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Prefácio

Tenho a honra de escrever o prefácio desta obra, originada da dissertação de mestrado 
em Actuarial Science defendida por Yuri Rosembaum, em 2015, na Cass Business 
School, da City University London. É válido destacar que o autor contou com o suporte 
fi nanceiro da Escola Nacional de Seguros para cursar tal pós-graduação. A concessão 
de bolsas de estudo para uma instituição de renome mundial é uma importante 
iniciativa para o aprimoramento do mercado de seguros brasileiro e para a difusão do 
conhecimento em Ciências Atuariais.

Conheço Yuri Rosembaum desde 2010, quando ingressou na graduação em Ciências 
Atuariais da USP. Desde o início, mostrou ser um estudante dos mais brilhantes, 
dedicado, comprometido e bastante maduro. Em todas as disciplinas que cursou obteve 
algumas das melhores notas. Fui, ainda, seu orientador no Trabalho de Conclusão de 
Curso, quando estudou diversos métodos de precifi cação de seguro auto no Brasil. 
Nessa ocasião pude comprovar sua vocação para a pesquisa acadêmica.

Sua dissertação de mestrado trata do conceito de peer-to-peer, aplicado ao mercado 
de seguros. A economia do compartilhamento é um tema inovador, que vem trazendo 
mudanças relevantes, para consumidores e produtores. Por esse motivo, é muito 
bem-vinda esta análise com foco nos seguros de automóveis. As simulações efetuadas 
pelo autor mostram que pode ser viável implantar esse modelo de negócios se os aspectos 
operacionais forem adequadamente equacionados.

Esta obra mostra que é possível fazer um trabalho acadêmico de qualidade, com a 
geração de conhecimento aplicado. Também são proporcionados insights valiosos 
ao mercado segurador brasileiro, particularmente sobre novos modelos de negócios, 
originados das rápidas mudanças tecnológicas. Faz-se, desta forma, a tão desejada 
ligação entre a academia e a prática.

Boa leitura a todos!

Luís Eduardo Afonso
Professor Associado do Departamento de Contabilidade e Atuária da Faculdade 

de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. 
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A ideia da “economia compartilhada” ou “peer-to-peer” (de pessoa a pessoa) tornou-se 
bastante popular em muitos mercados na última década, incentivada, sobretudo, pelo 
advento da Internet e pelo desenvolvimento das redes sociais, que possibilitaram uma 
conexão mais rápida entre indivíduos. Uma das principais características dessa estrutura 
é a ruptura com as instituições tradicionais, permitindo que as pessoas se liguem umas 
às outras sem a necessidade de um intermediário. 

Em fi nanças, o conceito peer-to-peer foi introduzido em 2005, no mercado de crédito, 
visando a criar plataformas online para a concessão de empréstimos pessoais sem 
garantias a pessoas físicas. Desde então, seu crescimento foi veloz. Por mais que o 
mercado peer-to-peer ainda não seja representativo em relação ao total de empréstimos 
concedidos mundialmente, a ideia já modifi cou o mercado de crédito e tem incentivado 
as grandes empresas a serem mais atrativas e efi cientes para o consumidor.

Em 2010, a abordagem peer-to-peer foi apresentada ao mercado de seguros pela 
Friendsurance, e diversos modelos foram desenvolvidos após o seu lançamento. 
Ainda não se tem noção do quanto o setor será impactado efetivamente, porém, 
caso atinja uma larga aceitação pelo cliente fi nal, o seguro peer-to-peer pode alterar 
totalmente a estrutura hoje praticada. 

Dessa forma, vê-se a importância do estudo mais aprofundado do conceito da economia 
compartilhada e seus possíveis desdobramentos no mercado fi nanceiro – especifi camente 
no mercado securitário. Tais fatos formaram a justifi cativa da elaboração desta tese, 
para que fosse um ponto de partida para uma maior discussão em torno do assunto no 
mercado segurador brasileiro. 

Apresentação
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Finalmente, o presente estudo está dividido em cinco seções. A primeira é a introdução 
da tese, realizando um panorama geral do conceito peer-to-peer. A seção seguinte 
abordará o mercado de empréstimos peer-to-peer, o seu desenvolvimento nos últimos 
anos e as mudanças desde a sua criação. A terceira seção descreverá o mercado 
de seguros peer-to-peer, a sua estrutura e as empresas que nele entraram até o momento. 
O quarto capítulo simulará e analisará as principais características de um produto 
de seguro de automóveis P2P com cobertura integral. Finalmente, a conclusão do estudo 
será apresentada na quinta seção.

Ótima leitura! 

O Autor
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Em primeiro lugar, este estudo tem como objetivo analisar o desenvolvimento 
do mercado de crédito peer-to-peer, as principais características e as mudanças 
ocorridas durante os últimos anos. Em seguida, é apresentada uma visão geral do 
mercado de seguro peer-to-peer e os modelos criados até o momento por várias 
empresas no mercado.

Adicionalmente, um modelo de simulação foi gerado para examinar se um produto 
no modelo peer-to-peer para seguro de automóveis seria viável para o consumidor e 
para a seguradora. Tal produto permitiria aos titulares de apólices convidar amigos 
e familiares para formar um grupo e associar seus prêmios. Em um dado prazo, caso 
não haja sinistros ou estes sejam de baixo valor, o excedente (depois da dedução feita 
pela seguradora de suas taxas) é utilizado para um desconto concedido na renovação 
de todos os membros.

A simulação mostrou que: o produto funciona bem para perfi s de baixo risco; oferece 
um desconto ao consumidor mais alto do que o esperado para grupos menores (mas 
com variabilidade mais elevada); e que há mais recursos disponíveis para as despesas 
da seguradora quando o grupo possui mais membros. As questões que envolvem 
implementar tal modelo na prática constituem as principais preocupações para uma 
empresa de seguro peer-to-peer.

Resumo
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Summary

Primarily, this study seeks to analyze the development of the peer-to-per lending 
market, its main characteristics and the changes that have occurred during the past few 
years. Subsequently, there is an overview of the peer-to-peer insurance market with an 
explanation of the models developed thus far by various companies.

Additionally, a simulation model was made to ascertain whether a peer-to-peer 
automobile insurance product would be viable for the consumer and for the insurer. 
The product allows policyholders to invite friends and family to form a group and pool 
their premium. If there are no claims in a given term, the surplus (after the insurer’s 
fees are deducted) is used to subsidize a renewal discount for the members.

The simulation shows that the product works well for low risk profi les, offering 
the consumer a higher than expected discount for smaller groups (but with greater 
variability), and more resources are available for the insurer expenses when the group 
is larger. The issues of implementing such a model in practice are the major concerns 
for a peer-to-peer insurance company.
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Nos últimos anos, o surgimento da Internet remodelou as estruturas de produtos, 
mercados e mesmo as relações humanas. Com o advento das redes sociais, as intera-
ções humanas online aumentaram exponencialmente e têm ajudado indivíduos a se 
conectarem a pessoas com interesses e propósitos semelhantes.

Os serviços fi nanceiros também foram infl uenciados e moldados pelas novas 
tecnologias, criando mercados eletrônicos e, consequentemente, fazendo surgir outras 
oportunidades de negócio. Nesse contexto, o conceito de peer-to-peer (“pessoa a 
pessoa”, ou P2P) surgiu nos mercados fi nanceiros, segundo o qual agentes que deter-
minam a oferta e a demanda são conectados por meio de uma plataforma online, sem a 
necessidade de uma estrutura tradicional de intermediários. Além disso, é proporcionada 
uma opção mais acessível ao consumidor, pois a margem de lucro que antes era obtida 
pelas empresas institucionais passa a ser compartilhada entre os agentes.

O primeiro produto criado no setor utilizando esse conceito foi o peer-to-peer 
lending (empréstimo de pessoa a pessoa), em 2005, com a fundação da empresa Zopa, 
no Reino Unido. A ideia difundiu-se para os Estados Unidos em 2006, com a criação 
da Prosper. O principal aspecto das plataformas online é facilitar o acerto entre toma-
dores e credores para um empréstimo pessoal sem garantia. A plataforma é responsável 
por verifi car o risco de crédito de um tomador, com o intuito de avaliar e classifi car 
os indivíduos e, em alguns casos, defi nir as taxas de juros que os credores receberão 
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pelo empréstimo. Além disso, a maioria das empresas P2P é somente responsável por 
originar o empréstimo e transferir o risco – assim, o credor assume o risco total em caso 
de inadimplência do tomador. Por tal motivo, grande parte dos credores tenta fi nanciar 
apenas frações pequenas de empréstimos totais, originando uma carteira fundamentada 
em diversos investimentos, a fi m de minimizar o risco.

Uma vez que o retorno para os credores é elevado em comparação a outros 
investimentos no mercado (sobretudo depois da crise de 2008) e os tomadores são 
capazes de obter uma taxa de juros mais baixa para os seus contratos em relação aos 
empréstimos bancários tradicionais, o mercado teve um crescimento rápido. De acordo 
com Robinson (2015), o volume global de empréstimos peer-to-peer em 2014 foi 
de US$ 41,4 bilhões (aproximadamente £ 26,8 bilhões), representando um aumento de 
845% frente aos números de 2012.

Essa modalidade peer-to-peer também afetou outras áreas dos mercados 
fi nanceiros. Por exemplo, o peer-to-peer equity investing (investimento de capital 
peer-to-peer, ou equity crowdfunding), cujas plataformas oferecem a oportunidade 
de investir em participações no capital social de empresas de pequeno e médio 
portes (por exemplo, RaiseCapital – Estados Unidos e CrowdCube – Reino Unido), 
e o peer-to-peer foreign exchange (operações de câmbio peer-to-peer), que possi-
bilita a indivíduos efetuar o câmbio de moedas diretamente (como CurrencyFair 
– Irlanda e TransferWise – Reino Unido). Estes são alguns desenvolvimentos do 
conceito, porém tais produtos ainda detêm uma parcela diminuta no mercado global 
(MOENNINGHOFF; WIEANDT, 2012).

