobre política de seguros e a instituição 
de impostos sobre operações de seguros também foram estabelecidas 
como competências privativas da União (art. 21 e 22). O seguro agrícola 
explicitamente passou a fazer parte da política agrícola, que deve ser 
“planejada e executada na forma da lei” (art. 139). O art. 192, revogado 
pela Emenda Constitucional nº 40, determinava que lei complementar 
tratasse da autorização e funcionamento dos estabelecimentos de 
seguro, resseguro, previdência e capitalização, bem como do órgão 
oficial fiscalizador, e da criação de fundo ou seguro com o objetivo de 
proteger a economia popular, garantindo créditos, aplicações e depósitos 
até determinado valor. A seção sobre previdência social (art. 201) 
obrigava o segmento a manter seguro coletivo, de caráter complementar 
e facultativo, a ser custeado por contribuições adicionais (extraído pela 
Emenda Constitucional nº 20). 

5 Discutida e aprovada ainda sob a vigência internacional do comunismo de tipo soviético, são diversos os dispositivos 
nacionalistas e estatizantes no texto original da Constituição de 1988 inspirados nessa ideologia, em particular, os da 
ordem econômica e social, como a estatização da exploração do subsolo, da mineração, do petróleo, do gás e das 
comunicações, e os do sistema financeiro, como o pitoresco tabelamento da “taxa de juros real” em 12%. 
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 Se adicionarmos a isso as disposições do art. 170, em que a “ordem 
econômica”, embora fundada na livre iniciativa, está acoplada e, 
logicamente, limitada pelos requisitos de soberania nacional, função 
social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa 
do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, 
busca do pleno emprego e tratamento favorecido para as empresas de 
pequeno porte6, claro restará que o eventual impacto benéfico sobre o 
setor da transição do autoritarismo para a democracia (via acréscimos 
esperados do produto nesse último sistema) deve ser cotejado com o 
vezo econômico intervencionista e expansionista do Estado, portanto, 
prejudicial, de vários dispositivos constitucionais. Isto posto, desde logo, 
parece-nos no mínimo ambígua a influência da Constituição vigente 
sobre a indústria de seguros nacional.

4. Resultados Passaremos à discussão dos resultados empíricos. Faremos isso em 
empíricos duas etapas: primeiramente, apresentaremos as médias de um 

conjunto de variáveis econômicas relevantes antes e depois de 1988, 
de modo a que se percebam mais facilmente as respectivas evoluções.  
Depois, com a ajuda do instrumental econométrico, avançaremos 
conclusões menos imprecisas quanto aos efeitos da nova Constituição 
sobre essas variáveis

 Preferencialmente (e sempre que existam os dados históricos), tomamos 
como ponto de partida o ano de 1967, que coincide com a adoção da 
Constituição do regime militar, e como ano de transição, o de 1988, que 
assinala a promulgação da Constituição do período democrático. Visto 
que, como esperado, a implantação dos dispositivos constitucionais é 
gradual, calculamos também as médias para o período 1993-2012.

 Assim, o primeiro período compreende os anos de 1967 a 1988, o 
segundo, 1989 a 2012, e o terceiro vai de 1993 a 2012. A Tabela 1 
apresenta os dados para três grupos de variáveis: macroeconômicas, 
sociais e do mercado de seguros. 

6 Na Constituição de 1967, a “liberdade de iniciativa” estava adjudicada à valorização do trabalho, função social 
da propriedade, harmonia e solidariedade entre os fatores de produção, desenvolvimento econômico e repressão 
ao abuso do poder econômico (art. 157).
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Tabela 1 – Variáveis econômicas: Desempenho antes e depois de 1988

 1967-1988 1989-2012 1993-2012

Crescimento do PIB* 6.3 2.7 3.2

Carga tributária** 24.8 30.9 31.7

IGP-DI* 131.8 354.8 198,3

Coeficiente de exportações** 8,5 11.0 11,4

Distribuição de renda (Índice de Gini) 0.60 0.58 0.58

Distribuição de renda (Índice de Theil) 0.75 0.69 0.68

Preço real da formação bruta de capital fixo*** 113,0 130,1 126,2

Coeficiente de penetração de seguros** 0.9 1.9 2.0

(*) % a.a.; (**) % do PIB; (***) sobre deflator implícito do PIB.
Fonte: Ipeadata e Funenseg.

