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Resumo
O objetivo deste trabalho é aferir em que medida os mercados de resseguros e de seguros diretos
brasileiros seriam afetados pela eventual abertura do resseguro e conseqüente fim do monopólio do IRB
na área. Para tanto, estudamos a questão do resseguro tanto teórica quanto empiricamente.
Vimos que, no meio empresarial, a demanda de resseguros deve ser pensada como função da tributação,
da estrutura de propriedade, do grau de alavancagem, do rating de crédito, do tamanho da empresa, da
concentração em determinadas linhas de negócios, da defasagem entre pagamento de prêmios e aviso
de sinistros (tail), da correlação entre retorno de inversões e custos de sinistros e da rentabilidade dos
ativos. No caso da demanda nacional por resseguros, devem-se adicionar a escala do mercado, o
desenvolvimento financeiro do país, a existência de resseguradores locais compulsórios, mercados não
competitivos e restrições às companhias estrangeiras.
Estudando empiricamente o caso brasileiro, aferimos que a demanda nacional de resseguros se
comportou, grosso modo, de acordo com o previsto pela teoria econômica. O preço do resseguro, o
coeficiente de penetração dos seguros e a concentração nos ramos vida, saúde e automóveis tiveram
influências negativas e significativas sobre a demanda de resseguros. Idem para os fatores fatia de
mercado, taxa de retorno dos investimentos e concentração em seguros habitacionais. Exceção à
regra teórica ocorreu no caso da variável tamanho das empresas, com impacto positivo. Resultados
duvidosos foram colhidos no caso das variáveis taxação e alavancagem. As variáveis capital
estrangeiro, concentração geográfica e estrutura de propriedade/bancos pareceram ser irrelevantes
para a explicação da demanda de resseguros.

* Este trabalho foi realizado ao longo do segundo semestre de 2005, sendo revisado em 2006, portanto, antes da
sanção presidencial ao Projeto de Lei Complementar 249/05, (Lei Complementar 126, de 15/01/07) que extinguiu o
monopólio do IRB. A Lei 9.932, de 1999, a que se refere o texto, regulamentou a privatização do IRB e lhe retirou
prerrogativas de fiscalização e normatização, mas, como aquela não ocorreu, algumas prerrogativas do Instituto foram
retomadas como reação natural diante da falta de definição sobre sua venda. A referida LC 126 não altera os conceitos
e conclusões do texto pois se reportam a longo prazo.
** Gostaria de agradecer a René de Oliveira Garcia Jr. e a Claudio Contador pela inspiração, encorajamento e ajuda,
a Annibal Vasconcellos, pela eficiência na coleta, esclarecimento e envio de dados, e às Bibliotecas do IRB e da
Escola Nacional de Seguros  FUNENSEG pelo suporte bibliográfico. Minha gratidão também a Robert Bittar e a
Renato Campos Martins Filho, respectivamente, presidente e diretor-executivo da Escola Nacional de Seguros 
FUNENSEG pelo apoio à pesquisa. Sem eles, esse trabalho não teria sido possível. Obviamente, os eventuais
equívocos são de responsabilidade única do autor.
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Vimos, também, que o resseguro pode ser encarado como uma espécie de capital adicional (ou de
margem de solvência adicional) a serviço do mercado de seguros e, portanto, como um de seus fatores
de produção. A estimação de uma equação de oferta de seguros com tal característica produziu o resultado
esperado teoricamente em termos de uma influência positiva do resseguro (e do co-seguro) sobre os
seguros diretos.
Tais equações definiram um modelo matemático que nos permitiu projetar a demanda de resseguros e a
oferta de seguros entre 2005 e 2007 num ambiente de abertura do resseguro. Essencial no exercício de
projeção foram as hipóteses de que, com a citada abertura, o preço do resseguro cairia fortemente e o
inverso ocorreria com o patrimônio líquido relativo do IRB, encarado como indicador de sua capacidade
de oferta de serviços auxiliares às seguradoras. Tal modelo mostrou impactos claramente positivos da
abertura do resseguro sintetizados em aumentos da procura por resseguros de mais de 200% em três
anos e do faturamento com seguros diretos de cerca de 40% nesse mesmo período.
Palavras-Chave
Abertura do Mercado de resseguros brasileiro; mercados de seguros e de resseguros brasileiros; demada
por resseguro.
Sumário
1. Introdução; 2. O resseguro na literatura econômica internacional; 2.1. Aspectos teóricos; 2.2. Evidência
empírica; 3. Panorama do mercado de resseguros no Brasil; 4. Demanda de resseguro no Brasil;
5. Resseguro e oferta de seguros; 6. Abertura do resseguro  projeções; 7. Conclusões; 8. Referências
bibliográficas.
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Abstract
Opening of the reinsurance market: demand for reinsurance and impacts on the insurance market*
Lauro Vieira de Faria**
Economist and consultant
laurovf@oi.com.br
Summary
The aim of this study is to discover to how much Brazils reinsurance and insurance markets would be
affected were the reinsurance market opened up and the monopoly of the Instituto de Resseguros do
Brasil (IRB) brought to an end. We have studied the issue of reinsurance both theoretically and empirically
in order to shed light on the issue.
We find that at corporate level, the demand for reinsurance should be seen as a function of a companys
taxation, ownership structure, leverage, credit rating and size, as well as its concentration in certain
businesses, its tail (lag between a premium payment and a claim), the correlation between the return on
investments and claims costs and the profitability of its assets. As concerns the domestic demand for
reinsurance, the other factors to be added to this list are the scale of the market, the countrys financial
development and existence of local compulsory reinsurance companies, uncompetitive markets and
restrictions on foreign companies.
An empirical study of the situation in Brazil shows that overall the national demand for reinsurance has
behaved as forecast by economic theory. The price of reinsurance, the coefficient of insurance penetration
and the concentration in the areas of life, health and auto insurance have had a significant negative
impact on the demand for reinsurance. The same applies to the following factors: market share, rate of
return on investments and concentration in housing insurance. One exception to the theoretical rule was
the company size variable, which was found to have a positive impact. Ambiguous findings were obtained
for taxation and leverage, while it would seem that foreign capital, geographical concentration and ownership
structure/banks play no part in explaining the reinsurance demand.
We also noted that reinsurance can be viewed as a kind of additional capital (or additional solvency
margin) for the insurance market, and therefore one of its factors of production. An estimate of an insurance
supply equation with this characteristic produced the result predicted theoretically in terms of the positive
influence of reinsurance (and coinsurance) on direct insurance.

* This work was performed during the second semester of 2005, being revised in 2006, thus before the presidential
sanction to the Project of Complementary Law (CL) 249/2005 (Complementary Law 126, dated 01/15/2007), which
extinguished the IRBs monopoly. The Law 9932, dated 1999, the one which the text makes reference, regulated
the IRBs privatization, removing from it the inspection and normalization prerogatives. However, as it did not happen,
some prerogatives of the institute have been retaken as a natural reaction over the lack of definition about its selling
process. The mentioned CL No. 126 does not modify the concepts and conclusions of the text, once they refer to
long term.
** I should like to thank René de Oliveira Garcia Jr. and Claudio Contador for their inspiration, encouragement and
assistance, Annibal Vasconcellos for her efficiency in collecting, clarifying and forwarding data, and the IRB and
FUNENSEG libraries for the literature they made available. I also thank Robert Bittar and Renato Campos Martins
Filho, President and Managing Director of FUNENSEG, respectively, for their support of this research. Without them,
it would not have been possible. Naturally, any errors there may be in the text are the sole responsibility of the author.
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By using these equations, a mathematical model was defined that could project the demand for reinsurance
and the supply of insurance between 2005 and 2007 within an open reinsurance market. The projection
exercise was designed with two basic hypotheses at its core: that opening the market would cause
reinsurance prices to fall sharply and the IRBs relative net equity to rise sharply. The latter is taken as an
indicator of the institutes capacity to supply ancillary services to insurance companies. This model
demonstrates some undeniably positive impacts of opening up this market, which can be summarized as
a more than 200% leap in demand for reinsurance over three years and an increase of some 40% in direct
insurance revenues in the same period.
Key Words
Opening of the Brazilian market reinsurance; Brazils reinsurance and insurance markets; reinsurance
demand.
Contents
1. Introduction; 2. Reinsurance in the international economic literature; 2.1.Theoretical issues; 2.2. Empirical
evidence; 3. Overview of the brazilian reinsurance market; 4. The demand for reinsurance in Brazil;
5. Reinsurance and the supply of insurance; 6. Opening of the reinsurance market  projections;
7. Conclusions; 8. References.
Sinopsis
Apertura del reaseguro: demanda de reaseguros e impactos sobre el mercado asegurador*
Lauro Vieira de Faria**
Economista y consultor
laurovf@oi.com.br
Resumen
El objetivo de este trabajo es determinar en que medida los mercados brasileños de reaseguros y de
seguros directos serían afectados por la eventual apertura del reaseguro y el consecuente fin del monopolio
del IRB en el área. Para tanto, estudiamos la cuestión del reaseguro tanto teórica como empíricamente.

* Este trabajo ha sido realizado a lo largo del segundo semestre de 2005, con revisión en 2006, por tanto, antes de la
sanción presidencial al Proyecto de Ley Complementaria 249/05 (Ley Complementaria  LC 126, del 15/01/07) que
extinguió el monopolio del IRB. La Ley 9932, de 1999, la cual el texto hace referencia, reglamentó la privatización del
IRB y le retiró prerrogativas de fiscalización y normalización, pero, como aquella no ha ocurrido, algunas prerrogativas
del Instituto fueron retomadas como reacción natural delante de la falta de definición sobre su venta. La referida LC
126 no altera los conceptos y conclusiones del texto, una vez que se refieren a largo plazo.
** Me gustaría agradecer a René de Oliveira Garcia Jr. y a Claudio Contador por la inspiración, ánimo y ayuda y a
Annibal Vasconcellos por la eficiencia en la colecta, esclarecimiento y envío de datos y a las bibliotecas del IRB y de
la FUNENSEG por el soporte bibliográfico. Mi gratitud también a Robert Bittar y a Renato Campos Martins Filho,
respectivamente, presidente y director-ejecutivo de la FUNENSEG por el apoyo a la investigación. Sin ellos, ese trabajo
no sería posible. Obviamente, los eventuales equívocos son de única responsabilidad del autor.
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Vimos que, a nivel de las empresas, la demanda de reaseguros debe ser vista como función de la
tributación, de la estructura de propiedad, del grado de apalancamiento, del rating de crédito, del porte
de la empresa, de la concentración en determinadas líneas de negocio, del desfase entre pago de primas
y notificación del siniestro (tail), de la correlación entre retorno de inversiones y costos de siniestros y
de la rentabilidad de los activos. En el caso de la demanda nacional por reaseguros, deben ser añadidos
la escala del mercado, el desarrollo financiero del país y existencia de reaseguradores locales compulsorios,
mercados no competitivos y restricciones a las compañías extranjeras.
Estudiando empíricamente el caso brasileño, verificamos que la demanda nacional de reaseguros se ha
comportado, a grueso modo, de acuerdo con lo previsto por la teoría económica. El precio del reaseguro,
el coeficiente de penetración de los seguros y la concentración en los ramos de vida, salud y vehículos
tuvieron influencias negativas y significativas sobre la demanda de reaseguros. Ídem para los factores
cuota de mercado, tasa de retorno de las inversiones y concentración en seguros residenciales.
Excepción a la regla teórica ocurrió en el caso de la variable porte de las empresas, con impacto
positivo. Resultados dudosos fueron recolectados en el caso de las variables tarificación y
apalancamiento. Las variables capital extranjero, concentración geográfica y estructura de propiedad/
bancos parecieron ser irrelevantes para la explicación de la demanda de reaseguros.
Vimos, también, que el reaseguro puede ser encarado como una especie de capital adicional (o margen
de solvencia adicional) a servicio del mercado de seguros y, por lo tanto, como uno de sus factores de
producción. La estimación de una ecuación de oferta de seguros con tal característica produjo el resultado
esperado teóricamente en términos de una influencia positiva del reaseguro (y del co-seguro) sobre los
seguros directos.
Dichas ecuaciones han definido un modelo matemático que nos ha permitido proyectar la demanda de
reaseguros y la oferta de seguros entre 2005 y 2007 en un ambiente de apertura del reaseguro. Esenciales
en el ejercicio de proyección fueron las hipótesis de que, con la citada apertura, el precio del reaseguro
caería fuertemente y el inverso ocurriría con el patrimonio neto relativo al IRB, encarado como indicador
de su capacidad de oferta de servicios auxiliares a las aseguradoras. Tal modelo ha mostrado impactos
claramente positivos de la apertura del reaseguro sintetizados en aumentos de la búsqueda por reaseguros
en más del 200% en tres años y de la facturación con seguros directos en cerca del 40% en ese mismo
periodo.
Palabras-Clave
Apertura del Mercado brasileño de reaseguro; mercados de reaseguros y seguros del Brasil; demanda
por reaseguro.
Sumario
1. Introducción; 2. El reaseguro en la literatura económica internacional; 2.1. Aspectos teóricos;
2.2. Evidencia empírica; 3. Panorama del mercado de reaseguros del Brasil; 4. Demanda de reaseguro
en Brasil; 5. Reaseguro y oferta de seguros; 6. Apertura del reaseguro  proyecciones; 7. Conclusiones;
8. Referencias bibliográficas.
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1. Introdução