Outro segmento P2P que teve início nos últimos anos é o peer-to-peer insurance 
(seguros peer-to-peer), desde a criação da Friendsurance, em 2010. A premissa desse 
tipo de seguro é recorrer à utilização de plataformas online e de redes sociais para reunir 
segurados de apólices de varejo, possibilitando reduções de custo e melhores negócios 
para o consumidor. Os modelos P2P atuais podem dispor de abordagens diferentes, 
porém todos mantêm o objetivo principal supracitado. Um produto, por exemplo, permite 
que as pessoas formem um grupo e que os prêmios pagos sejam agregados em uma 
reserva comum, que será utilizada para pagar sinistros. Se nenhum sinistro ocorrer 
(ou apenas alguns), o excedente da reserva será voltado para um desconto da renovação 
no ano seguinte. Alternativamente, uma plataforma reúne um número de pessoas com 
necessidades semelhantes e negocia com as seguradoras, no intuito de obter melhores 
taxas para o consumidor na subscrição de apólices em grupo. Ou ainda, uma empresa 
pode criar um mercado peer-to-peer em que titulares de apólices de varejo encontrem 
proteção para os seus bens e os investidores possam fi nanciar o capital necessário para 
garantir os riscos e receber uma compensação por seu aporte.
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De forma semelhante ao empréstimo P2P – que visa melhores retornos ou taxas 
de juros mais competitivas aos participantes – a abordagem do seguro visaria construir 
uma plataforma em que pessoas se uniriam a outros membros em busca de proteção 
aos bens e, consequentemente, poderiam encontrar oportunidades mais favoráveis. 
Dessa forma, o esperado seria que, para cada membro, o valor pago anualmente fosse 
menor do que o prêmio pago a uma seguradora tradicional, levando-se em conta 
a redução dos custos de administração agregados à estrutura online. Adiante, este 
estudo discutirá mais detalhadamente as plataformas de seguro P2P concebidas até 
o momento.

Em meados de 2014, o Reino Unido recebeu a sua seguradora P2P, “Guevara”, 
com enfoque principal em seguro de automóveis. A companhia introduziu o conceito em 
um produto completo de seguro, pois nas empresas anteriores, como a Friendsurance, 
o objetivo era que os titulares de apólices compartilhassem o valor da franquia, o valor 
mínimo que o segurado deve pagar à seguradora quando há um sinistro. Todavia, a 
perda principal ainda seria garantida por uma seguradora tradicional.

Assim, o presente projeto tem como objetivo verifi car as principais realiza-
ções e aspectos do empréstimo peer-to-peer. Com base nisso, discutir os conceitos e 
os possíveis desenvolvimentos para a abordagem de seguro peer-to-peer, bem como 
explicar os produtos já implementados em nível mundial.

Adicionalmente, o alcance do produto da Guevara será utilizado para verifi car 
se o seguro peer-to-peer para automóveis seria vantajoso para o consumidor e para a 
seguradora, em cenários diferentes, através da criação de um modelo em que se utilizam 
procedimentos de simulação.
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5

CONCEITO E MOTIVAÇÃO

De acordo com a defi nição por Kirby e Worner (2014), crowdfunding é um termo 
amplo que descreve o processo de obtenção de quantidades pequenas de recursos 
fi nanceiros provenientes de uma quantidade grande de contribuintes (ou mesmo de 
empresas), com intuito de fi nanciar um valor predeterminado de recursos para certo 
projeto ou necessidade, em que se faz uso de uma plataforma online para alcançar seu 
objetivo. O “crowdfunding comunitário” e o “crowdfunding de retorno fi nanceiro” 
formam a estrutura dupla do fi nanciamento coletivo. No primeiro, não há retorno 
fi nanceiro algum pelo valor coletado e, normalmente, é motivado para fi ns sociais e 
pode acontecer em forma de doação (por exemplo, captação de recursos para caridade) 
ou recompensa (pagar adiantado por um produto ainda em desenvolvimento). O último 
é empreendido por motivações fi nanceiras e visa a gerar fundos para um empréstimo e 
ser reembolsado com juros (conhecido como “empréstimo peer-to-peer”, “empréstimo 
P2P” ou “P2PL”) ou obter capital social para um negócio por meio de investimento 
de alguns indivíduos (crowdfunding em participações acionárias ou investimento de 
capital peer-to-peer). Este estudo analisará e discutirá apenas o crowdfunding 
de retorno fi nanceiro, com mais ênfase em empréstimos peer-to-peer, dado seu 
crescimento exponencial nos últimos anos.

Empréstimos
Peer-to-Peer

2
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Uma defi nição do conceito de empréstimo peer-to-peer pode ser a utilização de 
uma plataforma baseada na Internet, na qual credores e tomadores são colocados juntos, 
para facilitar a emissão de empréstimos sem garantia. Em comparação ao sistema 
bancário tradicional, o empréstimo P2P possui vantagens nos custos operacionais, que 
se devem ao uso de plataformas online e a interfaces amigáveis para seus consumidores, 
sem a necessidade de uma presença física. Além do mais, as empresas P2P não são 
objeto das mesmas exigências de capital social a que uma empresa tradicional está 
sujeita, o que as ajuda a manter os custos operacionais baixos. Essa economia de custos 
é, então, transferida para os participantes da plataforma através de tarifas menores e 
a ausência de spreads (diferenças entre o preço de compra e venda de uma transação 
monetária) dos juros. Assim, a taxa de juros recebida pelo credor é mais alta do que 
o rendimento de investimentos disponíveis no mercado, e o tomador obtém um custo 
menor para seu empréstimo em comparação a um banco.

Após o início dos empréstimos peer-to-peer em 2005, o mercado experimentou um 
crescimento muito rápido, com uma taxa superior a 100% ao ano (MOENNINGHOFF; 
WIEANDT, 2012). Mesmo com uma projeção de US$ 76,9 bilhões de volume 
de empréstimo no mundo para 2015, o mercado ainda equivalerá a apenas 0,08% da 
dívida ativa mundial de pessoas físicas e jurídicas de US$ 96 trilhões (ROBINSON, 
2015), e isso apesar de não haver qualquer indicativo de que o mercado deixará de 
crescer. Adicionalmente, no fi nal de 2014, a maior empresa de empréstimos P2P no 
mundo, Lending Club, fez uma oferta pública inicial (IPO), a segunda maior ocorrida 
nos Estados Unidos durante aquele ano, confi rmando o potencial e o desenvolvimento 
do setor.

De acordo com Kirby e Worner (2014), há pelo menos duas principais expli-
cações para o elevado aumento na utilização das plataformas online para emprés-
timos P2P nos anos recentes: avanço tecnológico e crise fi nanceira e consequente 
aumento da regulação bancária.

Avanço tecnológico: o surgimento da Internet e a difusão das redes sociais propi-
ciaram o ambiente necessário para que as plataformas de empréstimos fossem disponi-
bilizadas ao consumidor através da criação de websites. Essa estrutura online permite 
cortes no custo, é conveniente e amigável aos participantes (seja tomador ou credor), 
possibilita atingir facilmente mais pessoas e aumenta o volume de dados disponíveis 
sobre indivíduos, ajudando o desenvolvimento de scorings de crédito. Além disso, a 
maior confi abilidade das operações online nos últimos anos também contribuiu para 
a expansão de P2PL.
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Crise fi nanceira e aumento da regulação bancária: tendo em vista que a recessão 
fi nanceira de 2008 levou uma série de bancos à falência, uma revisão nos regula-
mentos referentes à adequação de capital estreitou consideravelmente a capacidade 
de empréstimo dos fornecedores de crédito. Isso porque a exigência mínima é mais 
elevada, reduzindo, consequentemente, a disponibilidade de empréstimos para pessoas 
físicas e empresas de pequeno porte. Adicionalmente, as taxas de retorno dos títulos do 
governo e de poupanças diminuíram bastante depois da crise, com as taxas de juros reais 
aproximando-se de zero ou até mesmo tornando-se negativas, as quais infl uenciaram 
os participantes do mercado a descobrirem alternativas para suas aplicações.

O SETOR

A principal distinção entre um banco tradicional e uma plataforma de emprés-
timo peer-to-peer é o fato de que essa última opção é considerada um investimento 
pelo governo. Logo, não recebe qualquer garantia para o capital investido, em caso 
de inadimplência do tomador. Em outras palavras, o credor no negócio P2P está assu-
mindo o risco total no processo e, portanto, exposto à perda de todo o seu capital inves-
tido (TENGVALL; CLAESSON, 2015). Por esse motivo, recomenda-se veementemente 
uma estratégia forte de gerenciamento de risco pelo credor e pela plataforma.

Uma vez que o credor tem a opção de alocar seus recursos em apenas um emprés-
timo ou em pequenos fragmentos dos empréstimos disponíveis de uma série de toma-
dores, dividir o investimento deve ser uma opção mais preferível, dado que mitigará o 
risco e diversifi cará a carteira. Até mesmo algumas plataformas tornam compulsório 
o processo de diversifi cação para os credores.

Para as empresas P2P, a verifi cação do crédito é extremamente importante, a fi m 
de que continuem no mercado. Prosper, uma das maiores empresas P2P nos Estados 
Unidos, utilizou uma pontuação de crédito mínima relativamente abaixo do esperado 
no início de suas operações e um sistema de leilões para defi nir as taxas de juros dos 
empréstimos. Durante 2007 e 2009, a taxa de default atingiu, em alguns dos meses, 
mais de 30% (FELDMAN; PINSKER, 2013).

As empresas no mercado normalmente avaliam cada provável tomador por meio 
de uma verifi cação do crédito, apurando a sua capacidade para efetuar o pagamento 
do empréstimo e, em seguida, prevendo certo valor por isso. Com base na pontuação, 
é fornecida uma taxa de juros; normalmente, aos riscos mais altos são atribuídas taxas 
de juros mais elevadas. Depois disso, o credor escolherá, com base em seu apetite 
por riscos e na taxa predefi nida alocada para os tomadores, cada empréstimo que 
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integrará a sua carteira (habitualmente, apenas uma pequena quantidade de cada um), 
baseando-se em um método nos quais os primeiros clientes ofertados têm a preferência 
no investimento. Por exemplo, empresas como a Lending Club (EUA) e a RateSetter 
(Reino Unido) possuem uma taxa de recusa de 90% e 80%, respectivamente. As taxas 
de inadimplência no mercado em 2013 variaram de 0,2% (Zopa – Reino Unido) a 7% 
(Prosper – EUA) (KIRBY; WORNER, 2014). 