 No que se refere às variáveis macroeconômicas, percebe-se que o 
período logo após 1988 está associado, em média, a menores taxas 
de crescimento do PIB, maior carga tributária e maior taxa de inflação, 
muito embora, neste último caso, a estatística seja enganosa, devido 
ao viés fortemente inflacionário do período imediatamente anterior ao 
bem-sucedido Plano Real (de 1994). Tais resultados mantêm-se no 
período 1993-2012, que podemos chamar de consolidação da nova 
Constituição.

 Inserimos na análise macroeconômica o coeficiente de exportações 
de bens e serviços (exportações como porcentagem do PIB) como 
aproximação dos ganhos de produtividade que podem ocorrer na 
economia. Como visto antes, a produtividade dos fatores de produção 
pode ser afetada por dispositivos constitucionais. 

 A razão é simples: quanto mais produtiva uma economia, maior sua 
capacidade de ofertar bens e serviços com relação custo-benefício 
mais favorável frente aos parceiros comerciais e, portanto, maior sua 
capacidade de venda em mercados externos. Como se sabe, a ênfase 
exportadora está na raiz do desenvolvimento de diversos países, desde 
Alemanha e Japão no início do século XX até a Coreia do Sul, China e 
Índia na virada deste para o século XXI. Os dados da Tabela 1 indicam 
que o período pós-1988 está associado a uma maior participação das 
exportações no PIB do Brasil, ainda que o percentual de pouco mais de 
11% nos coloque como uma das economias menos abertas do mundo7. 
Esses resultados continuam no período de 1993 a 2012 que, conforme 
vimos, corresponde à consolidação da nova Constituição.

7 China, Rússia, Coreia do Sul e Índia tiveram, em 2009-2013, coeficientes de exportação de, respectivamente, 
27%, 29%, 57% e 24%, segundo o Banco Mundial. Os Estados Unidos, entretanto, tiveram apenas 14%.
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 O segundo grupo de variáveis tem relação com a área dita social.  
Os dois primeiros se referem à distribuição renda e são os índices de 
Gini e de Theil. Ambos variam de 0 a 1 e, quanto mais próximos de 1, 
pior a distribuição da renda, e vice-versa. A tabela mostra que houve 
consistente redução nos dois indicadores – portanto, melhora na 
distribuição de renda – no período que se deu após 1988, queda que 
se manteve após 1993

 A terceira variável desse grupo é o preço real dos bens de capital 
(formação bruta de capital fixo), isto é, o índice de preço desses bens 
deflacionado por um índice geral de preços da economia, no caso, o 
deflator implícito do PIB, que é o mais geral de todos. Tal variável – custo 
real da formação bruta de capital fixo – é explicada por vários fatores, 
dentre os quais tributos, tarifas alfandegárias, barreiras à entrada e 
outras distorções que tornam o investimento mais caro. Nos países em 
desenvolvimento, a lista deve incluir o grau de corrupção existente na 
sociedade. Expliquemos.

 A corrupção reduz a produtividade do investimento público e, em 
menor medida, do privado. Porém, no agregado, pode estar associada 
a valores monetários mais altos desse investimento, visto que o valor 
registrado inclui adicional pago como “comissão” ou superfaturamento.  
Esse adicional faz com que, para cada unidade monetária investida, 
o retorno em termos de obras, máquinas e equipamentos seja menor, 
e a oferta, inferior ao previsto pelo valor original. A consequência é a 
elevação do custo real do investimento, isto é, seu preço vis-à-vis à média 
dos demais preços da economia. A Tabela 1 mostra alta dessa variável 
no período de 1989 a 2012 em relação ao verificado em 1967-1988.

 Finalmente, de interesse para o mercado de seguros, apresentamos a 
evolução do coeficiente de penetração dos seguros na economia, ou 
seja, os prêmios de seguros e capitalização e contribuições à previdência 
complementar aberta como porcentagem do PIB. A tabela mostra nítido 
aumento dessa variável depois de 1988 e 1993, em comparação com o 
período de 1967-1987, indicando associação positiva entre a Constituição 
de 1988 e o mercado segurador.