Dentre os esforços de modernização do mercado de seguros, destacase a abertura do mercado de resseguros. Como se sabe, apesar da
Emenda Constitucional 13, de 1996, ter quebrado o monopólio legal
exercido pelo IRB, na prática, o resseguro no Brasil pouco mudou.
Se o IRB teve o mérito de reter no Brasil atividades de resseguros feitas
em outros países e assim fortalecer as seguradoras nacionais por meio
da pulverização do risco em resseguros automáticos, parece haver
consenso de que o atual modelo não serve mais ao objetivo de expansão
do mercado. Ele manteria os preços internos mais elevados em relação
à situação de competição plena, limitaria a oferta de novos produtos de
seguros, por falta de correspondente oferta de resseguro, e limitaria a
competição, garantindo sobrevida a empresas menos eficientes que
dependem de elevadas cessões ao IRB. Impediria, também, ganhos de
eficiência via melhor apreçamento dos riscos, acesso das seguradoras
locais a serviços colaterais e maior celeridade na contratação e
processamento de sinistros de resseguros. Além disso, deteria a entrada
de capital estrangeiro necessário ao desenvolvimento nacional. Enfim, a
manutenção do atual status quo significaria a perda de oportunidades
benéficas para toda a economia, e não apenas para o mercado de
seguros1.
Hoje, a maioria dos países confia em mercados abertos de resseguros,
sendo as exceções apenas Brasil, Cuba e Costa Rica. Obviamente,
permanecer em tão escassa companhia já seria motivo de preocupação.
Uma evidência dos problemas criados pelo monopólio do IRB é uma
alegada baixa penetração do resseguro no Brasil: em 2003, o seu
faturamento representou 7,5% dos negócios diretos, enquanto que, nos
maiores mercados da região (Argentina, Chile, Colômbia e México), a
taxa oscilou entre 18% e 33% (BOPP, 2005). Entretanto, tais países
apresentam perfil de risco diferente do Brasil, sendo mais afetados por
catástrofes naturais, que demandam especialmente o resseguro, entre
outros fatores. Em comparação com o mundo, a taxa de penetração do
resseguro no Brasil é superior à média internacional, de 6,7%, e a
participação do resseguro brasileiro no mercado mundial, de 0,53%, é
maior que a participação dos seguros diretos brasileiros, de 0,47%. Assim,
em sentido contrário, defende-se que o impacto da abertura do resseguro
será pequeno (GALIZA, 1998).
Do ponto de vista econômico, a discussão do assunto até o momento se
desenvolveu sem maiores considerações teóricas e/ou empíricas. Este
estudo pretende ser uma exceção. A seguir, constam seis seções: a seção
2 aborda a literatura econômica internacional sobre resseguro, tanto teórica
quanto empírica; a 3 mostra a evolução resumida do mercado de
resseguros no Brasil, a 4 trata de aspectos qualitativos e quantitativos da
demanda nacional de resseguros; a seção 5 aborda aspectos análogos
da relação entre resseguros e produção de seguros diretos; a 6 trata dos
aspectos quantitativos da abertura do mercado de resseguro, procurando
prever o seu impacto tanto no mercado de seguros quanto no de
resseguros, e a última seção apresenta as conclusões do estudo.

Existem também argumentos contra a abertura do resseguro, como as teses de que, sem o IRB, haveria
desnacionalização, pois as seguradoras locais não conseguiriam vencer a competição externa, de que haveria forte
saída de divisas e de que aumentaria a volatilidade de preços, pois o IRB atua como amortecedor de preços ao longo
do ciclo internacional de negócios do resseguro (BOPP, 2005).
1
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2. O resseguro
na literatura
econômica
internacional

O resseguro é o seguro dos riscos patrimoniais das seguradoras,
decorrentes do excesso de risco de suas carteiras, e permite que uma
seguradora venda a outra a parte do risco que excede sua capacidade
de retenção. O resseguro teve início sob a forma de contratos facultativos
entre seguradores, dos quais os que se reuniam na coffee house de
Edward Lloyd, em Londres, por volta de 1680, eram os mais notórios.
Contratos facultativos, por sua própria natureza, podem ser complicados
e custosos. Por essa razão, o mercado desenvolveu os chamados
tratados de modo que os riscos maiores, em conjunto ou
individualmente, ficassem automaticamente ressegurados. A relutância
por parte dos seguradores em abrir suas informações uns aos outros,
no contexto de tratados de co-seguros e em mercados competitivos,
levou a uma outra diferenciação. A partir daí, constituiu-se uma classe
especial de seguradores, os resseguradores, especializados unicamente
na oferta de resseguros e operando segundo o princípio da uberrima
fides ou máxima boa fé.

2.1. Aspectos teóricos

Do ponto de vista formal, o trabalho seminal na questão do mercado de
resseguro é o desenvolvido no inicio da década de 60 pelo atuário e
economista norueguês Karl Borch. Ele divisou um mercado de resseguro
operando segundo o modelo de uma economia de trocas, na qual
empresas avessas ao risco e possuidoras de carteiras sujeitas a perdas
buscam maximizar suas utilidades esperadas da renda. Para tanto, essas
empresas trocam suas carteiras em mercado e, ao fazerem isso,
terminam com carteiras diferentes das iniciais implicando, portanto, em
algum grau de resseguro (BORCH, 1990).
Esse autor provou que, nas condições do modelo, o conjunto ótimo
de trocas equivale à constituição de um pool de co-seguro ao qual
todas as empresas submetem suas carteiras iniciais e entram em acordo
sobre uma regra de divisão dos pagamentos de indenizações por
sinistros incorridos pelo pool. Tal regra depende de umas poucas
variáveis, a saber:
i)

as propriedades estatísticas (probabilísticas) do risco da carteira
individual;
ii) as relações estatísticas entre o risco da carteira e os riscos do
mercado, ou seja, o risco do conjunto de carteiras;
iii) a atitude com referência ao risco prevalecente nas empresas e, por
conseguinte, no mercado e
iv) o total de ativos das empresas de seguros.
O desenho definitivo do pool de co-seguro depende de se precisar as
funções utilidade da renda de cada empresa e, por conseguinte, do
mercado. Borch demonstrou que, para determinadas funções-utilidade,
a regra de participação nos riscos, após a constituição do pool de
co-seguro, é obtida por meio da celebração de contratos proporcionais
de resseguro do tipo cota-parte. Outras classes de funções-utilidade
produzem diferentes resultados como, por exemplo, regras de
participação nos riscos do pool envolvendo contratos de resseguros
do tipo stop loss (BORCH, 1990, p. 220).
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Diversas críticas foram formuladas ao modelo de Borch. Garven e LammTennant (2002) criticaram a ênfase do modelo na questão do
gerenciamento do risco em detrimento da função do resseguro no
gerenciamento das decisões de capital, particularmente, das relacionadas
à probabilidade de insolvência. Além disso, embora válido para
seguradoras fechadas, o modelo falharia em dar conta da complexidade
das seguradoras maiores, com alta difusão de ações no mercado, que
necessitam celebrar contratos explícitos e implícitos com os diversos
agentes que nelas detêm interesses relevantes (stakeholders), como
acionistas, gerentes, segurados, reguladores e autoridades fiscais.
Nesses casos, a postulação de uma função-utilidade da renda inequívoca,
associada a uma dada empresa, como faz Borch, exigiria que se dissesse
a quem serve tal função em termos de bem-estar, como se chegou a tal
resultado e que tipo de riscos se espera reduzir ou eliminar por meio de
operações de resseguro.
Crítica mais difícil de responder foi a formulada pelos proponentes do
modelo CAPM2. Segundo eles, à diferença do CAPM, o modelo de Borch
não confere nenhum papel ao mercado de capitais na determinação das
ações maximizadoras das empresas de seguros e/ou de seus donos.
Nas condições do CAPM, os acionistas das seguradoras devem ser vistos
como investidores diversificados que detêm ações em empresas de
seguros como parte de uma carteira diversificada de ações. A
possibilidade de diversificação através do mercado financeiro implica
que tais acionistas estariam menos preocupados com o risco nãosistemático, que pode ser eliminado pela diversificação de carteiras, do
que com o risco sistemático, da carteira de mercado como um todo, que
não pode ser eliminado. Nessas condições, o modelo CAPM indica que
o retorno que um investidor receberia por deter ações de uma seguradora
ou ser seu controlador seria dado pela taxa de juros livre de risco mais
uma parcela (prêmio de risco, equivalente ao loading do mercado de
seguros) exclusivamente relacionada ao risco sistemático. Portanto,
modelar as decisões de resseguro com base na utilidade esperada da
renda, que não diferencia entre risco sistemático e não-sistemático, como
feito por Borch, seria inadequado para descrever as decisões de
maximização dos investidores nessas empresas (ver a respeito,
CUMMINS, 1990).
Incrível como possa parecer, no mundo ideal do CAPM, que tanto o
seguro como o resseguro são irrelevantes para os acionistas da empresa
que cede o risco. Tal mundo supõe mercados de capitais perfeitos no
sentido de que não existem custos de transação e os agentes não têm
poder de interferir nos preços, investidores avessos ao risco, podendo
tomar e conceder empréstimos ilimitados a uma taxa livre de risco e
expectativas homogêneas referentes à função de densidade conjunta
dos retornos das ações.
Isto posto, demonstrou-se (CUMMINS, 1976 e MAIN, 1982 e 1983) que
os investidores deteriam uma parcela da carteira de mercado, otimamente
diversificada, que lhes protegeria totalmente contra qualquer risco puro
(não- sistemático) da empresa em que investem. Em outros termos, por

2

O CAPM foi desenvolvido independentemente por SHARPE (1964), LINTNER (1965), e MOSSIN (1966).
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meio da diversificação, eles seriam capazes de se auto-segurarem sem
qualquer custo, de sorte que, se a empresa em que investem contratasse
seguro ou resseguro para cobrir riscos não-sistemáticos, tal contratação
não elevaria o valor de mercado de suas ações. Ademais, a contratação
pela empresa de apólices de seguro ou resseguro contra riscos
sistemáticos  os que se correlacionam com o mercado como um todo 
não lhes traria também qualquer benefício. Os seguradores que vendem
tais apólices, baseando seus apreçamentos também no CAPM, cobrariam
prêmios que teriam como loading exatamente uma recompensa pela
assunção desse risco sistemático adicional. Ao final, a empresa não teria
seu valor de mercado aumentado, pois o ganho que obteria pela compra
de apólices contra riscos sistemáticos seria inteiramente compensado
pelos prêmios que teria que pagar aos seguradores para estes reterem
tais riscos. Em suma, por esses caminhos se chegou à conclusão
paradoxal de que a contratação de seguro ou resseguro seria irrelevante
para os acionistas da empresa.
Obviamente, conclusão tão externa à realidade só poderia ser obtida
em razão das hipóteses irrealistas do modelo CAPM. Assim, o passo
lógico seguinte foi pesquisar em que medida a adoção de hipóteses
menos restritivas produziria o resultado, evidente na prática, de ser o
resseguro importante fator de acréscimo do valor das seguradoras.
Uma possibilidade seria modelar o mercado de seguros de forma menos
simplificada. Isso foi feito por Doherty e Tinic (1981) que, além de
seguradores e resseguradores, incluíram em seu quadro de referência
os segurados. Nesse modelo, eles supuseram que o mercado de seguros
é perfeitamente competitivo, que os segurados são neutros com relação
ao risco de falência do segurador, que não existem custos de transação
associados à compra de resseguro ou às transações acionárias e que
os contratos entre atores relevantes para a empresa (stakeholders)
são cumpridos sem qualquer custo. Assim, eles chegaram à mesma
conclusão de Cummins e Main, referida acima, ou seja, que a empresa
não consegue aumentar o valor de suas ações por meio da aquisição de
resseguro pois o ganho da seguradora ao se livrar do risco é exatamente
compensado pelo prêmio em excesso cobrado pelo ressegurador para
assumir tal risco. Porém, ao relaxar a hipótese de que a demanda dos
segurados é inelástica frente ao risco de falência da seguradora e que
eles são imperfeitamente diversificados, Doherty e Tinic mostraram que
o valor da seguradora pode ser acrescido pelo uso do resseguro. A razão
é que o resseguro permite à seguradora sob risco de falência cobrar
prêmios menos baixos do que cobraria na situação de ausência do
resseguro e, assim, garantir o retorno esperado dos seus acionistas.
Em linha semelhante, caminharam Mayers e Smith (1982, 1990), que
estabeleceram ser o seguro e o resseguro importantes para as empresas
abertas (dentre as quais seguradoras), não em função da aversão ao
risco, mas devido a imperfeições de mercado como, por exemplo,
impostos, custos de transação (dentre os quais, custos de agência3),