Convém destacar que a plataforma em si não carrega risco algum em relação à 
inadimplência do tomador e que sua receita provém de taxas de administração pagas 
por credores e tomadores, pela intermediação na qual os empréstimos são criados e 
os riscos são transferidos aos usuários. Esse papel difere realmente daquele desem-
penhado pelos bancos tradicionais no mercado, pois estes criam um empréstimo e 
normalmente têm a intenção de mantê-lo até o seu vencimento. As agências regu-
ladoras monitoram seus empréstimos em aberto, a fi m de preservar a segurança do 
mercado. Entretanto, com a criação de um nicho secundário de títulos mobiliários, 
os bancos podem vender um empréstimo antes de seu vencimento e transferir o risco 
de crédito para terceiros. Esse processo foi um dos elementos que impulsionaram e 
causaram a crise fi nanceira de 2008. 

Alternativamente, algumas plataformas tentam mitigar o risco para os credores 
em uma forma de reserva de provisões contra inadimplência (como exemplo, RateSetter 
– Reino Unido). Esse fundo é normalmente constituído por um excedente cobrado dos 
tomadores, proporcional ao valor do empréstimo. Contudo, isso pode desencorajar o 
credor, fazendo com que não gerencie o risco em seus ativos de modo adequado, resul-
tando em um comportamento mais arriscado para elevar o retorno em sua carteira.

ENTRADA DE INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 
E SECURITIZAÇÃO

No decorrer do tempo, os investidores institucionais consideraram as plataformas 
P2P muito atraentes e começaram a investir de modo agressivo nesse modelo, sobre-
tudo no mercado dos EUA. Dessa maneira, empresas grandes, das quais o conceito 
do empréstimo peer-to-peer tentava se distanciar, começaram a dominar o mercado. 
De acordo com Cortese (2014), em torno de 80% dos empréstimos emitidos pelas prin-
cipais plataformas nos Estados Unidos (ou seja, LendingClub e Prosper) são atualmente 
fi nanciados por grandes investidores. Convém destacar que mais de dez fundos foram 
criados com o objetivo principal de investir somente em empresas P2P. Além disso, 
gestores de ativos, fundos soberanos, hedge funds e fundos de pensão também come-
çaram a se unir ao setor. Não somente os investimentos têm sido feitos por grandes 
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participantes, mas bancos de investimentos mundiais, como Morgan Stanley, CitiGroup 
e WellsFargo, também estão infi ltrando seus executivos como membros de conselho 
das plataformas P2P (ATHWAL, 2014).

Há, no mercado, uma divisão acerca da elevada interferência dos investidores 
institucionais; alguns dizem que estes trazem benefícios ao setor, pois levam ao 
crescimento e, consequentemente, há mais recursos disponíveis para os tomadores. 
No entanto, pode-se argumentar que a natureza disruptiva que gerou o conceito não 
pode ser executada em sua totalidade, em decorrência da elevada infl uência dos grandes 
operadores. Em certo sentido, até a ideia de “peer-to-peer” torna-se imprecisa para 
defi nir o setor. Por exemplo, Ron Suber, presidente da Prosper, descreveu o conceito de 
sua empresa como “fi nanças online para consumidores” (CORTESE, 2014).

Mesmo a velocidade com a qual os empréstimos foram fi nanciados se alterou 
dramaticamente depois da entrada dos grandes credores. No início, os empréstimos 
eram fi nanciados em dias ou até semanas; no entanto, hoje, são necessários somente 
alguns minutos para conseguir fi nanciamento de retornos mais elevados. Atualmente, 
essa demanda representa pelo menos o dobro daquela solicitada pelos tomadores. 
Dessa maneira, a velocidade passou a impulsionar a corrida pelas melhores condições 
e, obviamente, os investidores institucionais protagonizam uma grande vantagem em 
comparação aos investidores individuais. Instalar servidores de computador mais 
próximos às empresas P2P para aumentar a velocidade de seu processo automático ou 
criar algoritmos próprios de crédito para arbitrar empréstimos com erros de precifi cação 
constituem algumas das estratégias dos grandes investidores para obter as melhores 
condições. As plataformas também estão criando algumas categorias de subsídios 
disponíveis somente aos maiores operadores e disponibilizando empréstimos totais, 
em vez de parcelas de diversos. Assim, o investidor individual tem difi culdades para 
encontrar boas opções para o que pretende negociar.

De acordo com Athwal (2014): “Talvez a proposta de valor central que essas 
plataformas devem vender seja, portanto, não P2P, mas sim a velocidade e a efi ciência 
através da tecnologia e a capacidade para atender tomadores em velocidades que bancos 
nunca poderiam ter” (ATHWAL 2014) 

Entretanto, a maior empresa P2P britânica, Zopa, não concorda com essa tendência 
do mercado. Desde a sua fundação, essa companhia permitiu somente que pessoas 
físicas investissem em seus empréstimos e manteve-se como uma real empresa P2P. 
A Zopa afi rma que, quando sabem que é outra pessoa que está investindo o dinheiro 
no empréstimo, os tomadores sentem-se mais responsáveis por reembolsar o débito. 
Além disso, investidores individuais conferem mais estabilidade ao mercado, já que as 
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decisões distribuem-se entre os milhares, o que não acontece com participantes maiores, 
que apenas aplicarão o dinheiro quando o rendimento mais elevado estiver disponível. 
Com mais de US$ 1 bilhão emitido em empréstimos e uma taxa de inadimplemento de 
0,2%, a Zopa mostrou que é possível crescer sem investidores institucionais.

Outra tendência que está se tornando popular no setor é o processo de securitização 
dos empréstimos em aberto. Neste, o agente proprietário do contrato transfere o risco 
da operação para terceiros através da venda dos fl uxos de caixa futuros em forma de 
um título fi nanceiro. Em 2013, a fi rma de investimento americana Eaglewood Capital 
efetuou sua primeira venda de securitização de empréstimos P2P, no valor de US$ 53 
milhões, dos quais US$ 40 milhões foram negociados para uma seguradora anônima. 
Bancos, como CitiGroup, Barclays e Deutsche Bank, estavam analisando também 
o mercado, a fi m de criar títulos no setor P2P e vendê-los para grandes investidores 
(ALLOWAY, 2013). Além disso, no fi nal de 2014, Morgan Stanley e Goldman Sachs 
efetuaram uma venda de US$ 303 milhões em empréstimos originados pela empresa 
P2P SoFi, plataforma especializada em empréstimos estudantis. No entanto, de acordo 
com Cortese (2014), as plataformas nos Estados Unidos não têm intenção alguma de 
criar um mercado de derivativos ou de credit deafault swaps (contratos para troca de 
riscos), o que aumentaria a probabilidade de um risco sistemático.

Nessa situação, levantaram-se algumas preocupações no setor. Em primeiro 
lugar, como uma porcentagem alta do dinheiro provém de investidores institucio-
nais, as empresas P2P podem tornar seus critérios menos rígidos para permitir a 
entrada de novos tomadores, com perfi l mais arriscado para assim igualar a demanda. 
Essa manobra pode ser reforçada na presença do processo de securitização, no qual seja 
possível a credores transferir o risco de seus contratos. Além disso, todo esse processo 
assemelha-se aos fatores impulsionadores da crise do subprime (crédito hipotecário) 
americano em 2008, o que faz muitos investidores sentirem-se receosos acerca dos 
passos seguintes do setor.

BENEFÍCIOS E RISCOS DE EMPRÉSTIMOS P2P

De acordo com Kirby e Worner (2014), há diversos benefícios com a criação do 
produto empréstimo peer-to-peer e, invariavelmente, estes vêm acompanhados por 
certos riscos aos quais os agentes podem fi car expostos.

Em relação aos benefícios, é possível descrever algumas características intrínsecas 
do setor P2P da seguinte maneira:

Efi ciência nos custos. Pelo fato de estarem baseadas em uma estrutura online, 
todas as operações das plataformas acontecem na Internet, permitindo às empresas 
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evitar a presença física e a necessidade de funcionários para atender aos consumidores. 
Essas diferenças com os bancos tradicionais podem ser compensadoras em termos de 
custo para as empresas P2P.

Conveniência. Diferentemente dos investimentos convencionais, o serviço 
online está disponível 24 horas por dia, oferecendo mais disponibilidade ao usuário. 
Além disso, interfaces amigáveis podem facilitar a administração das carteiras ou dos 
contratos.

Competitividade. Considerando que o mercado de crédito foi dominado por poucos 
participantes, o conceito P2P pode aumentar a concorrência e assim benefi ciar credores, 
tomadores e mesmo o mercado como um todo. As empresas tradicionais precisarão 
melhorar seus processos e fazer uso de técnicas inovadoras para alcançar cortes no 
custo e uma maior efi ciência para assim enfrentar as plataformas online.

Diversifi cação de carteira. Quando um novo produto é lançado no mercado, os 
agentes podem diversifi car seus investimentos e, consequentemente, reduzir a inci-
dência de risco sistemático, pois menos recursos serão investidos em um único ativo, 
permitindo portfólios mais pulverizados.

Estrutura alternativa. Depois da crise, além de ter suas exigências de capital elevadas 
pesadamente, os bancos precisaram lidar com uma situação de remuneração quase zero 
na poupança. Isso levou a uma restrição no mercado de empréstimos que infl uenciou o 
aumento de empresas peer-to-peer para atender à falta de oferta no setor.

Crescimento econômico. O empréstimo P2P ajuda pessoas físicas e pequenos e 
médios empreendimentos a terem acesso a capital, servindo de apoio ao seu desenvol-
vimento e crescimento. Dessa forma, auxilia a economia a se recuperar no pós-crise, 
ao realizar a geração de novos empregos.