 Passaremos agora à segunda fase da pesquisa empírica. Interessa-nos 
ir além das coincidências mostradas na Tabela 1 e investigar correlações 
e causalidades da Constituição de 1988 em relação às variáveis citadas. 
Obviamente, a mera associação entre médias de duas variáveis, como 
na Tabela 1, não implica correlação, isto é, relação entre fenômenos ou 
variáveis que evoluem em conjunto de um modo que parece ir além do 
acaso. A associação pode ser mera coincidência: os eventos acontecem 
ao mesmo tempo por acidente, sem qualquer conexão, e ambas – 
coincidência e correlação – diferem de causalidade, entendida como 
relação forte entre um evento (causa) e um segundo evento (efeito), em 
que este é entendido como consequência daquele.
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 A econometria, por meio da técnica de regressões estatísticas, tem 
alguns meios de investigar tais questões. Começamos pelas correlações. 
Dado o tema deste artigo e a exiguidade do tempo, interessa-nos menos 
verificar o conjunto de fatores “explicativos” (na verdade, correlacionados) 
das variáveis listadas na Tabela 1 e mais se a Constituição de 1988 faz 
parte desse conjunto, isto é, se é uma dessas variáveis “explicativas”. 
Por causa disso, limitamo-nos a estimar regressões do tipo:

 Yt = c1 + c2 . CFt + ut

 Onde Yt é a variável de interesse, por exemplo, a taxa de crescimento do 
PIB real no ano t; CFt é uma variável binária, sendo 0 (zero) entre 1967 
e 1989 e 1 (um) entre 1990 e 2012; ut é o erro aleatório e C1 e C2, os 
coeficientes que devem ser estimados. Trabalhamos, assim, com uma 
amostra de 46 observações anuais. 

 A variável binária CF objetiva comparar o período da Constituição de 
1967 com o da Constituição de 1988 e observar em que medida esta 
teve efeito diferencial sobre as variáveis listadas acima. Mantivemos 
o valor zero para a variável CFem 1989, devido à natural defasagem 
de implantação das novas regras, lembrando que a Constituição foi 
promulgada em outubro de 1988.

 Devido aos recorrentes problemas de correlação serial em regressões 
de séries de tempo, o erro aleatório Ut foi corrigido, conforme o caso, 
por termos autorregressivos ou de médias móveis8 do tipo:

 ut = ρ1 . ut – 1 + ρ2 . ut – 2 + ⋯ + ρn . ut – n + ϵt

 ut = εt + θ1 . εt – 1 + ⋯ + θn . εt – n

 Cremos que a utilização dessa técnica não será especialmente prejudicial 
às conclusões, pois em economia há, particularmente no chamado 
“setor real”, elevado grau de inércia, de modo que as variáveis num 
dado período são, em larga medida, influenciadas pelos seus valores 
anteriores e estes contêm o conjunto de fatores explicativos. 

 Não entraremos na discussão econométrica da qualidade das regressões, 
visto que escapa ao objetivo do texto e, muito provavelmente, à 
compreensão dos leitores não economistas9. Na Tabela 2 abaixo 
listamos as variáveis de interesse, os sinais dos coeficientes C2 (que 
indicam correlação positiva ou negativa da atual Constituição com as 
variáveis escolhidas) e a significância desses coeficientes, ou seja, se 
são estatisticamente diferentes de zero e, portanto, se os coeficientes 
são “robustos”, estatisticamente falando.

8 Referimos o software econométrico E-Views para os leitores que quiserem se aprofundar no tema.
9 Nos Anexos I e II apresentamos os resultados das regressões e dos testes de Granger. Nos dispomos a oferecer 
aos eventuais interessados a base de dados utilizada e as regressões finais que informaram a pesquisa.
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Tabela 2 – Efeitos da Constituição de 1988 sobre variáveis selecionadas

 Sinal do coeficiente C2 Significância estatística  
do coeficiente C2

Crescimento do PIB Negativo Significativo a 8%

Inflação (IGP-DI) Negativo Não significativo*

Carga tributária Positivo Significativo a 1%

Coeficiente de exportações Positivo Não significativo*

Índice de Gini Negativo Significativo a 2%

Índice de Theil Negativo Significativo a 4%

Preço real da formação  
bruta de capital fixo Negativo Significativo a 1%

Seguros: coeficiente  
de penetração** Positivo Significativo a 1%

(*) grau de significância abaixo de 10%; (**) Prêmios/PIB

 Os resultados acima qualificam sobremaneira as informações da Tabela 
1. Da atual Constituição, foram reafirmadas as influências: 

i. Negativa sobre a taxa de crescimento do PIB real;
ii. Positiva sobre a carga tributária;
iii. Positiva sobre o coeficiente de exportações;
iv. Negativa sobre os índices de Gini e Theil, significando melhora da 

distribuição de renda; e
v. Positiva sobre o coeficiente de penetração dos seguros. 