Define-se uma relação de agência como um contrato no qual uma pessoa (principal) utiliza outra (agente) para
realizar algum serviço em seu nome e que envolve delegação de autoridade. Entende-se que o principal, quase sempre,
incorre em custos para garantir o fiel cumprimento desse tipo de contrato por parte do agente.
3
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custos relativos à expectativa de falência e outros. Blazenko (1986)
relaxou a hipótese de mercados de seguros diretos perfeitamente
competitivos e impôs, ao invés disso, a possibilidade de que os riscos
seguráveis não sejam completamente diversificáveis. Ele provou, assim,
que o resseguro pode criar valor para as seguradoras na medida em
que provê capacidade adicional ao mercado no que concerne à
pulverização dos riscos. A existência de custos de transação foi explorada
por Froot, Scharfstein e Stein (1993), que discutiram o impacto sobre
decisões de investimento derivado de diferenças de preços entre
financiamento interno e externo, aquele sabidamente mais barato que
este devido a menores custos de transações e custos de agência. Nesse
caso, provaram que as estratégias de gerenciamento de risco, dentre as
quais se inclui o resseguro, constituem um instrumento efetivo para
garantir a liquidez das empresas e, conseqüentemente, incrementar seu
valor.
Haveria, portanto, dois modelos de mercado de resseguro: os atuariais
(pré-CAPM)e financeiros. Os atuariais tendem a enfatizar oferta e
demanda de transferência de risco num mercado de trocas onde o que
importa é a aversão ao risco dos seguradores. Já os modelos financeiros
enfatizam a influência de oferta e demanda de ações no mercado de
capitais sobre as decisões de maximização de donos e/ou acionistas de
companhias seguradoras. Assim, se para pequenas empresas a demanda
de resseguro pode ser atribuída à aversão ao risco de seus donos, para
grandes empresas, com alta difusão de ações no mercado, tal demanda
é atribuída a vantagens fiscais e a falhas de mercado como custos de
agência, seleção adversa e outros fatores.
2.2. Evidência empírica

No que concerne aos estudos empíricos, apresentamos resumidamente
os resultados de quatro trabalhos sobre a demanda de resseguro4.
São eles: Mayers e Smith (1990), Garven e Lamm-Tennant (2003),
Carneiro e Sherris (1990) e Outreville (1996). A coluna esquerda da tabela
1 mostra as variáveis5 que esses autores utilizaram como determinantes
da demanda de resseguro. As abreviações S(+), S(-) e NS significam,
respectivamente, relação positiva e (estatisticamente) significativa,
relação negativa e significativa e relação não-significativa. Os espaços
em branco significam que a variável correspondente não foi testada por
aquele autor. Como se vê na tabela, nenhum paper testou todas as
variáveis elencadas e apenas Garven e Lamm-Tennant basearam o teste
empírico num modelo microeconômico desenvolvido previamente.
Tendo como referência a metodologia estatística, Mayers e Smith
basearam seu trabalho numa análise de regressão em seção cruzada
aplicada a 1.276 companhias seguradoras norte-americanas dos ramos
elementares (property/casualty), em 1981. Garven e Lamm-Tennant
utilizaram análise de regressão em painel (que combina seção cruzada
por empresas e série de tempo) de um conjunto de 176 seguradores

Existem, em maior número, estudos empíricos sobre a demanda de seguro por empresas de fora do mercado
segurador. Omitimos os resultados desses trabalhos por não tratarem da questão do resseguro.
5
Algumas são variáveis chamadas proxy, ou seja, utilizadas como substitutas de outras relevantes. Outras são
chamadas dummies, isto é, variáveis binárias, em geral, assumindo os valores 0 e 1.
4
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norte-americanos do mesmo ramo no período de 1980-87. Carneiro e
Sherris fizeram o mesmo para 98 seguradoras australianas no período
1996-2001. Nos trabalhos anteriores, a variável dependente foi a
proporção de prêmios cedidos por empresa. Outreville testou os fatores
que influenciam a capacidade de retenção de prêmios nos mercados
nacionais numa análise de regressão em seção cruzada aplicada a uma
amostra de 42 países em desenvolvimento, em 1988 e 1989.
No que se refere às regressões em seção cruzada e em painel, por
empresa, apenas duas variáveis aparecem ao mesmo tempo nos três
trabalhos, isto é, estrutura de propriedade e tamanho da empresa, sendo
de se notar que os resultados não foram uniformes. Nos trabalhos de
Mayers e Smith e Garven e Lamm-Tennant, o tamanho, medido pelo
total de ativos, teve influência negativa e significativa na demanda de
resseguro, mas no trabalho de Carneiro e Sherris, foi não-significativo.
Quanto à variável estrutura de propriedade, foi significativa e positiva
apenas no trabalho de Mayers e Smith e não-significativa nos outros
dois trabalhos. As variáveis que aparecem em pares de trabalhos são
alavancagem, linhas de concentração de negócios, concentração
geográfica e indicador de tempo.

Tabela 1  Demanda por Resseguro: Testes Empíricos
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Nesses casos, houve convergência sobre uma influência positiva e
significativa da alavancagem sobre a demanda de resseguro e sobre
influências negativas e significativas da concentração de negócios e da
concentração geográfica. O indicador de tempo foi não-significativo.
Foram aferidas também, em trabalhos individuais, as influências das
variáveis taxa média de imposto, margem para deduções fiscais, rating
de crédito, volatilidade dos ativos, defasagem temporal prêmios/sinistros
(tail), correlação retorno de inversões/custo de sinistros e taxa de retorno
dos investimentos. As variáveis fiscais e a taxa de retorno dos
investimentos foram não-significativas, mas as demais tiveram os efeitos
esperados e significativos conforme a teoria, a saber, quanto maior a
volatilidade dos ativos e a defasagem prêmios/sinistros, maior a demanda
de resseguro; idem quanto menor o rating de crédito e a correlação
retornos/custo de sinistros6.
Outreville, como dito anteriormente, estudou os fatores que afetam a
capacidade de retenção de prêmios ao nível dos países. Assim, tomandose o sinal contrário de seus resultados, chega-se à influência desses
fatores na demanda de resseguro importado, ou seja, em parte da
demanda nacional de resseguros. Ele nota que tal demanda permanece
elevada (retenção baixa) em grande parte dos países em
desenvolvimento e isso se deve à fragmentação e pequenez desses
mercados nacionais, freqüentemente divididos entre coberturas de baixo
valor, como os seguros de automóveis e coberturas de alto valor e risco,
como os seguros de propriedades industriais. Nesses contextos, entendese que o aumento da concentração, impondo algum grau de monopólio
nos mercados domésticos, possa diminuir a demanda de resseguro
importado à medida que as carteiras das seguradoras se tornam maiores
e mais diversificadas.
Os resultados empíricos de Outreville foram consistentes com as
hipóteses que formulou. Ele aferiu que o tamanho dos mercados
nacionais, medido pelo quociente prêmios/PIB, o grau de
desenvolvimento do sistema financeiro, medido pela razão quase-moeda/
moeda e o grau de monopólio no mercado doméstico de seguros tiveram
influências negativas e significativas sobre a demanda de resseguro
importado, enquanto que a existência de barreiras à entrada de firmas
estrangeiras aumentou tal demanda. Outreville testou também o
efeito sobre a demanda de resseguro importado de esquemas de
resseguro compulsório nos mercados domésticos, mas o resultado
foi não-significativo.
Assim, parece bem estabelecido ao nível teórico que, no caso de
seguradoras pequenas, a principal motivação para demandarem
resseguro é a aversão ao risco, ao passo que, no caso das empresas
maiores, fatores relacionados à volatilidade e estrutura de capital, custos
de impostos, custos de agência, seleção adversa, custos de falência
etc., têm um peso mais elevado. Os trabalhos empíricos mencionados
acima aferiram a importância de boa parte dessas motivações, à exceção
do paper de Carneiro e Sherris, que identificou como significativa apenas
a variável alavancagem das empresas.
Estranhamente, MAYERS e SMITH, que foram os primeiros a trazer à luz o possível efeito da taxação sobre a
demanda de resseguro, preferiram não testar explicitamente essa variável na parte empírica de seu trabalho.

6
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3. Panorama do
mercado de
resseguros
no Brasil7

Até 1939, o resseguro no Brasil era feito quase totalmente no exterior,
de forma direta ou via empresas estrangeiras que operavam no país.
A criação do IRB, como estatal monopolista nas operações de resseguro,
co-seguro e retrocessão, teve duplo objetivo: primeiro, consoante à
ideologia nacionalista vigente naquele momento, fortalecer as
seguradoras nacionais através da maximização de sua capacidade de
retenção e, segundo, em razão da crônica carência de divisas, manter
no Brasil prêmios de resseguro antes repassados a outros países.
Assim, formalmente, de acordo com o Decreto-Lei 73, de 1966, as
atribuições do IRB são fiscalizar o resseguro obrigatório e facultativo no
país e no exterior, organizar e administrar consórcios, proceder a
liquidação de sinistros, distribuir pelas seguradoras a parte dos seguros
que não retiver, colocar no exterior o excedente de risco do mercado
nacional e contratar resseguros (retrocessões) que interessem ao país.
Com o tempo, outra função passou a ser considerada, a saber, a redução
do impacto no mercado segurador nacional derivado dos ciclos externos
de subscrição8. O Instituto atua nesse caso como amortecedor de preços,
fazendo com que, nas fases de alta do mercado externo (hard market),
os acréscimos de preços não sejam repassados na sua plenitude e
imediatamente às cedentes, o mesmo ocorrendo nas fases de baixa em
relação às quedas de preços.
Operacionalmente, coube ao IRB fixar limites técnicos por ramos de
seguros, restrição que se soma aos limites operacionais, margem de
solvência e capital mínimo estabelecidos pela SUSEP e CNSP. Numa
seguradora, o risco excedente ao limite técnico deve ser transferido a
outra empresa via operações de co-seguro e/ou resseguro (retrocessão
no caso do IRB). Aceito um resseguro, o IRB pode escolher reter esse
risco adicional, se o montante está enquadrado dentro do seu limite
técnico; retroceder ao mercado interno, se o montante ultrapassa seu
limite técnico mas se enquadra dentro da capacidade de retenção das
seguradoras brasileiras, dada pela soma dos seus limites técnicos mais
o do IRB; ou retroceder ao mercado externo se o montante em risco
ultrapassa a capacidade de retenção do mercado interno.
Até 2000, a retrocessão era automática, pagando o IRB uma comissão
proporcional. A operação era efetuada por meio de cotas determinadas
anualmente com base no ativo líquido da seguradora, no volume de
resseguro cedido e no resultado de seguros cedidos. A seguradora era
obrigada a aceitar no mínimo 50% do que lhe era oferecido, sendo as
sobras alocadas para outras seguradoras que se dispusessem a assumir
riscos além das quotas de retrocessão que lhes eram atribuídas. Já o
co-seguro tem funcionado como uma alternativa ao monopólio, em termos
de simplicidade e celeridade, já vista que, tipicamente, tal operação tende
a ser mais cara que o resseguro9. Os contratos de resseguro no mercado