No que diz respeito aos riscos relacionados ao mercado de empréstimos sem 
garantias nas plataformas online, é possível listar algumas das preocupações das quais 
os investidores precisam estar cientes:

Risco de inadimplência. Dado que os tomadores estão fi nanciando empréstimos 
sem as garantias concedidas pelo governo, a taxa de inadimplência é extremamente 
importante para o resultado de sua carteira. Recomenda-se aos investidores diversifi car 
seus investimentos por meio de pequenas parcelas dos empréstimos totais, para que 
obtenham uma carteira mais estável e, semelhantemente, as taxas de retorno. O risco de 
inadimplência infl uencia fortemente o desempenho das plataformas P2P, uma vez que 
taxas elevadas afastarão os consumidores para outras empresas. Além disso, investidores 
sem experiência podem sofrer perdas maiores se não levarem em conta tal fator.
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Risco da plataforma. No caso de um acidente, desligamento ou mesmo um 
ciberataque, a plataforma não será capaz de cumprir seu papel como intermediário. 
Os credores poderiam perder seus recursos, pois os empréstimos em aberto não seriam 
reembolsados.

Risco de fraude. Uma vez que todas as operações são efetuadas em sites na rede, 
há uma probabilidade mais alta de fraude causada pelo anonimato proporcionado pela 
Internet. Assim, as empresas P2P precisam dispor de controles que permitam verifi car 
a identidade dos tomadores e evitar atividades ilícitas, como roubo de identidades ou 
lavagem de dinheiro.

Assimetria de informações. Ao credor é fornecida apenas a taxa de juros defi nida 
pela plataforma após a verifi cação do risco de crédito, para manter a privacidade das 
informações do tomador. Dessa forma, podem ser mais difíceis as decisões por parte 
do investidor.

Risco de liquidez. Pelo fato de grande parte das empresas não dispor de um 
mercado secundário para seus contratos e o prazo médio ser de três anos, a falta de 
liquidez pode provocar perdas ou custos de oportunidade mais elevados aos investidores, 
principalmente os que operam no varejo.
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VISÃO GERAL

A base conceitual de seguros é a criação de um grupo sufi cientemente grande 
de riscos, no qual todos os sinistros que possam vir a ocorrer serão compartilhados 
entre os participantes. Para tanto, é necessária uma pequena contribuição de cada um 
dos membros para cobrir os gastos esperados, que não será devolvida caso o evento 
previsto não ocorra durante o período – o prêmio. Uma empresa mediará o processo de 
receber os recursos, pagar ao titular da apólice na ocorrência de um sinistro e ganhar 
um honorário pelo processo de administração – a seguradora. Além disso, a venda pode 
ser aperfeiçoada pela intermediação de um agente, cujo objetivo é prestar assistência 
e recomendar soluções disponíveis no mercado para o consumidor, recebendo uma 
comissão para tal – o corretor. A estrutura do mercado descrita vem evoluindo desde 
o início do seguro moderno, com o seguro marítimo (desenvolvido pelas operações 
da Lloyd) e o seguro contra incêndios (depois do Grande Incêndio de Londres), mas se 
manteve sem grandes mudanças nas últimas décadas. Contudo, a inovação vivenciada 
nos últimos anos pode levar a grandes mudanças no mercado.

Desde sua origem, o modelo disruptivo trazido pelo novo conceito da “economia 
compartilhada” tem afetado diversos setores e, recentemente, começou a infl uenciar 
o segmento de seguros também. Em 2010, a Friendsurance introduziu a primeira 
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companhia de seguros peer-to-peer na Alemanha e, desde então, o conceito progrediu 
em todo o mundo. Contudo, algumas condições do mercado foram cruciais para a 
expansão da nova abordagem.

Além das similaridades com aspectos que contribuíram para a evolução do 
empréstimo P2P, é possível incluir, para o seguro peer-to-peer, a expansão de sites 
online de comparação de preços (também conhecidos como multicálculo). De acordo 
com a Financial Conduct Authority (2014), a Autoridade de Serviços Financeiros 
do Reino Unido, um terço das apólices de automóveis emitidas em 2013 no Reino Unido 
foi intermediado por empresas de multicálculo. Tendo em vista que o principal obje-
tivo dessas ferramentas é exibir os preços cotados em diversas seguradoras na mesma 
tela, em certo sentido, estão incentivando os consumidores a buscarem os melhores 
acordos disponíveis e permitindo-lhes uma exposição maior da relação entre preços e 
risco. Essas plataformas têm passado por um grande crescimento, sobretudo por conta 
do status de commodity do produto de seguros, em que o consumidor não apresenta 
alto grau de fi delidade à seguradora e age frequentemente movido pelo melhor preço. 
O aumento na busca do titular da apólice por equidade de preços e a familiaridade com 
plataformas online promoveram um ambiente para o progresso do seguro P2P.

De forma abrangente, o principal conceito do seguro peer-to-peer seria o uso de 
plataformas online e redes sociais para agregar consumidores e proporcionar reduções 
em custos, e até no risco moral e fraudes. Mesmo com estruturas diferentes criadas até 
o momento, há pelo menos três aspectos principais do seguro tradicional que o conceito 
peer-to-peer tenta prover uma abordagem alternativa:

Compartilhamento do risco. A seguradora tem como objetivo principal reunir uma 
grande quantidade de consumidores (majoritariamente desconhecidos uns dos outros), 
criar um grupo no qual os riscos mais baixos fi nanciarão os riscos mais altos e tornar 
o produto do seguro viável. No entanto, esse procedimento não incentiva os segurados 
a reduzir seus custos com sinistros, e pode fazer com que indivíduos se exponham 
mais ao risco ao saber que a sua perda será compartilhada. Considerando que o seguro 
P2P tem como fi nalidade reunir pessoas que pertencem ao mesmo círculo social, elas 
tenderão a ser mais cautelosas e responsáveis, pois suas perdas serão divididas entre 
conhecidos e esse fato pode resultar em redução de custos. Adicionalmente, algumas 
estruturas P2P oferecem o pooling of shared reward (compartilhamento da reserva 
comum), no qual coparticipantes recebem o valor restante do seu fundo no fi nal do 
prazo da apólice, sob a forma de um desconto dado na renovação, caso os sinistros 
fi quem abaixo do montante da reserva. Dessa maneira, os titulares das apólices têm 
um incentivo para melhorar os seus riscos.
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Estrutura de custo elevado no mercado. Os custos agregados referentes à operação 
de seguro (administração, corretagem, resseguro, reserva de capital, entre outros) são 
muito altos e concentram o mercado, pois apenas se houver poucos provedores as 
economias de escala serão possíveis no setor; não obstante, uma parcela substancial do 
prêmio será ainda alocada para cobrir tais gastos. Peer-to-peer pode ser uma alternativa 
à redução de custos, pois uma plataforma online pode reunir consumidores e subscrever 
apólices sem a necessidade de corretagem ou fi liais físicas.

Poder de negociação do consumidor de varejo. Os produtos tradicionais 
de seguro não permitem alto grau de personalização na cotação de preços para o 
segurado individual, pois o seu prêmio normalmente não é tão representativo em 
comparação à carteira inteira da empresa. Além disso, o consumidor de varejo não 
pode discutir cláusulas específi cas de seu contrato ou tentar negociar riscos excluídos. 
Nesse contexto, o seguro P2P também é capaz de proporcionar outra opção para o 
consumidor, dado que algumas plataformas reúnem pessoas com necessidades especí-
fi cas e tentam negociar acordos melhores com as seguradoras, os quais podem reduzir 
consideravelmente os prêmios pagos.

Contudo, é necessário avaliar os desafi os envolvidos na operação de empresas 
de seguros P2P, sobretudo para as companhias que visam a fornecer cobertura total 
para seus riscos expostos. Primeiramente, há a questão referente à confi abilidade das 
plataformas P2P para o consumidor. Considerando-se que a característica social é um 
dos principais aspectos do produto, as empresas precisam ter certeza de que haverá 
um envolvimento notável em sua rede. Apesar disso, as pessoas se envolverão e estarão 
dispostas a mudar de uma seguradora tradicional se realmente tiverem certeza de 
que a seguradora P2P será capaz de prestar os serviços e efetuar os pagamentos que 
venham a ser necessários quando os sinistros ocorrerem. Ainda que a estrutura P2P 
tenha como objetivo oferecer uma alternativa mais barata para o consumidor e assim 
ser uma escolha atraente, o preço não será a única questão para o segurado, principal-
mente em comparação à confi ança obtida por seguradoras maiores e mais conhecidas. 
Essa questão pode ser extremamente decisiva no sucesso da plataforma P2P.

MERCADO DE SEGURO P2P

Apesar do curto período de tempo desde o início das empresas startups de seguro 
peer-to-peer em 2010, estas trouxeram modelos diferentes para o setor, com suas 
características próprias, mostrando um grau maior ou menor de ruptura com o mercado 
tradicional de seguro. Agrupando as abordagens distintas em algumas categorias, é 
possível ter a seguinte estrutura no mercado, mostrada na Tabela 1 a seguir.
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Tabela 1
Categorias de Seguro P2P

Categoria Depende de uma 
seguradora? Exemplo

Compra coletiva Sim. Totalmente. Bought by Many 
(Reino Unido)

Compartilhamento 
da reserva comum

Cobertura parcial Sim. Depois do valor 
da franquia.

Friendsurance 
(Alemanha)

Cobertura total
Não. Apenas para 
fi ns de resseguro 

ou cosseguro.

Guevara 
(Reino Unido)

Mercado P2P Não. Independente do 
mercado de seguro. Uvamo (EUA)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme a Tabela 1, a primeira categoria da estrutura do seguro peer-to-peer 
é a compra coletiva, cujo objetivo é reunir pessoas com necessidades específi cas e 
semelhantes de proteção securitária e negociar acordos mais vantajosos com as segu-
radoras por meio de apólices em grupo; entretanto, a plataforma depende totalmente 
do mercado tradicional de seguros.