 Todos esses impactos foram estatisticamente robustos (significativamente 
diferentes de zero a menos de 10% de nível de significância), exceto a 
influência da Carta Magna sobre o coeficiente de exportações, nossa 
aproximação para os ganhos de produtividade.

 Contrariamente ao que transparece na Tabela 1, a análise econométrica 
indicou que a atual Constituição teve influência negativa nos casos da 
inflação e do preço real da formação bruta de capital fixo (nossa proxy 
para o grau de corrupção), embora o efeito sobre a inflação não tenha 
sido estatisticamente diferente de zero. 

 A análise econométrica também permite pesquisar a causalidade entre 
variáveis – no caso, da Constituição Federal de 1988 para as variáveis 
já listadas. Uma das técnicas usadas para isso é o chamado teste  
de Granger. Simplificadamente, procura-se aferir quanto uma variável 
pode ser explicada por seus valores passados   e quanto a consideração 
de valores defasados  da variável tida como causal (no nosso caso, a 
binária CF) aumenta o poder explicativo da regressão. Causalidade, nesse 
sentido (Granger), mede precedência e, embora reforce a indicação de 
causalidade no uso comum do termo, não é idêntica a ela10.

10 Direcionamos o leitor interessado novamente ao software E-Views para a discussão dessa técnica. O teste é 
indicativo de causalidade, mas não funciona em todos os casos. Veja-se, por exemplo, Stern (2011).
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 A Tabela 3 apresenta os resultados dos testes de Granger para 
causalidade da Constituição de 1998 em relação às variáveis econômicas 
citadas. O teste é feito para várias estruturas de defasagens temporais 
(lags) que estão sumariamente reportadas na coluna da direita.

Tabela 3 – Testes de causalidade (Granger) da Constituição de 1988 para as variáveis selecionadas

 Causalidade no sentido de 
Granger “Lags” de 2 a 8

Crescimento do PIB Não aceita** Todos de 2 a 8

Inflação (IGP-DI) Aceita* Todos de 3 a 8

Carga tributária Aceita* Todos de 2 a 8

Coeficiente de exportações Não aceita** Todos de 2 a 8

Índice de Gini Ambígua Aceita 4, 7 e 8

Índice de Theil Ambígua Aceita 4 e 5

Preço relativo da formação  
de capital fixo Não aceita** 2 e 3 e 5 a 8

Seguros: coeficiente  
de penetração Ambígua Aceita de 5 a 8

(*) “aceita” significa estritamente “rejeição de que não causa”; (**) “não aceita” significa estritamente “não rejeição 
de que não causa”.

 Tanto a análise de regressão quanto o teste de Granger foram 
consistentes nos resultados referentes à carga tributária: o efeito da 
Constituição de 1988 foi positivo, estatisticamente robusto e indicativo 
de causalidade desta para aquela.

 As regressões anteriores demonstraram efeito negativo da Constituição 
sobre a taxa de crescimento do PIB real. Porém, o teste de Granger 
rejeitou a existência de causalidade em todas as defasagens 
pesquisadas.

 Quanto à inflação, a análise de regressão indicou influência negativa 
da Constituição, mas estatisticamente indiferente de zero. O teste de 
causalidade, de certo modo, reverteu tal conclusão ao indicar que a 
adição da variável binária CF adicionou poder explicativo às equações 
que descrevem a evolução da inflação.

 Quanto ao coeficiente de exportações (nossa variável proxy para os 
ganhos de produtividade), a regressão indicou efeito positivo da Carta 
Magna, mas não significativo estatisticamente. O teste de causalidade 
confirmou tal falta de significação ao indicar não aceitação de 
causalidade.
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 Os resultados do teste de Granger para a distribuição de renda são 
ambíguos. Somente se aceita causalidade da Constituição sobre tal 
variável nas estruturas de defasagens (lags) de 4, 7 e 8 anos, no caso 
do Índice de Gini, e de 4 e 5 anos no Índice de Theil, o que conflita com 
a análise de regressão e com o bom senso. 