7
Essa seção se baseia, em parte, em ANDRADE (2001), AZEVEDO (1997), BIDINO (1998), BOPP (2005), CASTRO
(2003), CASTRO (2004), CASTRO E DUARTE (2002), FORBES (2004), IAIS (2004), SOUZA (2001) e MORANTE (2000).
8
Isso se aplica mais aos grandes riscos industriais e de transportes. Os riscos nos ramos de autos, vida e saúde
(mais de 70% do mercado local) seguem, de forma amortecida, o ciclo externo de resseguros e dependem mais de
fatores locais.
9
Por isso, espera-se que o fim do monopólio do IRB acarrete, também, o fim dos pools de co-seguros, pois
dificilmente uma seguradora procurará uma competidora para dividir ou facilitar a colocação de apólices.
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internacional são firmados com base no excedente do total das
seguradoras e do IRB, ou seja, os resseguradores externos seguram o
mercado brasileiro como um todo10. Portanto, o IRB detém amplas
funções normativas e econômicas no mercado de seguros. Ao definir
planos e tarifas, o Instituto delimita também o patamar mínimo de
diversificação e preços de seguros no mercado interno, pois as
seguradoras devem ofertar apólices com condições e preços alinhados
com os requerimentos do IRB. Pode-se dizer, então, que o mercado é
tarifado pelo IRB.
Como se trata de um mercado cuja oferta é dominada por um monopólio,
é natural focar a análise no monopolista. O gráfico 1 mostra a evolução,
desde 1970, dos prêmios de resseguros emitidos pelo IRB e da demanda
nacional bruta e líquida de resseguros, todos como percentagem dos
prêmios de seguros emitidos. A fonte dos dados são os balanços
constantes dos relatórios anuais do IRB11. Defino a demanda bruta de
resseguros como a diferença entre os prêmios totais emitidos pelo IRB e
os prêmios relativos a riscos do exterior e a demanda líquida, como a
demanda bruta menos as retrocessões internas. Como se vê no gráfico,
o mercado de resseguros sofreu, entre 1970 e 1994, um processo de
encolhimento se comparado ao mercado de seguros diretos, se
estabilizando e mostrando certo crescimento desde então. Os prêmios
de resseguros emitidos caem de uma média de 28,1% dos prêmios diretos
na década de 70 para apenas 5,4%, entre 1994 e 2000, subindo para
7,2%, entre 2001 e 2004. Evolução semelhante se observa nos casos
das demandas brutas e líquidas de resseguros que, respectivamente,
passam de 27% e 12,5%, na década de 70, para idênticos 7,2% entre
2001 e 2004. A recuperação dos últimos quatro anos tem sido relacionada
a dois fatores:
a) migração de prêmios antes sob consórcios de co-seguro para o
resseguro, tendo em vista a crescente participação de seguradoras
estrangeiras que não aderiram ao co-seguro e
b) forte crescimento da renda em setores que demandam especialmente
o resseguro como petróleo e gás, energia elétrica e exportações
agrícolas.

Nas operações de maior porte, é comum as seguradoras tratarem direto com os resseguradores externos, cabendo
ao IRB a aprovação, podendo ele assumir parte ou o total do risco e/ou mudar o retrocessionário.
11
Cabe notar que a forma de apresentação dos balanços e do plano de contas mudou significativamente no período
analisado, o que pode prejudicar a compatibilização da série histórica.
10
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Gráfico 1  Prêmios
Emitidos pelo IRB e
Demanda Bruta e Líquida
de Resseguros

A convergência entre os prêmios totais de resseguros e a correspondente
demanda bruta ocorre a partir de 1996, quando praticamente cessa a
aceitação de riscos do exterior pelo IRB. Nos anos 70, como parte do
esforço exportador, o governo adotou uma política de reciprocidade de
modo a promover o intercâmbio do seguro brasileiro, e estimulou o IRB
e as seguradoras a aceitarem riscos do exterior. No caso do IRB, tais
negócios chegaram a representar 8,4% dos prêmios de resseguros
emitidos (em 1980), caindo drasticamente desde então. Já a convergência
entre a demanda bruta e a demanda líquida de resseguros ocorre a
partir de meados de 2000, quando termina o esquema de retrocessões
internas automáticas, medida que se insere no quadro dos esforços de
liberalização iniciados em 1996 com a quebra do monopólio legal do
IRB. Até junho de 2000, o IRB e o mercado dispunham de um consórcio
de retrocessão no qual a capacidade de retenção do mercado interno
era maximizada. Com o encerramento dessas operações, por força da
regulamentação (Lei 9.932/99, mais tarde, sobrestada), o mercado interno
ficou mais dependente do externo. Como porcentagem dos prêmios de
resseguros, as retrocessões externas crescem fortemente desde o final
dos anos 80, passando de 12,9%, na década de 70 para 38,2%, entre
1994 e 2004.
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Gráfico 2  IRB 
Prêmios Retidos e
Retrocessões Internas
e Externas

O gráfico 2 mostra a evolução dos prêmios retidos e das retrocessões
internas e externas como porcentagem dos prêmios de seguros diretos.
Como se vê no gráfico, as retrocessões internas apresentam forte
movimento de queda relativa durante todo o período, baixando de 20%
em 1970 para valores insignificantes desde 2001. Estamos, portanto, a
léguas de distância do início da década de 70, quando a política de
maximização da retenção levou o IRB a retroceder para o mercado interno
a quase totalidade dos prêmios de resseguros que emitiu. No que
concerne às retrocessões externas, o movimento de queda relativa é
mais discreto, tendo a variável passado de 3,6% dos prêmios de seguros
diretos, na média da década de 70, para 1,8%, na década de 90. Desde
2000, houve recuperação, tendo voltado a 3,4%.
O gráfico 3 apresenta os quocientes dos sinistros retidos e das despesas
administrativas e de comercialização sobre os prêmios retidos. Tais
quocientes são aproximações, assim, das conhecidas taxa de
sinistralidade e razão de despesas. A soma de ambos se aproxima ao
índice combinado12. Conforme se observa no gráfico, de 1970 até 1987,
o IRB tendeu a ser uma empresa lucrativa nas operações de resseguro.
De fato, nesse período, o soma dos quocientes citados foi, em média, de
69. De 1988 a 2000, grosso modo, o inverso ocorreu tendo o citado
índice subido para 124, com um máximo de 214, em 1989. De 2000 a
2004, o Instituto voltou a apresentar tendência de lucro operacional
expresso numa soma de quocientes com média de 77. A fonte de tais
desenvolvimentos  quocientes dos sinistros retidos e das despesas
administrativas e de comercialização sobre os prêmios retidos  está no

Utilizamos como divisor os prêmios retidos ao invés dos prêmios ganhos em razão das mudanças na contabilização
entre 1970 e 2004, que dificultam a identificação da real variação das reservas e devido à instabilidade dos impactos
na receita/despesa causados pelos prejuízos nas operações do exterior e pelos ajustes cambiais. Isto posto, como o
mercado de resseguros se mostrou em queda relativa na maior parte do período, é provável que tenha havido mais
liberação que constituição de reservas, de modo que o divisor utilizado deve ter, no geral, viesado para cima o indicador.
12
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mesmo gráfico. Vê-se que o indicador de sinistralidade se apresenta
baixo e moderado até o inicio da década de 90, subindo daí até o final
da mesma década, com um máximo de 85% em 1999, e caindo depois
rapidamente para os níveis anteriores. O indicador da razão de
despesas evolui de forma diferente. Entre 1970 e 1987, se apresenta
baixo e estável, assim como o anterior, com média de 34; de 1988 a
1994, sobe dramaticamente para 88, tendo alcançado um máximo de
165, em 1989; daí em diante, a média cai para 28, nível semelhante ao
da década de 70.

Gráfico 3  IRB 
Indicadores de
Sinistralidade, de
Despesas e do Índice
Combinado

O IRB tem sido lucrativo globalmente, como se observa no gráfico 4.
Entre 1970 e 2004, a rentabilidade média do patrimônio líquido foi de
22,8%, sendo visíveis três fases: na primeira, que vai até 1976, a taxa
alcançou, em média, 59,1%; na segunda que vai de 1977 a 1994, tal
variável caiu para 7,2% e, na terceira, até 2004, houve recuperação para
20,4%. É interessante notar a contribuição das receitas patrimoniais e
financeiras líquidas para o resultado global do IRB. Essas, como
porcentagens dos prêmios retidos, se mantiveram elevadas em todo o
período, apresentando média de 88,1%. Houve crescimento exponencial
até meados da década de 80 (máximo de 417% em 1985) e igual
decréscimo desde então. São tais receitas que, claramente, explicam a
rentabilidade positiva global do IRB nos períodos em que a margem
operacional foi negativa.
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Gráfico 4  IRB 
Rentabilidade do P.L.
e Razão Receitas
Financeiras/Prêmios
Retidos

Em termos de ramos mais ressegurados, houve pouca alteração desde
1970. O faturamento do IRB tem sido concentrado em ramos tradicionais,
como os riscos de propriedade, principalmente, incêndio e transporte,
que envolvem apólices de alto valor. Assim, no biênio 2003-04, a maior
arrecadação esteve por conta do ramo incêndio, com 53% dos prêmios
retidos, seguido pelos ramos transporte, com 24%, financeiro, com 12%,
governamental, com 5%, de pessoas, com 7%, e riscos externos, com
1%. O ramo de seguros de pessoas é tradicionalmente menos
ressegurado e, na medida em que a participação de tal ramo no mercado
aumenta fortemente, a partir de meados da década de 80, com ênfase
no componente de poupança ao invés do de mortalidade, isto explica a
queda da demanda de resseguros relativa aos prêmios de seguros
diretos. Outro fator é a perda de participação relativa do ramo incêndio
no total do mercado de seguros. Os prêmios relacionados a riscos de
catástrofes naturais, ramo que tem crescido acentuadamente no mercado
global, são pouco expressivos no Brasil.
Finalmente, é importante situar o IRB no mercado internacional de
resseguros. O IRB é muito pequeno em relação a esse mercado que se
apresenta globalizado e com as principais jurisdições nas Bermudas,
França, Alemanha, Japão, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Em
2003, segundo a International Association of Insurance Supervisors, o
mercado mundial de resseguros movimentou US$149,5 bilhões em
prêmios emitidos brutos, sendo US$117,8 bilhões no ramo não-vida (79%
do total) e US$31,7 bilhões no ramo vida (21% do total)13. Nesse mesmo
ano, o mercado brasileiro de resseguros movimentou apenas US$ 996
milhões em prêmios brutos. O mercado externo é considerado competitivo
porque há um número suficientemente grande de compradores e
vendedores de modo a permitir concorrência de preços; existe livre
entrada; há extensa oferta de venture capital etc. A prova da existência
de competição seria a pressão sobre lucros que periodicamente ocorre
A Swiss Re estimou para o mesmo ano um tamanho de mercado global de US$ 175,5 bilhões em prêmios brutos
emitidos, sendo US$ 146,0 bilhões para não-vida e US$ 29,5 bilhões para o ramo vida.
13
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na indústria quando surgem perdas inesperadas. A indústria tem um
padrão de reação defasada dos preços em função das perdas e isso dá
origem a um ciclo de subscrição. Entretanto, economias de escala e
habilidade em oferecer serviços colaterais e capacitação tecnológica
podem ser fatores de criação de vantagens competitivas para as
empresas maiores.