Em segundo lugar, há o compartilhamento da reserva comum, no qual o enfoque 
principal das empresas é fazer com que seus segurados compartilhem não só as suas 
perdas, mas também quaisquer excedentes que possam restar em uma reserva de 
prêmios do grupo, depois dos pagamentos de sinistros. Existem dois tipos de cobertura, 
relativos ao nível de dependência em uma empresa tradicional: cobertura parcial, 
quando a empresa garante apenas as perdas até um determinado limiar (franquia) e o 
risco restante é transferido para uma seguradora normal; e a cobertura total, quando 
o empreendimento proporciona garantias como uma seguradora convencional mas 
utilizando a abordagem P2P e dependendo do mercado de seguro somente para proteção 
de resseguro.
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Finalmente, há a categoria mercado P2P, em que as plataformas teriam como obje-
tivo reunir consumidores procurando proteção e investidores em busca de investimentos 
alternativos. O conceito é inteiramente disruptivo com o modelo tradicional de seguros 
e mudaria a função de intermediação como atualmente conhecida no mercado.

Nas seções seguintes, todas as categorias serão explicadas mais detalhadamente 
e exemplos serão fornecidos sobre cada uma delas.

Compra Coletiva

Lançada em 2011, a empresa Bought by Many foi criada com o intuito principal 
de aumentar o poder de compra do consumidor individual no mercado de seguros. 
Caso tenham necessidades de seguro específi cas, as pessoas podem se unir a um grupo 
com demandas semelhantes e a plataforma negociará em seu nome com uma segura-
dora, para que esta forneça a cobertura da apólice. Dessa maneira, podem ter acesso 
a melhores acordos, a exemplo de uma cobertura mais barata ou mais abrangente ou 
mesmo apólices personalizadas. Os grupos possuem as características mais variadas, 
desde seguro de animais de estimação para raças específi cas de cachorros a seguro 
contra inundação em área de risco, seguro saúde para cantores ou seguro de viagem 
para diabéticos. De acordo com a empresa, a economia média em prêmios para seus 
consumidores – que agora correspondem a mais de 80 mil, em aproximadamente 260 
grupos – é de 18,6%.

No intuito de formar os grupos de interesse, a plataforma examina as pesquisas 
no Google para encontrar uma necessidade específi ca com nível elevado de entradas; 
alternativamente, existe também um espaço para busca no site da Bought by Many 
na rede, em que as pessoas podem introduzir consultas específi cas. Depois disso, a 
demanda por aquele segmento é validada por meio das redes sociais e, em seguida, 
os requisitos para a apólice são levantados, a fi m de serem negociados com as segu-
radoras. Segundo Solon (2013), há três maneiras de emitir as apólices específi cas: em 
primeiro lugar, a empresa tenta encontrar uma seguradora que disponha de uma apólice 
estabelecida para aquele risco e então negocia somente o preço; alternativamente, uma 
apólice existente de uma seguradora pode ser personalizada para fornecer a cobertura 
desejada; ou, fi nalmente, uma apólice inteiramente nova é criada com um subscritor 
do Lloyd’s de Londres.

Ainda que a empresa tente achar acordos melhores para o cliente e forneça algumas 
coberturas que não estariam disponíveis para o consumidor individual de varejo fora 
da sua plataforma, a estrutura da categoria compra coletiva não é de ruptura com o 
mercado tradicional de seguros, pois dele depende inteiramente. Contudo, a plataforma 
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inova e permite ao consumidor acesso a oportunidades mais vantajosas no contexto 
real do mercado.

Compartilhamento da Reserva Comum

Cobertura Parcial

A primeira empresa a implementar o compartilhamento da reserva comum 
fornecendo a cobertura parcial constituiu-se também como a primeira no mercado de 
seguro peer-to-peer, Friendsurance. O enfoque principal da plataforma é dar cobertura 
para as franquias – o valor que o titular da apólice precisa pagar à seguradora quando 
ocorre um sinistro – para os produtos de seguro residencial, de responsabilidade civil 
e de proteção jurídica. Para tanto, criou-se uma rede online, a fi m de reunir pessoas, 
normalmente amigos ou familiares, para formar grupos pequenos e compartilhar os 
custos provenientes dos sinistros. Parte do prêmio total é colocada em uma reserva, 
a qual será utilizada para sinistros pequenos, e o restante do prêmio é dirigido a uma 
seguradora convencional, com o propósito de cobrir os sinistros maiores.

A empresa recomenda que cada grupo tenha pelo menos quatro pessoas, porém, 
quanto maior o grupo, menor pagamento será necessário destinar à seguradora, e mais 
desconto será recebido na renovação. Além disso, caso não ocorram sinistros durante 
o ano, os membros poderão receber parte de seu dinheiro de volta, o que a empresa 
chama de “claims-free bonus” (bônus por ausência de sinistros) e que pode atingir 
até 40% de seus prêmios. Quando o montante de pequenos sinistros supera o valor da 
reserva, a Friendsurance disponibiliza um seguro de excesso de sinistros (stop loss) 
para cobrir o valor adicional, assim, os titulares das apólices não precisam pagar nada 
mais além do prêmio inicial.

De acordo com a Friendsurance, 80% de seus clientes receberam alguma espécie 
de reembolso durante os anos de 2013 e 2014 e, para o produto de seguros patrimoniais, 
o reembolso médio foi 33%. Além disso, as suas frequências são consideravelmente 
menores em comparação aos números do mercado. A empresa, que possui atualmente 60 
parceiros de seguros, tem como fonte de receita a comissão pela atividade como corretor 
e mostrou a intenção de entrar no negócio de automóveis em um futuro próximo.

Durante 2015, duas novas empresas se iniciaram no mercado de seguros 
peer-to-peer, com modelos semelhantes de negócio: PeerCover, da Nova Zelândia, e 
insPeer da França.

A PeerCover também pretende assegurar as franquias de seus clientes e transferir 
os sinistros maiores para uma seguradora comum, mas permitindo o produto para 
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maioria dos produtos de seguro gerais, de saúde e de vida. Pode-se contratar o seguro 
com uma franquia normal ou escolher um limite mais alto, a fi m de economizar no 
montante de prêmio pago. Os interessados se unem em grupos de quatro a dez pessoas, 
e cada participante deposita um terço da franquia de suas apólices. Na ocorrência de 
um sinistro, após o grupo votar e decidir se alguém deve receber o reembolso, a reserva 
técnica será utilizada para pagar a franquia. No entanto, caso ocorra um sinistro e todo 
o dinheiro do fundo tenha sido utilizado anteriormente, o montante será pago integral-
mente pelo titular da apólice, sem nenhuma garantia da PeerCover. A receita da empresa 
será proveniente do pagamento de US$ 100 em cada sinistro resolvido.

Do mesmo modo, a insPeer oferece a cobertura parcial para seguros de automóveis, 
bicicletas e residencial. Os membros da plataforma formam grupos pequenos e decidem 
sobre uma contribuição mútua com cada par em sua rede, limitada a um valor de €100 
cada. A contribuição é efetuada apenas quando se dão os sinistros. Portanto, o serviço 
é gratuito, caso estes não aconteçam, ou 10% da perda serão cobrados como taxa para 
a empresa. Contudo, o titular da apólice está sujeito a um risco, caso seus pares não 
contribuam como prometido, se um evento ocorrer.

A cobertura parcial no compartilhamento da reserva comum não representa 
uma abordagem de ruptura, pois dependerá sempre de uma seguradora convencional. 
No entanto, benefi ciará o segurado e a seguradora, já que permitirá um valor menor de 
prêmio para o primeiro e melhorará a qualidade do risco e reduzirá o custo para a última, 
dado que a estrutura infl uenciará um comportamento mais justo dos participantes, 
diminuindo a incidência de fraude e desestimulando o aviso de sinistros pequenos.

Cobertura Total

Introduzida ao mercado em julho de 2014, a Guevara representou a primeira 
empresa a implementar um produto de seguro que oferece cobertura total por meio do 
conceito de peer-to-peer. Centrada somente em seguro de automóveis, a plataforma 
tem o mesmo propósito que as empresas de cobertura parcial: reunir familiares e 
amigos através de uma rede social, juntar seus prêmios e compartilhar recompensas, 
se os membros dirigirem com segurança e não causaram sinistros ou se estes forem 
mantidos em nível baixo. Apesar do conceito P2P, a estrutura é muito semelhante à de 
uma cooperativa de seguros. Em algum grau há semelhança com a origem do próprio 
seguro, em que pessoas dividem entre si as perdas.

Considerando-se que os grupos são formados por membros em que os segurados 
confi am, a plataforma incentiva um bom comportamento dos participantes e, conse-
quentemente, sinistros baixos também. Para comprar uma apólice, o grupo precisa 
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contar com pelo menos dez pessoas, e a interface online permite que todos os envolvidos 
monitorem os sinistros e o modo como eles afetarão a sua renovação.

Para o primeiro prêmio anual da apólice – denominado joining price (preço 
de adesão) –, o método de fi xação do preço é muito semelhante ao de um seguro 
normal, ou seja, com base na localização geográfi ca, marca e modelo do carro e outros 
fatores de risco, e a empresa promete ser competitiva em comparação ao mercado. 
Assim, os prêmios são reunidos em uma reserva e utilizados em caso de sinistros, depois 
de serem deduzidas as taxas da empresa. Essas taxas representam 25% do prêmio total 
e serão parcialmente utilizadas para cobrir as despesas administrativas da Guevara. 
O restante será alocado no Guevara Guarantee Fund (Fundo Garantidor da Guevara), 
o qual será empregado se os sinistros de um determinado grupo excederem o valor 
total da reserva. Dessa maneira, o titular da apólice não precisa se preocupar com uma 
contribuição adicional fornecida para cobrir o défi cit.

Em relação à renovação, se os sinistros do grupo excederem a reserva, o prêmio 
no ano seguinte será o preço de adesão, que é o prêmio máximo que o titular da apólice 
pagará se o risco não mudar. Caso contrário, se o montante dos sinistros pagos for 
inferior ao valor da reserva, os participantes receberão um desconto proporcional para 
a renovação, com base no excedente. Porém, se não houver sinistros no grupo durante 
um ano, o desconto pode atingir 75% do preço de adesão, dado que os 25% residuais 
são as taxas cobradas pela Guevara.