 A análise econométrica indicou que o custo real dos bens de 
capital (nossa proxy para o nível de corrupção) está negativamente 
associado à Constituição, sendo o coeficiente de impacto significativo 
estatisticamente. O teste de Granger reverteu tal conclusão, ao não 
indicar impacto causal da Constituição sobre essa variável. 

 Quanto ao coeficiente de penetração dos seguros, a análise de regressão 
indicou efeito positivo e significativo estatisticamente da Constituição. 
Já o teste de causalidade apontou ambiguidade: apenas nas estruturas 
de lags de 5 a 8 anos foi constatada existência de causalidade. 

5. Conclusões Estamos, assim, em condições de concluir o artigo.

 O impacto da Constituição de 1988 sobre a carga tributária foi positivo, 
causal e consistente com o sistema de representação majoritária, com 
o sistema presidencialista matizado pelo “presidencialismo de coalizão” 
e com a ênfase no alcance dos direitos sociais, todos reforçados na 
Carta de 1988 em comparação com a de 1967. O resultado é idêntico 
ao obtido nas pesquisas internacionais citadas. O aumento das receitas 
de tributos tem sido necessário para financiar o concomitante acréscimo 
de despesas públicas, em particular, as relacionadas com programas 
de aposentadoria e assistência social, redistribuição da renda e 
recuperação da capacidade fiscal da União. 

 Somente foi possível estabelecer correlação negativa da Constituição 
de 1988 com a taxa de crescimento do PIB, mas não causalidade. 
De todo modo, é o inverso do que seria de esperar de uma Carta que 
sacramentou o retorno à democracia. Porém, conforme dito, as pesquisas 
indicam que a democracia é propícia ao crescimento econômico quando 
respeita os direitos de propriedade e melhora a acumulação de capital 
humano, mas o resultado é menos evidente quando privilegia a busca 
de equidade de renda e francamente desfavorável quando prejudica o 
investimento em capital fixo e aumenta o consumo do governo. Ora, este 
tem sido, grosso modo, o caso brasileiro recente, ou seja, o resultado 
empírico negativo revelado pela regressão era o esperado a priori.  
A não causalidade indica a existência de outros fatores mais importantes 
que a Constituição na questão da determinação do produto real.  
De fato, o ano de 1980 assinala o fim do ciclo de expansão acelerada 
do PIB desde 1967, logo, muito antes da promulgação da Constituição 
de 1988.
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 A análise de regressão estimou correlação negativa da Constituição com 
a inflação, mas estatisticamente indiferente de zero. O teste de Granger 
contradisse tal indiferença, apontando existência de causalidade no 
sentido de influência precedente. As maiores taxas de inflação brasileiras 
da história ocorreram entre 1989 e meados de 1994, já na vigência 
da nova Carta. Os resultados favoráveis posteriores ao Plano Real 
dificilmente podem ser creditados, mesmo que em parte, à Constituição. 
Isto posto, preferimos manter o primeiro resultado, quer dizer, correlação 
negativa, mas fraca entre a atual Carta e a taxa de inflação.

 A Tabela 2 mostrou que a Constituição de 1988 está correlacionada 
negativa e significativamente com a queda dos índices de Gini e de 
Theil, indicativos do sucesso da ênfase constitucional nos diretos 
sociais e consequente melhora na distribuição da renda. Porém, o teste  
de Granger mostrou resultados ambíguos no que se refere à causalidade. 
Cremos, entretanto, que o alcance de alguns desses diretos foi, de fato, 
consequência da Constituição, de modo que mantivemos o resultado da 
regressão, ou seja, de que a correlação negativa e significativa indica, 
sim, causalidade.

 Portanto, no caso brasileiro, entendemos que o sistema político tem 
produzido um trade-off, envolvendo, de um lado, a oferta efetiva de tais 
direitos e a preocupação com a “função social da empresa” e, de outro, 
a aceleração da taxa de crescimento da renda.A falta de confiança dos 
cidadãos no respeito mútuo à lei, implícita na verbosidade constitucional, 
conforme referido acima, parece ser outro fator que reforça o impacto 
negativo da Constituição sobre o crescimento da economia via aumento 
dos custos de transação.