4. Demanda de
resseguro no Brasil

Procuramos, inicialmente, estimar a demanda agregada de resseguros
no mercado brasileiro num estudo de série temporal, com dados anuais
de 1970 a 2004. Em seguida, investigamos os resultados obtidos em
análises de painel relativas aos anos de 2001 a 2004.
No caso da análise de séries temporais, algumas adaptações se fizeram
necessárias com referência às variáveis explicativas. Tivemos de
trabalhar com somas totais ou médias anuais do mercado. Certas
variáveis foram deixadas de lado por absoluta falta de dados no período
pesquisado, como por exemplo, a taxa de tributação, a estrutura de
propriedade, o rating de crédito, a defasagem entre pagamento
de prêmios e aviso de sinistros e a correlação entre retorno de inversões
e custos de sinistros. Outras variáveis ficaram sem sentido, como
a concentração geográfica ou o efeito de resseguradores locais
compulsórios. Lacunas nos dados tiveram que ser preenchidas por
interpolação e uso de proxies.
Adicionalmente, visto que até início da década de 90 o IRB retrocedia ao
mercado interno parcela expressiva dos prêmios de resseguros, duas
possibilidades se abriam para a variável dependente:
a) uma demanda bruta de resseguros dada pela razão entre prêmios
de resseguros emitidos pelo IRB (relativos aos riscos brasileiros) e
prêmios totais emitidos pelo mercado brasileiro e
b) uma demanda líquida de resseguros dada pelo quociente entre
prêmios de resseguros emitidos pelo IRB (riscos nacionais), líquidos
de retrocessões internas e prêmios totais do mercado brasileiro.
Optamos por essa última definição que nos parece a mais adequada por
exprimir melhor a função de monopolista e ressegurador em última
instância do IRB que ou cobre parte dos riscos de resseguro ele mesmo
ou coloca o excedente de sua retenção no mercado externo. O pool de
retrocessões internas administrado pelo IRB não nos parece configurar
plenamente uma demanda de mercado, pois sua constituição e
objetivos, em temos de economia cambial e viabilização das seguradoras
menores, ultrapassam a esfera meramente econômica. Assim, a parte
dos prêmios de resseguros retrocedida internamente foi considerada
como externa à demanda efetiva de resseguros.
Com os dados disponíveis, a regressão que nos pareceu a mais adequada
para explicar o objeto em estudo, dentro do enfoque de série temporal,
foi dada pela seguinte equação:

'566 = α + β35(66 + λ'( 35(66) + χ$/90(5 + η'( $/90(5) + δ9,'$ + 14
(1 )
φ3(17 + ϕ7$0 + γ&203(7 + ε3$66
14

D na equação (1) representa a primeira diferença, ou seja, D(PRSS) = PRSS  PRSS(-1).
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Algumas explicações sobre as variáveis:
a) DRSS: demanda líquida de resseguros, ou seja, o quociente entre
prêmios de resseguros emitidos pelo IRB (riscos nacionais), líquidos
de retrocessões internas, e prêmios totais emitidos15 pelo mercado
brasileiro (PREM). As fontes para sua obtenção foram os relatórios
anuais e, em certos casos, os balanços anuais do IRB e a base de
dados da Funenseg e da Susep.
b) PRESS: índice de preço médio do resseguro aproximado pela razão
entre os prêmios retidos de resseguros, líquido de comissões,
e a soma dos sinistros retidos com as variações nas provisões.
O numerador reflete o faturamento operacional do IRB e o
denominador é uma estimativa do seu produto. Desse modo, uma
proxy do preço médio do resseguro corresponde à divisão do
faturamento com resseguros pelo produto assim medido. Este
enfoque foi usado em trabalhos estrangeiros sobre oferta de seguros
de vida e gera uma proxy de produto com adequada estabilidade
no tempo16. Consideramos que tal conceito pode ser aplicado ao
mercado de resseguros nacional que, pela pouca freqüência de riscos
catastróficos e por sua condição monopólica, apresenta
características similares de estabilidade17. Do ponto de vista teórico,
a expectativa é de que o impacto de tal variável seja negativo sobre
a demanda de resseguros. A fonte das informações é a mesma da
variável anterior. Infelizmente, por falta de dados históricos, não foi
possível incluir na equação o preço do co-seguro que, desde meados
da década de 80, passou a funcionar como importante substituto do
resseguro.
c) ALVMER: alavancagem média do mercado, definida como o quociente
entre os prêmios retidos pelas seguradoras e o patrimônio líquido
agregado das mesmas (PL). Os prêmios retidos são os emitidos
menos as retrocessões internas efetuadas via IRB. Os prêmios de
co-seguros não foram considerados porque se anulam no agregado
do mercado na medida em que o co-seguro aceito por uma
seguradora corresponde ao co-seguro cedido por outra. A expectativa
é de que o efeito da variável seja positivo, na medida em que uma
maior alavancagem, significando mais risco, aumente a procura por
resseguro.
e) VIDA: participação dos prêmios emitidos nos ramos vida, saúde e
automóveis nos prêmios totais. É sabido que a concentração em
determinadas linhas de negócios, como as referidas acima, por
incorporarem riscos menores, diminuem a demanda de resseguros.
O impacto esperado, portanto, é negativo.

Na série histórica, em alguns anos, foram reportados os prêmios diretos ao invés dos emitidos, sendo a diferença
relativa aos descontos, cancelamentos e restituições. Adicionalmente, tais prêmios incluem, ultimamente, os auferidos
em operações previdenciárias do tipo VGBL, ou seja, o ramo vida é reportado latu senso.
16
Utilizamos também, a rentabilidade do patrimônio líquido como proxy do preço do resseguro. O sinal nas regressões
foi negativo, mas não significativo.
17
O ideal seria utilizar a expectativa de sinistros retidos ou, na falta dela, obter uma aproximação pelo tratamento
estatístico da série de sinistros observados, o que exige uma longa série histórica. Não fizemos isso por falta de
ambas as condições.
15
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f) PENT: coeficiente de penetração do mercado nacional definido como
a razão prêmios emitidos/PIB. Trata-se de uma variável de escala e
o seu efeito teórico esperado sobre a procura de resseguro é negativo
na medida em que mercados mais maduros tendem a suportar
retenções maiores.
g) TAM: tamanho médio das seguradoras medido como a divisão entre
o quociente prêmios/PIB (PENT) e o número de seguradoras (NE).
As fontes são a Consultec, Funenseg e a Susep. Nos trabalhos
estrangeiros pesquisados, o tamanho foi medido pelo ativo total das
empresas. No Brasil, a série desse dado para o mercado como um
todo, durante o período de 1970 a 2004, está incompleta, de modo
que tivemos de utilizar o volume de prêmios por empresa normalizado
pelo PIB. Devido ao tamanho, essa nos pareceu uma melhor
aproximação que o patrimônio líquido agregado médio por empresa.
Como no caso da variável anterior, espera-se que o impacto de TAM
seja negativo, pois empresas maiores teriam mais capacidade de
retenção.
h) COMPET: variável binária que procura captar as mudanças estruturais
que ocorreram a partir da década de 90 com a queda abrupta da
inflação e a instalação, via mudanças na regulação, de um ambiente
de maior competição no mercado de seguros e na economia em
geral. Impõe-se que a variável seja 0 (zero) entre 1970 e 1990 e 1
(um) daí por diante. Se maior competição implicar em maior
concentração do mercado, a expectativa é que a demanda de
resseguros seja diminuída; caso contrário, ela aumentaria, ou seja,
a priori pouco se pode garantir.
n) PASS: passivo exigível do IRB como proporção de seu patrimônio
líquido. No exterior e no caso das grandes resseguradoras, tal variável
passa de 10. No IRB, ela não apenas é menor, mas vem-se reduzindo
desde a década de 70, quando atingiu 5, caindo para cerca de 2
agora. Se a baixa alavancagem do IRB, por um lado, lhe garante a
solvência, por outro, lhe retira capacidade de oferta nos momentos
difíceis do ciclo econômico nos quais o apoio das receitas financeiras
é essencial para a manutenção da lucratividade da empresa. Assim,
a inclusão de PASS procura dar conta de eventuais insuficiências no
lado da oferta do IRB e, em particular, do aspecto relacionado aos
ganhos de eficiência via serviços auxiliares, proporcionados
por resseguradores grandes em relação ao mercado de seguros.
A expectativa é que a variável tenha uma relação positiva com a
demanda de resseguros.
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Na tabela 2 abaixo, apresentamos as estatísticas descritivas dessas
variáveis:

Tabela 2  Estatísticas Descritivas  Série de Tempo

Em termos de tendências centrais, vê-se que o mercado de seguros
nacional faz pouco uso do resseguro, opera com baixa alavancagem, é
bastante concentrado nos ramos vida, saúde e veículos e apresenta
baixo coeficiente de penetração. As variáveis prss e pass são indicadores,
cujo valor absoluto só faz sentido em comparação com outros mercados
(voltaremos a esse ponto mais à frente). As distribuições apresentam,
em geral, desvios à direta, são platicúrticas e exibem características de
normalidade.
Os resultados da regressão estão na tabela 3. Como podemos observar
na tabela, a regressão apresenta um adequado poder de explicação. O
R² é de 90% e a baixa probabilidade da estatística F mostra a significância
do conjunto de variáveis explicativas. Tanto a estatística do teste de Durbin
Watson (DW), de 1,93, quanto a do teste de Breusch  Godfrey indicam
ausência de correlação serial nos resíduos. A regressão também não
apresentou indício de heteroscedasticidade, de acordo com o teste de
White. Os coeficientes das variáveis explicativas são estatisticamente
diferentes de zero, com probabilidades inferiores a 94%, conforme os
respectivos erros padrões, com exceção da primeira diferença da
alavancagem. Os coeficientes têm os sinais esperados, a saber:
negativos para as variáveis preço do resseguro (PRSS), coeficiente
de penetração (PENT) e positivos para alavancagem do mercado
(ALVMER), proporção do faturamento em seguros de vida, saúde e
automóveis (VIDA) e quociente passivo oneroso/patrimônio líquido do
IRB (PASS). A variável COMPET teve coeficiente positivo, indicando,
portanto, que o ambiente mais competitivo da década de 90 esteve
correlacionado a um aumento da demanda por resseguro. A inclusão
das primeiras diferenças das variáveis PRESS e ALVMER procurou dar
conta de efeitos dinâmicos no tempo. No global e numa situação de
steady-state, ambas têm os impactos esperados pela teoria, negativo
no primeiro caso e positivo no segundo.
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Tabela 3  Demanda de Resseguros  Série de Tempo

A variável tamanho aparece na regressão com sinal positivo e
significativo, portanto, oposto ao esperado e indicando que, ceteris
paribus, o crescimento das empresas brasileiras de seguros esteve
correlacionado ao aumento da procura por resseguros no período em
tela. Não era o esperado teoricamente, mas é uma possibilidade, se tal
crescimento não for acompanhado de mudanças nas estruturas de
propriedade das seguradoras. Lembremos que a conexão entre procura
por resseguro e tamanho da seguradora se dá por intermédio da estrutura
de propriedade: no contexto do modelo CAPM, entende-se que empresas
maiores, sendo geralmente abertas e participando ativamente do mercado
de capitais, tenham mais acesso a mecanismos de diversificação de
ativos que reduzam suas exposições aos riscos não-sistemáticos e,
portanto, suas procuras de resseguro. Se as empresas crescem, mas
mantêm estáveis suas estruturas de propriedade, o efeito indicado acima
pode não ocorrer. Note-se que no estudo empírico levado a cabo por
Carneiro e Sherris (2005) para o mercado ressegurador da Austrália, tal
variável foi não significativa. No Brasil, até recentemente, o aumento do
tamanho das seguradoras não foi acompanhado de mudanças estruturais
significativas, até em razão da baixa concorrência existente no mercado,
nisso consistindo, possivelmente, uma razão para o sinal positivo
encontrado.
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Esta foi a estimação da demanda de resseguro numa regressão de série
temporal. Executamos a seguir a estimação de tal demanda numa
regressão em painel, portanto, combinando, ao mesmo tempo, o nível
das empresas (seção cruzada) e a dimensão temporal. O objetivo é
confirmar (ou não) os resultados anteriores. Esse enfoque, sem embargo,
exige diversas adaptações.
Primeiramente, é necessário definir quais empresas integrarão o conjunto
que será objeto do estudo estatístico. A maioria dos trabalhos empíricos
estrangeiros foi aplicada a empresas dos ramos de seguros elementares
(property/casualty), seja porque tais empresas permitiam um corte
menos heterogêneo no mercado de seguros, seja porque são encaradas
como funcionando de modo significativamente diferente das empresas
especializadas em seguros de pessoas. Daí, inclusive, em muitos países,
a obrigação legal de se auto-definirem de uma maneira ou de outra. No
Brasil, embora a distinção legal tenha sido estabelecida em anos recentes,
na prática, a diferença entre os dois conjuntos de seguradoras ainda é
pequena, de modo que se justifica um estudo único aplicado a ambos os
grupos.
Outro problema que deve ser resolvido diz respeito aos grupos de
seguradoras. Segundo levantamento da SUSEP, entre 2001 e 2004,
operaram no Brasil 118 seguradoras. Entretanto, várias delas pertenciam
a conglomerados bancários ou de seguros, de forma que parte da
demanda de resseguros de uma dada empresa poderia ser atendida por
outra empresa do mesmo conglomerado. Isto posto, justifica-se
concentrar o foco de atenção nos conglomerados e não nas empresas
individuais. Através de pesquisas nos sítios dos citados conglomerados
na Internet, foi possível agregar os diversos dados de balanço e trabalhar
com um conjunto de 61 grupos seguradores e empresas individuais,
entre 2001 e 2004. Em benefício da homogeneidade, optamos por manter,
ao longo desses anos, o mesmo conjunto de empresas, de sorte que
grupos ou empresas que aparecem num dado ano, mas não em outro,
foram excluídos da amostra. Finalmente, ao contrário da análise de série
temporal, o enfoque de painel, por envolver os dados constantes da base
da SUSEP, não levou em conta os números relativos ao ramo de seguros
de saúde.
Definido o conjunto de empresas, o passo seguinte foi fixar e equação
de demanda de resseguro a ser estimada e, por conseguinte, as variáveis
a serem consideradas. Tomamos como ponto de partida o trabalho de
Garven e Lamm-Tennant (2003) já referido, que estudou um conjunto de
176 seguradoras norte-americanas dos ramos de seguros elementares
no período de 1980-87. Assim, a equação de demanda de resseguros,
estimada para os anos de 2001 a 2004, com dados em painel, foi a
seguinte:

GUV = α + β.DOY + χ.WDP + δ.YLGD + ε.KK + φ.NHVW + ϕ.WD[ + γ..LQY

(2)

As letras gregas representam os parâmetros a serem estimados. As siglas
se referem, na ordem e por empresa, à demanda de resseguros,
alavancagem, tamanho, concentração nos ramos vida e veículos,
participação no mercado, participação do capital estrangeiro no capital
total, taxação e renda de inversões. A razão para inclusão da variável
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capital estrangeiro é a alegação de que tais empresas, que tiveram
sua participação no mercado fortemente acrescida desde 1996, depois
da liberalização da legislação restritiva então vigente, são
tradicionalmente maiores demandantes de resseguro que as nacionais.
O efeito esperado é, portanto, positivo. As demais variáveis tiveram sua
inclusão explicada anteriormente.
A demanda de resseguros ao nível da firma e num dado ano (drs) foi
definida como sendo o quociente dos prêmios de resseguros cedidos,
líquidos de retrocessões aceitas, sobre os prêmios de seguros diretos.
A alavancagem (alv) foi definida como sendo o quociente dos prêmios
diretos sobre o patrimônio líquido. O tamanho (tam) foi dado pelo logaritmo
natural do ativo total. A fatia de mercado (market share) de uma dada
firma (hh) teve como base os prêmios diretos que arrecadou e foi dada
pelo respectivo índice de Hirshmann-Herfindahl18. A concentração nos
ramos vida e veículos (vida) foi definida pela participação dos prêmios
emitidos nos citados ramos nos prêmios totais. O nível de taxação (tax)
foi estabelecido como sendo as despesas com imposto de renda e
contribuições sociais como percentagem dos prêmios diretos. A taxa de
retorno das inversões (inv) foi fixada como a soma das receitas financeiras
líquidas mais o resultado patrimonial como percentagem do ativo total.
A participação do capital estrangeiro (kest) foi dada pelo percentual de
ações dessa propriedade no total de ações de um grupo ou empresa.
A fonte dos dados primários é a SUSEP. Não consideramos variáveis
potencialmente importantes, como defasagem prêmios/sinistros, margem
de dedução de impostos (tax shields), rating de crédito, volatilidade
dos ativos e correlação retorno de inversões/custo de sinistros, devido à
falta de dados.
O enfoque em painel tem vantagens e desvantagens relativas ao de
série temporal. Uma vantagem óbvia é poder estudar a reação ao nível
das empresas. Assim, o efeito de uma variável como a participação da
empresa no mercado só pode ser considerada em análises de seção
cruzada ou de painel. Analogamente, a variável taxa de retorno das
inversões, aproximada na análise de série temporal pela taxa real de
juros, pode ser mais bem precisada na regressão em painel. Por outro
lado, houve a desvantagem importante de não se poder incluir na
regressão a variável preço de resseguro. De fato, ao nível da empresa,
o indicador utilizado para tanto, no enfoque de série de tempo  razão
entre os prêmios retidos de resseguros, líquido de comissões, e a soma
dos sinistros retidos com as variações nas provisões  se revelou pouco
confiável, devido à sua instabilidade. Por razões semelhantes, também
não foi possível considerar a variável preço do co-seguro, que vem a
ser produto substituto do resseguro, nem a razão passivo exigível/
patrimônio líquido do IRB, que utilizamos como proxy da variável
ganhos de eficiência via serviços auxiliares.

18

Esse índice, conhecido pela sigla HH, é definido como o quadrado da participação percentual da firma no mercado.
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A tabela 4 apresenta para o conjunto de empresas as principais
estatísticas descritivas das variáveis já citadas no período 2001-200419.

Tabela 4  Estatística Descritiva da Variáveis em Estudo

Como se observa na tabela, e em termos de tendências centrais, o
conjunto de seguradoras em estudo pode ser descrito como um conjunto
que faz pouco uso do resseguro, opera com baixa alavancagem, bastante
concentrado nos ramos vida e veículos, idem em termos de tamanho e
fatia de mercado, cobrindo a maior parte dos estados com PIBs
importantes, levemente tributado, obtendo boas taxas de retorno das
inversões sobre os ativos, apresentando significativa participação do
capital estrangeiro, bem como baixa participação numérica de bancos e
de empresas especializadas em seguros habitacionais. As distribuições
apresentam, em geral, desvios à direta, são leptocúrticas e não exibem
características de normalidade.
Antes de avançar em qualquer análise de painel, é necessário perguntar
se o conjunto de dados pode ser agrupado em ambas as dimensões,
tempo e espaço. Fizemos isso por meio da execução de um teste de
Chow, cuja estatística (0,0055) mostra ser tal agrupamento possível
(tabela 5). O passo seguinte foi escolher uma das modelagens possíveis
para o erro aleatório. As hipóteses mais utilizadas levam aos modelos
de agrupamento simples, efeitos fixos e efeitos randômicos. O modelo
de efeitos randômicos pressupõe que as observações da amostra sejam
extraídas aleatoriamente da sua população. Ora, essa hipótese não é
razoável quando, como no caso analisado, trabalha-se com um conjunto

O programa econométrico utilizado foi o E-Views 3.1. Devido ao problema de exportação de dados em planilhas
Excel com notação latina (milhares separados por pontos e decimais por vírgulas) para o E-Views que utiliza notação
inglesa (o inverso da latina), as variáveis drs, tam, tax e inv foram multiplicadas por 10 e a variável alv, por 100.
19
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fixo de seguradoras ano a ano e num mercado nacional específico. Isto
posto, escolhemos o modelo de efeitos fixos. É de se notar, entretanto,
que o valor da estatística do teste de Hausman (18,17), para decisão
entre os modelos de efeitos fixos e efeitos randômicos, autoriza ambos
igualmente20. Teste análogo foi usado para decisão entre os modelos de
efeitos fixos e agrupamento simples. O valor da estatística desse teste
(215,75) rejeitou decididamente esse último modelo. Os resultados da
regressão estão na tabela 5.
A regressão da tabela 5 apresenta adequado poder explicativo (R-quadrado
ajustado de 96%) e o conjunto de variáveis é significativamente diferente
de zero, conforme a estatística F. Com quatro períodos apenas (2001 a
2004), não faz sentido pesquisar eventuais problemas de autocorrelação
serial. Entretanto, problemas de heteroscedasticidade são prováveis,
mormente tendo em vista as diferenças significativas entre empresas no
mercado de seguros nacional. A partir desse fato, a equação (3) foi estimada
segundo o método de covariâncias consistentes de White (ao invés do de
mínimos quadrados padrão), de modo a obtermos erros-padrões
consistentes.
Tabela 5  Análise de Painel  Efeitos Fixos (2001-2004)

20
A estatística do citado teste de Hausman tem uma distribuição χ² com n-1 graus de liberdade, n sendo o número
de parâmetros a serem estimados. Um valor baixo da estatística indica que os efeitos não observados (heterogêneos)
são distribuídos independentemente da matriz X das variáveis explicativas.
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O coeficiente da variável vida apresenta sinal negativo e é
estatisticamente diferente de zero a menos de 0,1% de significância,
conforme o esperado teoricamente e apurado na análise de série
temporal. O coeficiente da variável tamanho foi novamente positivo e
significativo, ratificando, assim, a regressão de série temporal, mas indo
contra o esperado pela teoria. O coeficiente da variável alavancagem
foi negativo e significativamente diferente de zero, a 0,6%. É resultado
contrário ao esperado teoricamente e contrário ao apurado na análise
de série temporal e em pesquisas estrangeiras. Quanto à variável fatia
de mercado, o efeito sobre a demanda de resseguros foi negativo e
estatisticamente diferente de zero, conforme o esperado teoricamente.
A variável capital estrangeiro não teve influencia estatisticamente
diferente de zero sobre a procura por resseguro. A variável taxação
teve coeficiente positivo, mas estatisticamente diferente de zero, apenas
a 11% de significância. A variável taxa de retorno das inversões teve
coeficiente negativo e estatisticamente diferente de zero, a 3% de
significância, sendo o sinal de acordo com o esperado pela teoria. Assim,
com exceção do resultado para a variável alavancagem, os demais são
consistentes, ou com a teoria ou com a evidência empírica da demanda
de resseguros apurada na série temporal.

5. Resseguro e
oferta de seguros

O passo seguinte foi estimar o efeito das operações de resseguros sobre
o mercado de seguros diretos. Para isso, é preciso entender qual a função
do resseguro na produção de seguros. A demanda de resseguro é derivada
da de seguros. Além dos fatores mencionados acima, relativos ao
gerenciamento de riscos e de capital das seguradoras, o resseguro pode
ser visto, também, como uma espécie de fator de produção (capital
adicional) na oferta de seguros, com a especificidade de não ser essencial
à produção de um volume finito de seguros. Dito de outro modo, se o seu
uso por uma dada empresa é impedido (caindo a zero), a produção de
seguros é menor, mas não se torna inviável nem exige, em compensação,
uma quantidade infinita dos demais fatores de produção (capital, terra e
trabalho). Em linguagem acadêmica, a isoquanta da seguradora admite
uma solução de canto em que, se o uso do resseguro é zero, a produção
ainda assim é positiva e o uso dos outros fatores é finito.
Tal visão do resseguro é ratificada por Shah e Hole (2004): a transferência
de risco [permitida pelo resseguro] muda o perfil de risco do fluxo de
renda da seguradora. Especificamente, ele pode reduzir a freqüência e
a severidade de cenários de perda extrema, situadas na cauda da
distribuição de lucro líquido. A cauda da distribuição dita o montante de
capital que a seguradora necessita para se manter dentro de seus padrões
de solvência  tanto internos quanto externos. A redução na probabilidade
de perdas extremas [permitida pelo resseguro] diminui o montante de
capital a ser mantido em balanço pela empresa cedente. E adiante:
inversamente, o ressegurador mantém capital adicional no seu balanço
para lidar com o risco adicional que agora assume (presumivelmente, o
ressegurador pode diversificar melhor o risco e precisará manter menos
capital adicional). Em essência, a companhia cedente estará reduzindo
o capital requerido em seu balanço através do aluguel de capital
adicional que está registrado no balanço do ressegurador. O custo do
resseguro é, portanto, também, o custo de alugar capital21.

21

SHAH e HOLE (2004), p. 2.
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No caso do Brasil, existe uma outra peculiaridade no que concerne ao
resseguro, a saber, um monopólio estatal de fato na oferta desse fator.
Monopólios privados costumam espoliar os clientes. Monopólios estatais
são obviamente mais regulados, mas, ainda assim, o seu grau de
fairness na oferta do bem ou serviço é uma questão empírica e não
teórica. Tipicamente, o efeito do monopólio na oferta de certo fator
costuma ser o aumento do preço deste em relação ao preço que seria
vigente se houvesse competição e, dependendo da elasticidade da
demanda final, o repasse desse aumento aos consumidores.
Conseqüentemente, pode esperar-se que: (1) ceteris paribus, a margem
de lucro das seguradoras seja pressionada para baixo, pois, em média,
as empresas têm de pagar mais caro pelo fator que é suprido pelo
monopólio e (2) no equilíbrio de mercado, desde que a demanda tenha
elasticidade normal em relação ao preço (caso dos seguros e,
principalmente, das renovações de seguros) este é acrescido e o volume
de seguros transacionado, diminuído em relação ao que ocorreria num
mercado em que a oferta do fator resseguro fosse competitiva22.
Em síntese, o passo seguinte é estimar a oferta agregada de seguros
diretos que tenha, entre seus argumentos, o volume agregado de
resseguros. Começamos por uma análise de série de tempo. A estimação
dessa oferta apresenta dificuldades ainda maiores que a da demanda
de resseguros. No período que estudamos (1970 a 2004), não existe
uma série completa de dados referentes aos fatores de produção
trabalho e terra aplicados à indústria de seguros. No que concerne
ao capital, temos estatísticas referentes ao patrimônio líquido agregado
das seguradoras (capital próprio), reservas e suas operações de
resseguros, mas não sobre o capital de empréstimo nem sobre capital
humano. Isto posto, aplicando-se o princípio de que alguma informação
é melhor do que nenhuma, estimamos a regressão dada pela equação
abaixo:

35(0 / 3/ = α + β( '566/ / 3/) + χ&203(71 + δ$5(1)

(3)

onde PREM/PL é a razão volume de seguros emitidos /patrimônio líquido
agregado das seguradoras, DRSSL/PL, a razão demanda líquida de
resseguros /patrimônio líquido agregado das seguradoras, COMPET1,
uma variável dummy que procura dar conta das mudanças no mercado
segurador desde a década de 90 no sentido de sua liberalização23, sendo
0 (zero) de 1970 a 1989 e 1 (um) de 1990 a 2004, e AR(1), um termo
auto-regressivo de primeira ordem. A primeira variável pretende aproximar
o quociente produto/capital médio do mercado de seguros e a segunda,
o quociente entre o fator de produção resseguro e o fator capital.
A correlação esperada entre ambas é positiva. Obviamente, em se
tratando de uma função de produção, o ideal seria que usássemos as
quantidades dos bens e dos seus fatores de produção, e não seus
volumes. Infelizmente, a falta de deflatores nos impõe o uso dos volumes24
ao invés de quantidades e dos valores dos patrimônios líquidos.
Os resultados da regressão estão na tabela 6.
HIRSHLEIFER (1976), p. 393-396, VASCONCELLOS E OLIVEIRA (2000), p. 221-230 e VARIAN (1978), p. 52-55.
Sobre isso ver FARIA (2005), p. 42.
24
No caso do resseguro, seria possível utilizar os sinistros retidos do IRB mais a variação em suas reservas, como
proxy da quantidade, conforme mencionado acima. Mas isso, suspeitamos, complicaria o modelo sem adicionar
poder explicativo, dadas as lacunas nas demais variáveis.
22
23
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Tabela 6  Produção de Seguros Diretos  Série de Tempo

A regressão apresenta adequado poder explicativo. O R quadrado, de
92,3%, é alto, todos os coeficientes das variáveis explicativas são
estatisticamente diferentes de zero a baixos níveis de significância e os
testes de correlação serial nos resíduos e de heteroscedasticidade não
indicam a existência desses problemas. Os sinais são os esperados
teoricamente, isto é, a razão prêmios emitidos de seguros/patrimônio
líquido das seguradoras (nossa proxy para o quociente produto/capital)
tem uma correlação positiva com a razão resseguros líquidos/patrimônio
líquido das seguradoras (proxy para resseguros/capital) e com a variável
de nível que mede a competição na indústria de seguros. O termo
auto-regressivo de primeira ordem [AR(1)] foi inserido na regressão a
posteriori tendo como objetivo melhorar o ajuste da curva.
Como o volume de resseguros apresenta alta correlação positiva com o
volume de seguros diretos, executamos um teste de Granger de modo a
esclarecer a direção da causalidade. Nossa hipótese, com base no
descrito acima, é que tal relação pode ser entendida como de causalidade
recíproca, sendo mais forte, contudo, a direção que vai dos seguros
diretos para os resseguros. A tabela 7 mostra que um teste de Granger
utilizando as variáveis da equação (3) e defasagens de quatro anos
sustenta tais suposições, a julgar pelas baixas probabilidades da
estatística do teste.
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Tabela 7  Causalidade Resseguros > Seguros

Como no caso da demanda de seguros, estimamos o efeito das
operações de resseguros sobre a venda de seguros diretos também por
meio de regressões em painel. Trata-se, assim, de estimar a oferta de
seguros diretos ao nível da empresa e que tenha, entre seus argumentos,
o volume respectivo de resseguros. A equação estimada foi a seguinte:

SV = α + β.UHV + χ. cos V + δ.FDS + φ.GDGP + γ.GFRP + λ.DWY

(4)

As letras gregas representam os parâmetros a serem estimados. As siglas
se referem, na ordem e por empresa, às razões prêmios de seguros
diretos, líquidos de sinistros retidos, mais rendas de investimento/ativo
total (ps), prêmios de resseguros cedidos, líquidos de retrocessões
aceitas/ativo total (res), prêmios de co-seguros cedidos, líquidos de coseguros aceitos/ativo total (coss), patrimônio líquido/ativo total (cap),
despesas administrativas/ativo total (dadm) e despesas de
comercialização/ativo total (dcom). A última variável (atv) se refere ao
valor absoluto do ativo total.
Uma função de produção deve relacionar as quantidades produzidas de
um determinado bem ou serviço às quantidades utilizadas de fatores na
sua produção. A simplicidade desse enunciado, entretanto, esconde
várias dificuldades quando se trata de utilizá-lo numa investigação
empírica. Em primeiro lugar, o que se entende por produto de uma
seguradora é sujeito à controvérsia. Alguns autores entendem que, sendo
função da seguradora prover proteção contra a ocorrência de eventos
específicos, seu produto deve ser dado pela fórmula prêmios ganhos
mais rendas de investimento menos sinistros retidos, tudo deflacionado
por um índice de preços de apólices25. Outros autores entendem que a
fórmula citada, por ser tautologicamente igual às despesas administrativas
e comerciais somadas ao lucro, expressa mais as ações da indústria
para manter sua capacidade de agrupar riscos do que o produto em si.

25
Tal definição é a recomendada pela OCDE. Vide LEQUILLER, F., MODERATOR (2003) OECD Task Force on the
Measurement of Non-life Insurance Production in the context of Catastrophes, Final Report.
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Para estes, o produto de uma seguradora está relacionado à quantidade
de risco que ela pode absorver e não às atividades que lhe permitem
essa absorção. Isto posto, o produto seria mais bem descrito pelo valor
real da soma prêmios ganhos mais rendas de investimento. Nessa
mesma linha, outros sustentam que o produto é mais bem medido pela
soma dos sinistros retidos mais as adições às reservas, por ser este o
serviço prestado à sociedade (segurados e acionistas) pela seguradora.
Na equação (4), utilizamos o primeiro conceito com o cuidado de substituir
os prêmios ganhos pelos diretos e passando para o lado direito da
equação os prêmios relacionados às operações de resseguros e
co-seguros, por serem estas as variáveis que nos interessam. Um
segundo problema diz respeito ao deflacionamento do produto assim
medido. Como estamos trabalhando ao nível da empresa, o ideal seria
um índice de preços por empresa. Ocorre que essa é uma possibilidade
remota, mesmo porque o mercado, como um todo, ainda carece de um
índice de preços de seguros abrangente.
As variáveis res, coss, cap, dadm e dcom procuram aproximar o consumo
dos fatores de produção capital e trabalho, sendo de se notar que
desagregamos o fator capital em capital propriamente dito, resseguro e
co-seguro26. Ao fazer isso, assumimos que o patrimônio líquido pode ser
uma aproximação para o capital em sentido estrito da empresa, e que os
itens de despesa das seguradoras podem ser assemelhados aos
consumos de fatores de produção. No caso das despesas de
comercialização e administrativas, tal hipótese não viola a realidade, já
que o grosso dessas rubricas se refere às despesas com pessoal interno
(empregados) e externo (agentes e corretores). Finalmente, as variáveis
que expressam o produto e o consumo de fatores de produção foram
normalizadas pelos ativos totais, de modo que, ao se incluir o ativo total
também como variável explicativa do lado direito da equação, estamos
procurando captar eventuais efeitos de escala sobre a produção. A tabela
8 revela os resultados do processo de estimação em painel para os anos
de 2001 a 2004.
Pelas razões expostas anteriormente, escolhemos o modelo de efeitos
fixos para o erro aleatório da equação (4). O modelo de efeitos
randômicos pressupõe que as observações da amostra sejam extraídas
aleatoriamente da sua população, o que não é hipótese razoável quando
se trabalha com um conjunto fixo de seguradoras num mercado nacional
específico. Tendo em conta possíveis problemas de heteroscedasticidade,
a equação foi estimada segundo o método de covariâncias consistentes
de White de modo a se obter erros-padrões consistentes. A regressão
apresenta adequado poder explicativo, a julgar pelos valores dos
R-quadrados e da estatística F. Os coeficientes das variáveis resseguros
e co-seguros são positivos e altamente significativos, conforme o
esperado. A variável despesa de comercialização também mostrou
efeito positivo e significativamente diferente de zero, mas o mesmo
não ocorreu com as variáveis capital e despesas administrativas.
O coeficiente da variável ativo, sendo positivo e significativamente
diferente de zero, mostrou a existência de efeitos de escala sobre o
produto das seguradoras, ou seja, este tende a crescer mais do que
proporcionalmente, à medida que o tamanho das empresas aumenta.

26

Por falta de dados, não foi possível incluir qualquer proxy do consumo dos fatores terra e capital humano.
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Tabela 8  Resseguros e Oferta de Seguros (painel)

Em suma, no que concerne à função de produção de seguros, a regressão
em painel validou os resultados obtidos via estudo da série de tempo.
Os coeficientes das variáveis resseguro e co-seguros foram positivos
e altamente significativos, conforme o esperado, o mesmo ocorrendo
com a variável despesa de comercialização. Já as variáveis capital e
despesas administrativas não mostraram efeitos significativos sobre a
oferta de seguros. O coeficiente da variável ativo, sendo positivo
e significativamente diferente de zero, mostrou a existência de efeitos
de escala sobre o produto das seguradoras.

6. Abertura do
resseguro 
projeções

As regressões de séries temporais permitem o exercício de extrair
projeções sobre o que ocorreria no mercado de resseguros e seguros
diretos se houvesse a abertura à competição no mercado de resseguro.
Os resultados, infelizmente, não puderam ser validados pelos estudos
em painel, devido à impossibilidade de se incluir nas regressões
respectivas proxies das variáveis que entendemos serem cruciais no
ambiente de abertura, a saber, o preço e os benefícios do resseguro em
termos de oferta de serviços auxiliares. Notamos, também, que o
exercício, por estar baseado na projeção de relações verificadas no
passado, não capta prováveis mudanças da estrutura do mercado e na
função de produção das firmas em seguida ao evento da abertura do
mercado de resseguro27.

Uma opinião ingênua encara tais exercícios como previsões do futuro, mas são, na verdade, projeções do passado
no futuro ou, mais precisamente, variações contrafactuais do próprio passado.
27
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Isto posto, as análises de série de tempo definem um modelo sintético
do mercado de resseguros que incorpora o mercado de seguros diretos.
O modelo é composto das equações (1) e (3), sendo a primeira uma
demanda de resseguros, e a segunda uma oferta de seguros em que
supomos que as empresas utilizem, além do capital próprio e dos fatores
de produção tradicionais, as operações de resseguros. O modelo é,
portanto, um sistema com duas equações, duas variáveis endógenas
(demanda líquida de resseguros, DRSSL, e prêmios emitidos de seguros,
PREM) e sete variáveis exógenas (PRESS, PL, PIB, no de seguradoras,
VIDA, PASS E COMPET).
Nosso objetivo é estimar quanto variariam a demanda por resseguros e
a oferta de seguros caso houvesse efetiva abertura do mercado à
competição, isto é, caso o IRB perdesse o status de monopolista no
setor. Fizemos o que se pode chamar de um exercício contrafactual em
que procuramos prever o que teria ocorrido com a demanda de resseguro
no período 2005 a 2007 se, no início de 2005, tivesse ocorrido a abertura
do mercado de resseguro28. Isto significou projetar no tempo o conjunto
de variáveis definidas como exógenas. Comecemos pelas que seriam
tipicamente as mais afetadas pela citada abertura, ou seja, as específicas
do IRB, como o índice de preço médio do resseguro e o quociente passivo
oneroso/patrimônio líquido. Supomos ainda que a abertura do mercado
seria ampla, ou seja, as restrições que porventura permanecessem
seriam as normais em mercados competitivos organizados e
corretamente regulados. Claro está que tal exercício, por fatalidade lógica,
se extrapolado para o futuro, lança luz sobre alterações no mercado de
resseguros a longo prazo, já que, a curto e a médio prazos, permanecerão
restrições à livre competição no setor.
Para estimar a variação no índice de preço médio do resseguro, conforme
a proxy que utilizamos no trabalho, calculamos a mesma variável para
uma amostra de cinco grandes resseguradoras internacionais no período
de 1999 a 2004 que, conforme relatório da Swiss Re, foram responsáveis
por cerca de 1/3 do faturamento do mercado de resseguros global.
Consideramos a média desses preços como o benchmark de preço
médio do resseguro que deverá ser estabelecido no Brasil na hipótese
de quebra efetiva do monopólio do IRB e criação de condições
plenamente competitivas no mercado interno. A tabela 9 mostra os
resultados. Por ela, vê-se que o índice de preço médio do resseguro em
1999-04, foi de 1,46 para o IRB, contra apenas 0,90 para a amostra de
resseguradoras estrangeiras, a média no período sendo ponderada pelos
prêmios brutos. Em 2004, tais valores foram de 1,88 e 0,89,
respectivamente, o que demonstra o fato costumeiramente alegado de
um preço do resseguro, na média, mais alto no Brasil que no exterior.
Claro está que a dispersão de preços deve aumentar com a queda do
monopólio do resseguro, de modo que seguradoras menores e menos
organizadas tenderão a pagar mais caro, e o inverso acontecerá com as
maiores e mais bem organizadas. Entretanto, em termos médios, é muito
improvável que a abertura do mercado de resseguro (na verdade, de
qualquer mercado monopolista) tenha impacto nulo ou altista sobre os