Com respeito à ruptura do modelo convencional de seguros, o modelo de compar-
tilhamento da reserva comum com cobertura total apresenta um grau mais elevado 
em comparação às outras estruturas, pois não depende de uma empresa tradicional 
para cobrir os seus riscos. Por exemplo, a Guevara precisaria apenas uma participação 
do mercado de seguros caso procurasse proteção para o seu fundo garantidor, prova-
velmente em forma de uma cobertura de resseguro quando o fundo fosse utilizado 
completamente. No entanto, é provável que a maior parte das grandes seguradoras 
não se sinta ameaçada pelo novo modelo, dado que possuem vantagem competitiva 
superior, pelo relevante número de participantes e, teoricamente, pela carteira mais 
diversifi cada e com menor volatilidade.

O produto da Guevara será utilizado neste estudo com objetivo de verifi car a sua 
viabilidade para o consumidor e para a seguradora, através de um modelo de simulação. 
Diferentes perfi s de risco, quantidade de membros no grupo e taxas serão testados para 
análise das principais características do modelo P2P.
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Mercado P2P

Em comparação a outros modelos de negócios, o mercado P2P constitui a 
abordagem mais disruptiva, pois seu principal objetivo é eliminar a seguradora como 
intermediário no processo de proteção securitária. Tal qual o empréstimo P2P, esses 
modelos de seguro pretendem criar um mercado online em que consumidores de seguros 
receberiam proteção para seus bens e os investidores forneceriam capital sufi ciente 
para fi nanciar os riscos, tendo um retorno por isso. Dessa maneira, o conceito de 
peer-to-peer seria inteiramente aplicado em um produto de seguro, pois o mercado 
sobreviveria somente pela ação dos “pares”.

Ainda que seu lançamento no setor esteja previsto para o fi nal de 2015, a empresa 
Uvamo está planejando ser a primeira plataforma a criar a mesma estrutura P2P que 
revolucionou o mercado de empréstimos para o produto de seguro. “Aproveitando 
a tecnologia e substituindo o intermediário tradicional por um mercado efi ciente, a 
Uvamo oferece um serviço superior com prêmios menores aos segurados e retornos 
atraentes ajustados ao risco aos investidores”, apresenta o site da start-up na Internet 
para seus futuros clientes.

Segundo Guzman (2015), o alvo da empresa é criar uma plataforma online que 
ofereça seguros patrimoniais e de acidentes diretamente às pessoas e permita cortes nos 
custos administrativos. Depois, as apólices são agrupadas em segmentos diversifi cados, 
e os investidores podem aplicar seu dinheiro para fi nanciar uma reserva adicional para 
cobrir eventuais excedentes de sinistros que ultrapassem o valor pago pelos segurados. 
O lucro sobre o investimento seria o valor residual após os pagamentos de sinistros no 
fi nal do prazo da apólice.

Esse modelo, caso tenha o mesmo alcance que o empréstimo peer-to-peer, pode 
provocar grandes mudanças no mercado de seguros e na maneira como estes são 
comercializados atualmente.



22 • Cadernos de Seguro – Teses – A Economia Compartilhada Entra no Mercado de Seguros: 
uma Visão Geral do Seguro Peer-to-Peer



23

MODELO DE SIMULAÇÃO

Conforme mencionado acima, o modelo de negócio da Guevara foi o primeiro 
a implementar integralmente o conceito peer-to-peer em um produto de seguro e a 
fornecer a mesma cobertura que uma seguradora convencional. Sabendo-se que o 
enfoque principal da plataforma é o seguro de automóveis, um dos produtos mais 
populares no mercado e habitual para a maioria dos consumidores, essa estrutura 
de negócio foi escolhida para ilustrar como um seguro P2P funcionaria na prática. 
Um dos principais aspectos explorados pela Guevara é o fato de que o interessado, 
ao aderir ao seu modelo, pode economizar até 75% do prêmio desde a primeira reno-
vação (com base nas taxas da empresa de 25%). Logo, a parte numérica do estudo 
pretende verifi car se o produto é realmente viável para o segurado, assim como para 
a seguradora.

Para tanto, desenvolveu-se um modelo de simulação, a fi m de reunir informações 
que fundamentassem a análise. Primeiramente, foram necessários alguns parâmetros 
sobre o risco para realizar a simulação: o prêmio médio, a importância segurada 
média, a frequência de sinistros e a média e a variabilidade do custo do sinistro. 

Análise Numérica para 
o Seguro Peer-to-Peer

4



24 • Cadernos de Seguro – Teses – A Economia Compartilhada Entra no Mercado de Seguros: 
uma Visão Geral do Seguro Peer-to-Peer

Utilizando-se dados reais provenientes do mercado brasileiro de seguro de automóveis1 
como base de apoio à criação desses parâmetros, foram elaborados três perfi s diferentes 
para examinar a adequação do produto para níveis mais baixos e mais altos de risco. 
As informações sobre cada um dos perfi s são mostradas na Tabela 2.

Tabela 2
Parâmetros dos Perfi s de Risco (em reais)

Prêmio Importância 
segurada Frequência Custo 

médio

Desvio 
padrão 
Custo

Sinistralidade 
prevista

Risco baixo 1.200 30.000 8,0% 7.500 8.000 50,00%

Risco médio 1.200 30.000 10,0% 8.400 8.000 70,00%

Risco elevado 1.200 30.000 12,0% 9.000 8.000 90,00%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para todos os perfi s, partiu-se do pressuposto de que o prêmio anual, a importância 
segurada do veículo e o desvio padrão dos custos de sinistro (“desvio padrão – custo”) 
eram iguais. A diferença nos riscos baseia-se apenas na variação da frequência de 
sinistros e no custo médio com sinistros, com impacto sobre um índice mais alto ou 
mais baixo da sinistralidade prevista (razão entre prêmios e sinistros). Ainda que um 
índice mais alto de sinistralidade pudesse ser resolvido por elevação no nível do prêmio, 
o principal motivo da estrutura escolhida foi ilustrar alguns cenários nos quais a segu-
radora não pôde subir os preços para um dado perfi l, devido à alta competitividade 
ou mesmo à viabilidade econômica. Além disso, a cobertura utilizada neste estudo é 
apenas para os danos causados no veículo do segurado (cobertura de automóvel – casco). 
Os números apresentados na tabela visam a representar um carro de passeio usado de 
padrão médio no Brasil. Convém ressaltar que todos os valores mostrados estão na 
moeda brasileira (Reais brasileiros – R$), e que R$ 1,00 equivalia a aproximadamente 
0,19 GBP (Libra esterlina) na ocasião em que este estudo foi realizado.

1 Os dados utilizados para orientar a criação dos parâmetros no estudo foram obtidos no site da agência 
reguladora de seguros no Brasil, a Superintendência de Seguros Privados (Susep). O Sistema de Estatís-
ticas de Automóveis da Susep (AUTOSEG) é um banco de dados público fornecido por essa autarquia, 
com informações enviadas compulsoriamente a cada semestre por seguradoras que possuem carteiras de 
automóveis. Fonte: SUSEP. Autoseg. Site. Disponível em: <http://www2.susep.gov.br/menuestatistica/
Autoseg/principal.aspx>. Acesso em: 11 fev. 2017.
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As simulações utilizadas nesta análise foram realizadas empregando-se os proce-
dimentos dos Métodos de Monte Carlo e basearam-se nos textos de Dunn e Shultis 
(2012) e de Kalos e Whitlock (1986). Para fi ns de simular a ocorrência de sinistros e dos 
pagamentos através dos anos, pressupôs-se que o número de sinistros que aconteceram 
seguiu uma distribuição de Poisson. Para os custos com sinistros atribuiu-se a distri-
buição Gama. Em relação aos números de sinistros, a média (ou o valor de lambda – λ) 
da distribuição era a quantidade de membros do grupo multiplicada pela frequência de 
sinistros, o que fornece também o valor para a variância na distribuição de Poisson. 
Para o valor de sinistros, a média e o desvio padrão do custo foram utilizados, com o 
intuito de ser possível obter os parâmetros α e β da distribuição Gama.

Assim, criaram-se aleatoriamente mil números entre 0 e 1 e partiu-se do pres-
suposto de que os valores eram iguais à Função de Distribuição Acumulada (FDA) de 
uma distribuição uniforme. Dessa maneira, para se chegar ao valor aleatório para a 
quantidade de sinistros, é necessário realizar o seguinte procedimento: o valor FDA 
da distribuição uniforme é, por exemplo, 32%; a probabilidade da distribuição de 
Poisson ser igual ou inferior a “2” era 20%, e para ser igual ou inferior a “3” era 39%. 
Então, pressupõe-se que o número de sinistros nesse cenário seria “3”. Esse processo 
foi repetido mil vezes, para formar uma amostra de sinistros ocorridos.

Depois, é necessário simular o custo de cada sinistro para todos os cenários 
previamente gerados. Por exemplo, se a primeira observação do número da amostra de 
sinistros for “7”, haverá sete custos diferentes com os sinistros gerados aleatoriamente 
para essa observação. O processo para criar valores aleatórios de sinistros será seme-
lhante à distribuição de Poisson, mas a FDA da distribuição uniforme estará ligada à 
função inversa de Gama para se obter o valor exato associado àquela probabilidade 
acumulada.

Assim, depois de serem somados todos os custos com sinistros para cada um 
dos cenários, é gerada uma amostra de mil valores possíveis para a perda total em 
um dado ano, para um grupo de titulares de apólice. Uma reserva para os clientes (75% 
do prêmio total pago) e uma reserva para a seguradora (25% do prêmio total pago) serão 
feitas, e seu tamanho variará pela quantidade de membros em cada grupo. Esses valores 
serão comparados à amostra de perdas para verifi car se haverá um desconto para o 
cliente na renovação – quanto os sinistros totais em um ano são inferiores à reserva do 
consumidor – ou se a seguradora terá que cobrir a diferença entre a reserva e o custo 
total. Na sequência, será possível obter alguns indicadores para analisar o potencial 
do produto de seguro peer-to-peer.
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RESULTADOS

Perfil de Risco

Para que seja mantido um bom resultado e preservado o crescimento da carteira, 
normalmente uma companha de seguros convencional recorrerá a subsídios cruzados 
entre riscos com nível diferente. Dessa maneira, o excedente obtido com riscos mais 
baixos pode ser voltado para compensar défi cits de riscos mais elevados e permitir 
à empresa cobrar um prêmio competitivo. No entanto, a estrutura em que o prêmio 
é compartilhado pode parecer injusta para os perfi s de baixo risco, por não serem 
recompensados pelo nível menor de recorrência de sinistros em comparação ao dos 
outros segurados. Por outro lado, perfi s de riscos mais elevados geralmente estão 
sendo subsidiados no prêmio que pagam. Assim, a proposta da Guevara é recom-
pensar seus clientes quando estes mantêm seus riscos em um nível baixo, e lhes dar a 
oportunidade para escolher os membros do grupo que desejarão subsidiar, em vez de 
favorecerem alguém completamente estranho, como acontece em uma companhia de 
seguros tradicional.