 O efeito da Carta Magna sobre a produtividade do trabalho (aproximada 
pelo coeficiente de exportações) se revelou positivo, mas estatisticamente 
indiferente de zero, o que foi apoiado pelo teste de Granger, em que 
não se pode aferir causalidade. Isso indica que a redução no grau de 
centralização fiscal decidida pelos constituintes de 1988 foi, em larga 
medida, formal. Estados e municípios permanecem excessivamente 
dependentes da União, e a descentralização efetiva continua um 
objetivo a ser atingido no Brasil. Fosse o inverso, conforme as pesquisas 
internacionais aferiram, seria o caso de se esperar redução no tamanho 
do Governo (menores receitas e despesas públicas) e aumento da 
produtividade do trabalho e, daí, do coeficiente de exportações.

 O efeito positivo e significativo da Constituição de 1988 sobre o 
faturamento do mercado de seguros é intrigante, mormente quando 
obtivemos correlação negativa da mesma sobre a taxa do acréscimo do 
PIB, variável crucial para o desenvolvimento desse mercado. O problema 
é que a Constituição, embora discutida e finalizada sob inspiração 
intervencionista, foi em seguida impactada pelo fim do comunismo e 
consequente liberalização das economias do bloco soviético. 

 Ou seja, malgrado a intenção dos legisladores, aquela inspiração 
estatizante foi quase coincidente com processo de liberalização que 
avançou no mundo desde o início dos anos 90 e, em certos setores e 
mercados brasileiros, se contrapôs ao estatismo constitucional. 
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 Datam dessa época, por exemplo, a desregulamentação, estabilização 
monetária, privatização, e abertura da economia ao exterior, que são 
pouco congruentes com o espírito dos legisladores de 1988. O mercado 
de seguros se beneficiou em parte disso: desde o início da década de 
90 o governo aboliu o sistema de tarifas mínimas elevadas em vários 
ramos, que premiava empresas ineficientes e restringia a concorrência11, 
e permitiu forte entrada de capital estrangeiro (via Parecer da Advocacia 
Geral da União, que decidiu pela constitucionalidade da participação 
do capital estrangeiro em mais de 50% do capital, ou mais de um 
terço das ações de seguradora brasileira). Anos depois, o Executivo 
abriu o mercado de resseguro à atuação das empresas privadas 
(Lei Complementar 126/2007), acabando com o monopólio do IRB.  
Além disso, o fim da hiperinflação, em 1994, permitiu um horizonte 
maior de cálculo financeiro, o que viabilizou operações de prazos mais 
longos antes quase inexistentes, como seguros de pessoas, previdência 
complementar e crédito de bens de consumo duráveis e de capital.

 Talvez, por isso mesmo, o teste de Granger tenha negado causalidade 
da Constituição de 1988 para o faturamento do mercado de seguros 
como proporção do PIB. Ou seja, outros fatores causais mais importantes 
atuaram na questão.

 Finalmente, o citado teste não confirmou efeito causal negativo da 
Constituição sobre o preço real da formação bruta de capital fixo, que 
tinha sido encontrado na análise de regressão. Portanto, a relação 
negativa entre uma e outra variável deve ser encarada como uma 
correlação interessante que demanda investigação mais profunda.  
Uma possibilidade é a mesma aventada para o caso do mercado de 
seguros, ou seja, a Constituição de 1988 é quase coincidente com o 
processo de liberalização mundial desde o início dos anos 90 e, em 
certos mercados e setores, tal processo se contrapôs com sucesso à 
intenção estatizante dos constituintes. Assim, a variável binária utilizada 
para descrever a passagem da Constituição de 1967 para a de 1988 pode 
captar, em parte, o referido processo de liberalização que, ao promover 
abertura ao exterior, privatização e estabilização monetária, pode ter 
tido efeito baixista sobre o preço real dos ativos de capital fixo.

11 O sistema objetivava o adimplemento das obrigações pelas seguradoras, mas gerava um mercado pouco eficiente. 
Não obstante, a SUSEP ainda mantém a necessidade de aprovação de produtos e do clausulado das apólices, 
conforme determina o Decreto-Lei 73/1966. Sobre isso, agradeço a crítica atenta do Prof. Walter Polido. 
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Impactos Econômicos da Constituição de 1988