Um exercício com maior prazo de projeção teria a vantagem da antevisão e a desvantagem da complexidade
decorrente da inevitável imposição de muitas hipóteses ad hoc de ajuste dinâmico.
28
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preços. O que diferencia a empresa monopolista da empresa competitiva
é precisamente a capacidade da primeira de impor preços mais altos
aos consumidores, o que é difícil no caso da segunda. Supomos, assim,
que a abertura do mercado, o livre acesso das seguradoras nacionais
ao mercado de resseguros global e a conseqüente competição
provocariam uma redução do índice de preço médio de resseguro dos
1,88 praticados pelo IRB em 2004 (ou 1,46 na média de 1999-04) para
1,6, em 2005, 1,3, em 2006 e 1,0, em 200729.
Com relação ao quociente passivo oneroso/patrimônio líquido do IRB
que mede a capacidade de oferta, utilizamos a mesma démarche.
Comparamos a variável do IRB com a da amostra citada acima de
resseguradores internacionais. O resultado está na tabela 10 onde se
vê que, na média de 1999 a 2004, para o grupo de resseguradores
internacionais, o quociente citado ficou em 8,8, ao passo que, no caso
do IRB, o valor cai para 2,2. Em 2004, os valores respectivos foram 9,2
e 2,2. Em nossa opinião, como dito acima, a baixa alavancagem do IRB
se, por um lado, lhe garante a solvência, por outro, lhe retira capacidade
de oferta. Assim, nossa suposição é que, via abertura do mercado, as
empresas nacionais teriam acesso ao mercado internacional de
resseguros e, analogamente, os resseguradores locais, admitidos e
eventuais, teriam de competir com os do mercado internacional. Com
isso, a percepção pelas seguradoras da variável citada, dada pelo
conjunto de resseguradores nacionais e internacionais operando com
empresas brasileiras, subiria para 3,5, em 2005, 5, em 2006, e 7,
em 2007.

Tabela 9  Índice de Preço de Resseguro de Empresas Selecionadas

Como se daria tal redução é outra estória: o preço de um bem ou serviço pode cair a) pela queda de seu valor
monetário por unidade, b) pelo aumento da quantidade ofertada mantendo-se o preço do lote, c) pela oferta de produto
similar, mas de melhor qualidade com preço igual ao de pior qualidade ou por uma combinação das opções anteriores.
29
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Tabela 10  Quocientes Passivo Oneroso/Patrimônio Líquido de Resseguradores Selecionados

Mantivemos em 114 o número de seguradoras operando no país entre
2005 e 2007. Essa é a hipótese otimista, considerando a alta dependência
que certo número de seguradoras têm do resseguro estatal e a
conseqüente dificuldade que terão em sobreviverem em um mercado de
resseguro aberto. Adotamos essa hipótese devido à dificuldade em
estimar o número de empresas que restarão no mercado, e porque
suspeitamos que a variável TAM (coeficiente de penetração dividido pelo
número de empresas) possa estar captando fatores adicionais e
desconhecidos, que produziriam um coeficiente viesado na equação (2).
Mantivemos também em 1 (um) o valor da dummy COMPET, indicando
manutenção das condições competitivas no mercado de seguros e na
economia em geral. Na realidade, tais condições tendem a melhorar
com a abertura do resseguro, mas como foram captadas no nosso modelo
por uma variável binária, não há como alterá-las para cima. Quanto à
participação dos prêmios arrecadados nos ramos vida, saúde e
automóveis nos prêmios totais, fixamo-la em 76% e acreditamos que
essa hipótese não viola a realidade, dada a tendência recente de
crescimento mais lento desses ramos. Quanto ao PIB e ao patrimônio
líquido das seguradoras, supomos que ambos cresceriam a uma taxa
real de 3,5% ao ano entre 2005 e 2007.
Adicionalmente, em conseqüência da redução esperada nos preços dos
resseguros e da melhora nas demais condições de oferta com a abertura
do resseguro, espera-se reversão dos valores atualmente cossegurados
para o resseguro. No Brasil, as seguradoras optaram pelo co-seguro
como uma alternativa de cobertura de riscos mais ágil que a oferecida
pelo IRB. Entretanto, a queda de preços faria com que as empresas
optassem pelo resseguro, seguindo, assim, o que tem sido uma tendência
mundial. Note-se que, nos últimos anos, o co-seguro registrou queda de
sua participação nos prêmios emitidos totais, de 6,4%, em 1999, para
2,8%, no primeiro semestre de 2005, sendo tal queda atribuída à reticência
das empresas estrangeiras em participarem dos pools de co-seguro.
Nossa hipótese é que o mercado de resseguro liberalizado captaria
rapidamente todas as operações de co-seguro, que fixamos em 2,8%
dos prêmios emitidos entre 2005 e 2007.
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Tabela 11  Impactos da Abertura do Mercado de Resseguros

Isto posto, podemos passar ao exercício de projeção que significa resolver,
para os anos de 2005, 2006 e 2007, o sistema composto pelas equações
(1) e (3)30. A tabela 11 mostra a situação dos mercados de seguros e
resseguros no período 2005 a 2007. Como se vê pela tabela, fica claro
que a abertura do mercado do resseguro é favorável não apenas a esse
mercado, como também ao mercado de seguros diretos. No exercício
contrafactual que realizamos, a procura por resseguro aumentaria de
R$ 2.839 milhões, em 2004, para R$ 6.993 milhões, em 2007 (+146%
sobre 2004). Incluindo-se a migração das operações de co-seguro para
as de resseguro, o montante global seria de R$ 8.757 milhões, em 2007,
implicando em um aumento de 208,5% sobre o volume de 2004. Como
proporção dos prêmios emitidos, tal procura passaria de 6,3%, em 2004,
para 14,3%, em 2007, havendo, portanto, um incremento de 126,4%. Como
proporção do PIB, o avanço seria de 0,16% para 0,45% no mesmo período.
Com referência ao mercado de seguros diretos, a abertura do resseguro
provocaria um aumento da oferta, focada nos prêmios emitidos, de
R$45.101 milhões, em 2004, para R$61.403 milhões, em 2007, o que
significa um aumento percentual de 36,1%. Como proporção do PIB
(coeficiente de penetração), o mercado estaria em condições de passar
de um faturamento de 2,55% para 3,13% no mesmo período. Devemos
lembrar que esses são pontos centrais de projeção e que o intervalo de
confiança a 95,4% de significância da projeção se situa, no caso do
resseguro, em cerca de 18% e, no caso dos prêmios de seguros, em 10%
acima e abaixo dos respectivos valores centrais.
30

O software E-Views realiza essa tarefa usando um algoritmo interativo conhecido como método de Gauss-Seidel.
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7. Conclusões

Examinamos a demanda de resseguros brasileira e o impacto das
operações de resseguros no mercado de seguros diretos em estudos
de série temporal e painel. O objetivo último do trabalho foi aferir em que
medida os mercados respectivos seriam afetados pela aparentemente
inevitável abertura do resseguro e conseqüente extinção do monopólio
do IRB na área. Para tanto, estudamos a questão do resseguro tanto
teórica quanto empiricamente.
Parece-nos que ficaram assentes os impactos negativos e significativos
das variáveis vida, fatia de mercado e taxa de retorno dos
investimentos sobre a demanda de resseguro, conforme o esperado
teoricamente. Quanto à variável tamanho da empresa, a análise de
painel ratificou o efeito positivo e significativo sobre a demanda de
resseguro apurado no estudo de série temporal, resultado que vai contra
o esperado pela teoria. Quanto ao capital estrangeiro, os estudos do
presente relatório confirmam a sua pouca influência na procura por
resseguro. Resultados duvidosos foram colhidos nos casos das variáveis
taxação e alavancagem. Na análise de série de tempo, a
alavancagem apresentou efeito positivo e significativo sobre a procura
por resseguro, conforme esperado teoricamente, mas mostrou o inverso
(sinal negativo e significativo) nas regressões em painel.
Vimos, também, que o resseguro pode ser encarado como uma espécie
de capital adicional (ou margem de solvência adicional) a serviço do
mercado de seguros e, portanto, como um de seus fatores de produção.
A estimação de uma equação de oferta de seguros com tal característica
produziu o resultado esperado teoricamente, em termos de uma influência
positiva do resseguro sobre os seguros diretos. Assim, os coeficientes
de consumo de resseguros e co-seguros foram positivos e bastante
significativos com relação à produção de seguros. A variável despesa
de comercialização teve efeito positivo mas menos significativo. Já as
variáveis capital e despesas administrativas não mostraram efeitos
significativos sobre a oferta de seguros. O coeficiente da variável ativo
foi positivo e significativamente diferente de zero, o que mostrou a
existência de efeitos positivos de escala sobre o produto das seguradoras.
Ou seja, a produção de seguros cresce mais do que proporcionalmente
com o tamanho das empresas.
As equações estimadas estatisticamente definiram um modelo que nos
permitiu projetar a demanda de resseguros e a oferta de seguros entre
2005 e 2007, em um ambiente de abertura do resseguro e como função
de certo número de variáveis exógenas. Essencial no exercício de
projeção foram as hipóteses de que, com a citada abertura, o preço
médio do resseguro cairia e o inverso ocorreria com a razão passivo
oneroso/patrimônio líquido do IRB, encarada como proxy de sua
capacidade de oferta de serviços auxiliares às seguradoras. Tal modelo,
resolvido via técnica de cálculo numérico, mostrou impactos positivos
da abertura do resseguro tanto sobre esse mercado como sobre o
mercado de seguros diretos. Tais impactos estão sintetizados por uma
demanda de resseguros que aumentaria mais de 200% em três anos (aí
incluída a reversão do co-seguro) e pela capacidade das seguradoras
de, tudo o mais constante, aumentarem em 36% o faturamento com
prêmios diretos de seguros nesse mesmo período.
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Uma importante lacuna da presente análise foi a impossibilidade de se
incluir nas regressões variáveis indicativas dos preços do co-seguro,
bem como de validar as projeções no futuro, obtidas via regressões de
série de tempo, por meio de estudos de painel.
Finalmente, cabe mencionar que o exercício de previsão, por se basear
na extrapolação para o futuro de relações quantitativas aferidas no
passado, não capta os impactos benéficos derivados de mudanças na
estrutura do mercado segurador nacional em seguida à abertura do
resseguro. Entre tais impactos cabe citar:
a) ganhos obteníveis com a esperada ampliação da oferta de produtos:
a realidade do monopólio tem limitado a expansão do IRB em ramos
com elevado potencial de crescimento (vida, saúde, previdência,
riscos financeiros, crédito rural etc.), mas tal não ocorre com os
resseguradores internacionais que têm capacidade de ofertar um
amplo leque de produtos e auxiliar as seguradoras a fazerem o mesmo
na venda de seguros diretos;
b) ganhos de escala do novo mercado: com a abertura, haverá
provavelmente aumento do tamanho médio das empresas com efeitos
positivos sobre o volume de seguros ofertado, conforme aferimos
empiricamente acima;
c) ademais, em consonância com os padrões mais exigentes do
mercado de resseguros externo, as seguradoras locais serão
obrigadas a melhorar suas práticas de administração e governança,
com benefícios para os consumidores e para o mercado como um
todo; e
d) ganhos derivados do aperfeiçoamento das políticas de subscrição
no ambiente pós-abertura do resseguro: os resseguradores globais
possuem não apenas qualificação no desenho de novos produtos,
mas também grande compreensão dos mercados, tendo em vista
que detêm bases de dados extensas no tempo e no espaço sobre
eventos de seguros. Isto lhes permite quantificar melhor os riscos
envolvidos e aperfeiçoar suas políticas de subscrição. Tal expertise,
que estará ao acesso dos seguradores locais, lhes auxiliará
fortemente no correto apreçamento das apólices e na eficiência nos
procedimentos de indenizações de sinistros.
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