Portanto, o primeiro aspecto do estudo sobre o seguro de automóvel 
peer-to-peer explorará se o produto será adequado para riscos com níveis diferentes. 
Com a simulação de vários cenários utilizando os três perfi s distintos apresentados 
acima, um panorama dos possíveis cinco primeiros anos será mostrado nas Tabelas 3, 4 
e 5. No pressuposto de que a Guevara estabelece no mínimo dez pessoas em um grupo, 
partiu-se do princípio de que 30 seria o número adequado de participantes para esse 
estágio na simulação. As taxas para a empresa representam 25% do prêmio total, igual 
ao proposto pela Guevara. Assim, como cada membro pagará um prêmio de R$ 1.200,00, 
a reserva do consumidor totalizará R$ 27.000,00, e a reserva da seguradora será de 
R$ 9.000,00 para cada grupo. Vale mencionar que, mais adiante no estudo, haverá uma 
análise para quantidades diferentes de membros em um grupo e de variadas taxas que 
a empresa cobraria.

A primeira informação que a Tabela 3 mostra é o percentual médio de desconto 
para clientes de risco baixo. Por exemplo, o valor de 35,2% de desconto no primeiro 
ano descreve que, em mil resultados possíveis para aquele determinado ano, o preço 
médio pago por um membro na renovação da apólice era 35,2% menor em comparação 
ao primeiro prêmio pago, em um grupo de 30 indivíduos.
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Tabela 3
Simulação de 5 Anos para Perfi l de Risco Baixo

Ano 1 2 3 4 5 Média

% médio de desconto 35,2% 35,2% 35,2% 35,3% 35,8% 35,3%

% de casos c/ sinistros 
acima da reserva 25,4% 25,4% 24,2% 25,1% 23,5% 24,7%

% disp. para despesas 14,5% 14,5% 14,9% 15,6% 14,0% 14,7%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 4
Simulação de 5 Anos para Perfi l de Risco Médio

Ano 1 2 3 4 5 Média

% médio de desconto 24,5% 23,4% 24,1% 24,6% 25,7% 24,5%

% de casos c/ sinistros 
acima da reserva 38,0% 40,8% 40,3% 39,4% 35,6% 38,8%

% disp. para despesas 5,5% 3,3% 4,4% 4,9% 7,6% 5,1%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 5
Simulação de 5 Anos para Perfi l de Risco Alto

Ano 1 2 3 4 5 Média

% médio de desconto 16,7% 18,0% 16,8% 16,9% 16,1% 16,9%

% de casos c/ sinistros 
acima da reserva 54,7% 52,9% 53,9% 52,6% 52,8% 53,4%

% disp. para despesas -12,0% -7,0% -9,1% -6,1% -7,3% -8,3%

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Percentual de casos com sinistros acima da reserva signifi ca quantas vezes a 
seguradora precisou utilizar seus próprios recursos para cobrir sinistros que superaram 
o valor da reserva do consumidor. Em outras palavras, os 25,4% para o primeiro ano 
representam, em mil observações, o montante de sinistros no fi nal do ano que superou 
os R$ 27.000,00 da reserva em 254 ocasiões. Finalmente, o percentual do prêmio 
disponível para despesas mensura quanto dinheiro, em média, restará para a segura-
dora pagar suas despesas depois de cobrir os excessos de sinistros, em comparação 
ao prêmio total pago pelos membros do grupo. Por exemplo, como se espera que o 
primeiro ano do perfi l de baixo risco seja 14,5%, isso signifi ca que, dos R$ 36.000,00 
recebidos pela seguradora peer-to-peer, em média, R$ 5.228,00 estarão disponíveis 
para manter a operação da empresa.

Em primeiro lugar, o perfi l de risco baixo mostrou o maior desconto médio em 
comparação aos outros perfi s. A média, durante os cinco anos, foi de 35,3% quando 
o risco médio era 24,5% e o alto risco, de 16,9%. Esse resultado parece razoável, 
pois riscos menores terão uma maior tendência a não ultrapassar o fundo do consu-
midor e possibilitarão um desconto maior na renovação. Esse fato também pode ser 
evidenciado porque o percentual de sinistros ultrapassando a reserva do grupo segue 
a mesma tendência que o desconto: 24,7%, 38,8% e 53,4% para os riscos baixo, médio 
e alto, respectivamente. Em outras palavras, um cliente de risco baixo, por exemplo, 
pode esperar receber um desconto em três de cada quatro anos e, em contraste, riscos 
altos aguardam obter um desconto a cada dois anos. Em relação ao índice do prêmio 
disponível para as despesas da empresa, o perfi l de risco baixo mostra o valor mais alto, 
equivalendo, em média, a 14,7%. Já o risco médio permite à empresa utilizar somente 
5,1% do prêmio total para se manter operando. Contudo, para clientes de risco alto, 
a plataforma espera um prejuízo todos os anos, atingindo, em média, 8,3% de défi cit 
em cinco anos; assim, o produto para esse perfi l não mostra viabilidade de operação 
para a empresa.

Admitindo-se que o mercado brasileiro de seguros tenha apresentado um índice 
médio de despesas de 17% durante 20142, o perfi l mais adequado para o seguro 
de automóveis peer-to-peer seria o perfi l de risco baixo. Ainda que os 15% aproxi-
mados do prêmio disponíveis para despesas sejam inferiores ao índice do mercado, 

2  Dados fornecidos pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) no Sistema de Estatísticas da Susep 
(SES). Fonte: SUSEP. SES. Site. Disponível em: <http://www2.susep.gov.br/menuestatistica/SES/mensal.
aspx?tipo=drconsolidada&id=23>. Acesso em: 12 fev. 2016.
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a estrutura P2P prevê um corte nos custos administrativos por meio de uma plata-
forma online e venda das apólices diretamente para os consumidores. Em relação ao 
desconto, a possibilidade de uma média de 35% menos desde a primeira renovação 
parece muito atraente para o consumidor. Isso porque os Sistemas Bonus-Malus ou 
os esquemas de desconto para segurados sem sinistros são graduais e permitem que os 
titulares da apólice obtenham tais reduções depois de quatro ou cinco anos. Além disso, 
considerando-se que o segurado pode escolher os familiares e amigos para seu grupo, a 
probabilidade de que os sinistros sejam mantidos em nível menor será superior, e pode 
gerar redução de frequências e custo com sinistros através dos anos, aumentando-se 
o desconto para o consumidor.

Entendendo-se que o perfi l de risco baixo é o produto mais adequado para a 
seguradora e o segurado, este será utilizado nos cálculos dos diferentes cenários para 
a quantidade de membros do grupo e para as taxas da empresa.

Número de Membros do Grupo

Em complementação à análise acima, o estudo pretende verifi car como a quanti-
dade de membros em grupo pode afetar o desconto para o segurado, o índice de sinistros 
ultrapassando a reserva do consumidor e o percentual do prêmio disponível para as 
despesas da seguradora. Pressupõe-se que os grupos se constituam da maneira mais 
simples possível, na qual todos os participantes possuem exatamente o mesmo perfi l de 
risco. Em outras palavras, todos os riscos são homogêneos em cada um dos grupos.

Fez-se a simulação para o número de membros a seguir: 1, 5, 8, 10, 20, 30, 50, 
100, 500 e 1.000. Os dados apresentados representam a média de cinco anos possíveis, 
reunidos a partir de mil cenários simulados. O perfi l de risco baixo é utilizado em todas 
as simulações, com 25% de taxas da empresa.

Inicialmente, as mudanças no desconto médio foram analisadas à medida que 
um número maior de participantes se unia a um grupo específi co. Os resultados são 
mostrados na Figura 1.
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Figura 1
Percentual Médio de Desconto – por Número de Membros

Fonte: Elaborado pelo autor.

O que pode ser constatado na Figura 1 é o fato de que o nível de desconto está 
inversamente relacionado ao número de membros. Os níveis maiores de desconto 
encontram-se antes do limiar aplicado pela Guevara de no mínimo dez membros, quando 
é possível verifi car um desconto médio aproximadamente acima de 50%. Esse fato pode 
ser explicado pela alta volatilidade dos sinistros quando o grupo é realmente pequeno. 
Por exemplo, quando há somente uma pessoa em um grupo, todas as vezes que nenhum 
sinistro acontece durante o prazo da apólice, o único membro receberá o desconto 
total de 75% do prêmio na renovação. Nota-se que a taxa de desconto fi ca mais estável 
quando há um grupo grande, o que é mostrado pela pequena alteração de 500 para 
1.000 membros (0,1% de alteração).
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Complementando o estudo, pode-se também analisar a probabilidade de um 
grupo receber o desconto total, dependendo do número de membros, como mostrado 
na Figura 2. Seguindo a mesma tendência da taxa de desconto, a probabilidade de 
recebimento do desconto total decresce à medida que o número de membros aumenta. 
O valor se inicia em um nível realmente elevado para um membro (92% de possi-
bilidade), seguido por uma queda abrupta até 50 membros e, então, a probabilidade 
de receber 75% de desconto na renovação torna-se insignifi cante.