Anexo I: Regressões

Resultados das regressões

  
Taxa de 

crescimento 
do PIB

Taxa de 
inflação

Carga 
tributária

Coeficiente 
de 

exportações

Índice  
de  

Gini

Índice  
de  

Theil

Preço real  
da formação 

bruta de  
captital fixo

Coeficiente 
de penetração 
dos seguros

CF
coeficiente -3,71 49,96 4,76 0,02 -0,02 -0,09 -0,25 0,35

estatística-t -1,8 0,16  1,27 -2,60 -2,14 -3,89 5,09

IGP-DI (tx.)
coeficiente     9,52E-06  8,50E-05  

estatística-t     2,86  4,03  

Plano Real 
(1994 = 1)

coeficiente        0,61

estatística-t        16,10

AR(1)
coeficiente 0,34 1,04 0,91 0,68 0,93 0,79 0,93 1,11

estatística-t 2,27 6,35  5,33 9,44 7,05 20,61 61,49

AR(2)
coeficiente 0,19 -0,76 -0,21      

estatística-t 1,26 -3,64       

AR(3)
coeficiente  0,66 0,27      

estatística-t  3,11       

AR(4)
coeficiente  -0,16       

estatística-t  -0,99       

MA(1)
coeficiente    0,49 0,33    

estatística-t    3,05 1,60    

MA(2)
coeficiente        -0,95

estatística-t        -41,07

R quad. 0,35 0,63 0,90 0,77 0,90 0,69 0,86 0,98

Teste LM 
Obs*R-sq 0,18 0,49 0,71 1,97 2,14 0,18 0,78 1,43

Lag 2 4 3 2 2 2 2 3

Número de observações 44 43 44 45 36 36 42 45
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Anexo II: Testes de Granger

Resultados dos Testes de Granger

Causalidade no sentido de Granger*  
da Constituição de 1988 para:

Estatísticas F e Lags respectivos

3 5 8

Taxa de crescimento do PIB 0,08 0,26 0.45

Taxa de inflação 2,63 26,86 86,52

Carga tributária 4,74 4,29 4,73

Coeficiente de exportações 0,61 0,55 1,69

Índice de Gini 1,53 2,02 2,17

Índice de Theil 0,86 2,56 1,41

Preço real da formação bruta de capital fixo 0,94 1,66 0,75

Coeficiente de penetração dos seguros 0,38 7,92 6,04

(*) hipótese nula: “CF não causa ...”; 46 observações (1967-2012)
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MISSÃO

A Revista Brasileira de Risco e Seguro (RBRS) é uma edição da Escola Nacional de Seguros – Funenseg. 
Criada em 2004, publica estudos e pesquisas das áreas de seguro, resseguro, previdência privada 
complementar, capitalização, atuária, gerenciamento de riscos e assuntos correlatos. Com edições 
semestrais, tem a missão de estimular a discussão acadêmica no mercado segurador e tornar-se uma 
fonte de conhecimento para empresas, instituições de ensino e interessados na pesquisa desse segmento 
da economia brasileira. 

Trabalhos produzidos nas universidades e/ou escritos por profissionais qualificados em suas áreas de 
atuação têm na RBRS um canal de divulgação, fazendo da revista uma ponte entre o setor e pesquisadores, 
professores e estudantes de instituições acadêmicas. 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NA RBRS

Os trabalhos (artigos, ensaios, pesquisas ou casos) deverão ser escritos em língua portuguesa, sendo o 
tamanho do papel formato A-4 (210 mm × 297 mm) em espaço 1,5, com letra de tamanho equivalente a 
Times New Roman corpo 12 ou Arial corpo 11.

Devem ser inéditos, não tendo sido enviado a outro veículo para publicação, e possuir no mínimo (10) dez 
e no máximo (40) quarenta páginas, incluindo apresentação detalhada dos procedimentos metodológicos 
utilizados, ilustrações, bibliografia e notas de final de texto.

As palavras em outros idiomas, que não sejam em português, devem aparecer em itálico ou entre aspas.

As páginas deverão ser numeradas sequencialmente em algarismos arábicos.

Trabalhos sem identificação de autoria não serão considerados.

Todas as notas de rodapé deverão estar incluídas como notas de final de texto.

Ilustrações, tabelas e gráficos: Excel ou Power Point, vinculados ao Word, com fonte Times New Roman 
corpo 10 ou Arial corpo 9.

A folha de rosto, que não deve apresentar o número de página, deve conter o título do trabalho (com as 
iniciais das palavras em letras maiúsculas), o(s) nome(s) do(s) autor(es), com respectivas referências e 
endereço de e-mail. Na página seguinte, resumo em português, palavras-chave e sumário, bem como 
abstract, key-words e contents (inglês), e resumo, palabras-clave e sumario (espanhol).
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