Figura 2
Probabilidade de Desconto Total – por Número de Membros

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Na Figura 3 é mostrado o desvio padrão do índice de desconto para os diferentes 
números de membros em um grupo. Desconsiderando a baixa variabilidade do grupo 
de um único membro, que possui normalmente um desconto total ou desconto nenhum, 
há uma tendência negativa no desvio padrão em relação ao número de membros. 
No entanto, de cinco a 30 membros, há uma estabilidade relativa na variabilidade 
do desconto, sendo as variações menores encontradas sobretudo nos grupos maiores.

Figura 3 
Desvio Padrão do Desconto – por Número de Membros

Fonte: Elaborado pelo autor.

Adicionalmente, é também signifi cativo examinar algumas métricas que afetam 
a seguradora. O percentual do prêmio emitido que estará disponível para a companhia, 
dependendo do número de membros, pode ser encontrado na Figura 4.

Do ponto de vista da seguradora, quanto maior o número de membros, mais altos 
serão os recursos disponíveis para manter a operação. Se houver menos de dez membros, 
a empresa registrará prejuízos ou não disporá de dinheiro para operar. Por outro lado, 
se possuir um grupo de 100, por exemplo, somente 3% de suas taxas serão utilizados 
para cobrir os sinistros. Apesar de grupos maiores benefi ciarem a empresa, será difícil 
esperar que os segurados os formem com mais de 50 familiares e amigos.
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Figura 4
Percentual do Prêmio Disponível para 
Despesas – por Número de Membros

Fonte: Elaborado pelo autor.

Finalmente, é possível verifi car na Figura 5 quantas vezes a reserva do consumidor 
não foi sufi ciente para cobrir os sinistros de um grupo, requerendo que a seguradora 
pagasse a diferença. A fi gura também representa a probabilidade de um membro não 
receber um desconto, em relação ao tamanho do grupo. Em grupos de cinco a 50, as 
probabilidades de usar a reserva da seguradora são semelhantes, podendo-se esperar que 
estes não sejam elegíveis para receber um desconto na renovação em aproximadamente 
um de cada quatro anos. Em um grupo com mais de 500 membros, a reserva tende a 
ser mais estável e propiciar um desconto na renovação com mais certeza.
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Figura 5
Percentual de Sinistros Acima do Pool do 
Consumidor – por Número de Membros

Fonte: Elaborado pelo autor.

Assim, a escolha do número de membros dependerá principalmente do ponto de 
vista. O participante terá duas estratégias diferentes, dependendo de sua tolerância 
ao risco: manter a quantidade de membros tão pequena conforme permitido pela 
seguradora a um grupo para conseguir um desconto médio maior (porém, com mais 
incerteza em relação ao mesmo) – no produto da Guevara seriam dez membros – ou, 
alternativamente, tentar reunir tantas pessoas quanto possível com o objetivo de chegar 
um desconto médio menor porém com menos variabilidade.

Para a seguradora, uma das principais preocupações é o número mínimo de 
membros, pois este terá impacto direto sobre a operação da empresa. Com base na 
percepção de que o mercado possui, em média, 17% de índice de despesa, um mínimo 
de 20 membros por grupo seria mais adequado, dado que o prêmio disponível previsto 
seria de pelo menos 11,4%. Contudo, a empresa também necessitaria oferecer algum 
tipo de incentivo para que os grupos crescessem e assim aumentassem seus recursos 
disponíveis para despesas e margem de lucro.
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Taxas da Empresa

O estudo também tem como objetivo verifi car o grau com que os indicadores 
do produto se modifi cariam em situações em que há níveis diferentes de taxas cobradas 
pela empresa. As Figuras 6 e 7 mostram o percentual médio de desconto e o percentual 
do prêmio disponível para despesas, respectivamente.

As simulações foram efetuadas com uso das seguintes taxas: 5%, 10%, 15%, 20%, 
25%, 35%, 50% e 75%. Além disso, o perfi l de risco baixo e um grupo com 30 membros 
foram considerados para gerar os cenários apresentados nesta seção.

Figura 6
 Percentual Médio de Desconto – por Percentual de Taxas

Fonte: Elaborado pelo autor.

De acordo com a Figura 6, quanto mais elevadas as taxas requeridas para a 
seguradora, menor será o desconto para o segurado. Como esperado, a Figura 7 mostra 
uma relação positiva entre as taxas cobradas e o percentual disponível para despesas. 
Além disso, a Figura 7 também exibe o índice entre as taxas disponíveis e aquelas 
coletadas pela seguradora. Por exemplo, quando a empresa cobra 35%, haverá 22,3% 
disponíveis para despesas e o índice entre os dois fatores é de 63,6%. 

Para a empresa, escolher qual nível de taxas a ser cobrado dependerá do grau de 
atração que esta deseja exercer sobre o consumidor, em termos do índice de desconto 
e de quanta economia de custos a estrutura trará, com intuito de, assim, encontrar o 
ponto ideal, viável para a seguradora e o segurado. Em relação ao mercado brasileiro, 
com despesas de 17%, taxas por volta de 25% a 35% parecem ser uma boa escolha para 
a empresa operar e ainda manter uma margem de lucro.



36 • Cadernos de Seguro – Teses – A Economia Compartilhada Entra no Mercado de Seguros: 
uma Visão Geral do Seguro Peer-to-Peer

Figura 7
Percentual do Prêmio Disponível para Despesas – por Percentual de Taxas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Alternativamente, as taxas poderiam ser defi nidas dependendo de quantos 
membros um grupo possui. Nos grupos menores, com desconto médio mais alto e 
menos recursos fornecidos para as despesas da seguradora, a taxa cobrada poderia ser 
mais alta. Por outro lado, prevê-se menos desconto – e também menos variabilidade 
– para grupos maiores, mas um percentual mais alto do prêmio estará disponível para 
a empresa. Dessa maneira, descontos progressivos nas taxas da seguradora poderiam 
também ser disponibilizados à medida que a quantidade de membros aumentasse. 
Além disso, esta talvez seja uma alternativa para motivar o consumidor a fazer crescer 
o tamanho do grupo, em vez de mantê-lo tão baixo quanto possível na busca por 
descontos mais altos.
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Conclusão

Atualmente, o conceito de peer-to-peer está mudando a maioria dos 
mercados conhecidos na economia, além de estar moldando também as rela-
ções entre as empresas e os consumidores. No mercado fi nanceiro, o rápido 
crescimento dos produtos de empréstimo P2P mostrou que as pessoas estão 
dispostas a encontrar opções alternativas para aumentar suas receitas, ainda 
que isso possa torná-las mais expostas a riscos. A natureza disruptiva da 
economia compartilhada é altamente vantajosa para o consumidor, pois corta 
os custos originados pelo intermediário e incentiva as estruturas tradicionais a 
melhorarem suas estratégias de negócios para que se mantenham competitivas. 
Contudo, há sempre a preocupação referente à participação de empresas insti-
tucionais nessas iniciativas, o que pode provocar um crescimento no mercado. 
Os agentes participantes, porém, estariam mais expostos a riscos sistemáticos.

Em relação ao seguro peer-to-peer, percebeu-se a existência de diversas 
abordagens diferentes para a implementação do conceito nos últimos cinco anos. 
Mesmo com níveis distintos de ruptura com o mercado tradicional de seguros, todas as 
categorias P2P mostram uma alternativa para o consumidor na economia de recursos ao 
adquirir suas coberturas de proteção. Além disso, as plataformas permitem aos titulares 
de apólices assumir uma responsabilidade maior por seus riscos, porém, como resultado, 
são recompensados quando há um esforço para minimizar a exposição aos eventos. 
Adicionalmente, quando os segurados se agrupam com pessoas conhecidas, há uma 
sensação de responsabilidade conjunta que pode infl uenciar um comportamento mais 
cauteloso e, consequentemente, menor incidência de sinistros. Além do mais, as cate-
gorias de compartilhamento da reserva comum (cobertura completa) e mercado P2P 
constituem aquelas com o potencial mais inovador e a capacidade para remodelar o 
mercado de seguros, se evoluírem como previsto nos próximos anos.

A simulação do seguro de automóvel P2P com base na estrutura do produto da 
Guevara revelou algum grau de viabilidade (em um ponto de vista teórico) para o 
detentor da apólice e para a seguradora. Porém, essa possibilidade é dependente do 
número escolhido de membros e do nível das taxas cobradas pela empresa. No entanto, 
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os grandes desafi os dessa abordagem estão relacionados mais a questões práticas 
referentes à sua operação.

Em primeiro lugar, há necessidade de se criar uma rede em que os participantes 
realmente se envolvam com o produto, de tal maneira que estejam dispostos a convidar 
familiares e amigos a se unirem ao grupo, ao invés de uma empresa convencional. 
Além disso, considerando-se que o preço não é o único critério pelo qual os consumi-
dores compram um produto de proteção, as plataformas P2P precisam comprovar que 
são dignas de confi ança, de modo a obterem uma parcela do mercado. Ademais, é de 
se questionar qual será o comportamento dos grupos quando riscos diferentes forem 
incluídos na mesma reserva, pois aqueles, majoritariamente, não serão homogêneos 
como este estudo simulou. Sabendo-se que o alvo para o índice de sinistralidade é em 
torno de 50% para todo e qualquer risco (os riscos mais baixos não subsidiarão os mais 
altos), é também necessário verifi car se a seguradora P2P será capaz de oferecer um 
prêmio competitivo em comparação com o mercado, e ainda manter um bom resultado 
em sua carteira. Finalmente, como a plataforma deve visar a ser transparente com seus 
clientes, espera-se que um relatório completo dos sinistros ocorridos em um deter-
minado grupo venha a ser fornecido a todos os membros. Dessa maneira, as pessoas 
podem monitorar quais membros estão tendo atitudes mais arriscadas e fazendo com 
que o nível de desconto seja menor para os outros participantes; esse fato pode levar a 
desentendimentos nos grupos.

Assim, o seguro P2P dispõe de um grande potencial para se desenvolver nos 
próximos anos, do mesmo modo que outros mercados de economia compartilhada 
cresceram. Será apenas uma questão de tempo descobrir como cada um dos modelos 
apresentados (ou mesmo outros novos) se tornará mais atraente para os consumidores 
e permitirá uma revolução no mercado de seguros.
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