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Resumo
O artigo discute problemas de interpretação da variável arrecadação de seguros. Sendo a arrecadação
o produto de preços de seguros vezes quantidades transacionadas (de apólices ou expostos), sua
variação esconde o quanto se deve a cada um desses fatores. O texto mostra que a solução comumente
utilizada – deflação por índices de preços ao consumidor – provavelmente não resolve o problema,
dando ideia ainda muito imprecisa do quanto da variação se deve a preços e quantidades. E sugere o
cálculo, no Brasil, de índices de preços ao produtor (no caso, seguradores) nos ramos mais importantes
do mercado de seguros.
O artigo aborda ainda o uso da arrecadação no quociente com o PIB, formando o “coeficiente
de penetração”. E demonstra que a consideração desse coeficiente como expressão do tamanho do
mercado de seguros na economia, relativamente a outros setores, é tecnicamente incorreta e leva a erros
quanto a evolução no tempo e no nível do produto do mercado segurador. Estima também para o Brasil
tal produto de modo consistente com o preconizado pelo Sistema de Contas Nacionais 2008 da ONU.
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Summary
The article discusses problems of interpretation of the variable “insurance revenues”. Since insurance
revenue is the product of insurance prices times the quantities transacted (of policies or exposed units),
its variation hides the amount due to each of these factors. The text shows that the commonly used
solution – the deflation of revenues by consumer price indices – arguably does not solve the problem,
giving a still very imprecise idea of how much of the revenue variation is due to prices and quantities.
It also suggests the calculation in Brazil of producer price indices (in this case, for insurance carriers) in
the most important branches of the insurance market.
The article also analyses the use of insurance revenue in the quotient with the GDP, forming the
“penetration coefficient”. It shows that the consideration of this coefficient as an expression of the size
of the insurance market in the economy relative to other sectors is technically incorrect and leads to
errors regarding the evolution in time and the level of the gross product (output) of the insurance market.
It also estimates for Brazil the gross insurance output in a manner consistent with the recommendations
by the UN System of National Accounts 2008.
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Sinopsis
Recaudación de seguros: problemas de interpretación
Lauro Vieira de Faria
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Resumen
El artículo discute problemas de interpretación de la variable recaudación de seguros. Siendo la
recaudación el producto de precios de seguros a veces las cantidades negociadas (de pólizas o
unidades expuestas), su variación esconde cuánto se debe a cada uno de estos factores. El texto
muestra que la solución comúnmente utilizada – la deflación de la recaudación por índices de precios al
consumidor-probablemente no resuelve el problema, dando idea aún muy imprecisa de cuánto de la
variación se debe a precios y cantidades. Y sugiere el cálculo en Brasil de índices de precios al productor
(en el caso, aseguradores) de seguros en las ramas más importantes del mercado.
El artículo discute aún el uso de la recaudación en el cociente con el PIB, formando el “coeficiente
de penetración”. Muestra que la consideración de ese coeficiente como expresión del tamaño del
mercado de seguros en la economía respecto a los demás sectores es técnicamente incorrecta y
conduce a errores en cuanto a la evolución en el tiempo y al nivel del producto del mercado de seguros.
Se estima también para Brasil tal producto de forma consistente con el preconizado por el Sistema de
Cuentas Nacionales 2008 de la ONU.
Palabras-Clave
Recaudación; seguros; automóviles; salud; penetración; producto; cuentas nacionales.
Sumario
1. Introducción. 2. Recaudación nominal y real. 3. Seguro de automóviles. 4. Seguros y planes de salud.
5. Recaudación/PIB o “coeficiente de penetración” de seguros. 6. Estimación del producto de la industria
de seguros. 7. Referencias bibliográficas.
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1. Introdução

É bem conhecido o fato de que a maioria das análises de evolução
quantitativa do mercado de seguros enfatiza o comportamento da
variável “prêmios” (emitidos, diretos, retidos ou ganhos)1.
Como parte das seguradoras oferece também planos de acumulação e
títulos de capitalização e as operadoras de saúde, por sua vez, oferecem
seguros e planos de saúde, a arrecadação ou faturamento total do
mercado é composto dos prêmios de seguros mais as contribuições a
tais planos, além das contraprestações de saúde suplementar.
Esta é uma característica dos mercados de seguros no Brasil e na maioria
dos países. Porém, o faturamento ou arrecadação, sendo o produto
de preços vezes quantidades transacionadas, esconde obviamente o
quanto de sua variação se deve a mudanças de preços e de quantidades
(de apólices ou de unidades de exposição).
A questão parece acadêmica, mas não é. Se a demanda de seguros
for inelástica a preço, como algumas vezes se pensa, uma variação
do faturamento estará associada mais a variações do preço do que a
variações da quantidade transacionada e vice-versa, se a demanda for
elástica2.

2. Arrecadação
nominal
e real

Uma saída é deflacionar a arrecadação por um índice geral de preços
ou por um índice de preços ao consumidor, obtendo-se assim a
arrecadação “em moeda de poder aquisitivo constante”. Um crescimento
do faturamento desta forma deflacionado indicaria mais seguramente
expansão das quantidades transacionadas no mercado.
Um refinamento é utilizar como deflator um índice setorial de preços de
seguros. Tal índice não existe no Brasil para o conjunto do mercado.
Contudo, no âmbito do IPCA, existem índices setoriais para os grupos
de seguros de automóveis e planos de saúde – o que é compreensível,
pois somente as despesas com esses seguros se mostraram relevantes
nas pesquisas de orçamentos familiares em que se baseiam o IBGE e
outras entidades para o cálculo dos índices de preços ao consumidor.
Como se verá adiante, é provável que esses índices deem ideia distorcida
das variações de preços de seguros e, por conseguinte, de quantidades
transacionadas nesses mercados.

Sabemos que muitas análises consideram também sinistros, despesas comerciais, administrativas, lucros etc., mas
o ponto aqui é a ênfase no faturamento ou arrecadação quando se trata de aferir crescimento (ou não) do mercado.
2
Demanda inelástica a preço significa que, tudo o mais constante, um acréscimo de x% no preço do bem reduz a
quantidade procurada em menos de x%. Logo, a alta do preço está associada a aumento da receita, e vice-versa.
Ver Contador e Ferraz (2004, p.130), para o caso do mercado de seguros brasileiro.
1
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3. Seguros
de automóveis

O exercício abaixo ilustra a questão. A primeira coluna da tabela 1
apresenta dados semestrais de 2007 a 2018 para a soma da arrecadação
(prêmios diretos) das coberturas de seguro APP (Acidentes Pessoais
a Passageiros), casco e RCFV (Responsabilidade Civil Facultativa de
Veículos) para o Brasil, conforme informado pelo AUTOSEG (Sistema
de Estatísticas de Automóveis da SUSEP). A segunda coluna mostra
o número de veículos expostos (segurados) com tais coberturas, a
terceira, o preço médio das citadas coberturas, resultante da divisão
da coluna II pela coluna III. Já a quarta traz o IPCA médio nos períodos
correspondentes, e a última, o IPCA-seguro voluntário de veículos, um
dos componentes do item “Transportes/Veículo Próprio” do IPCA.

Tabela 1 – Prêmios, quantidade de expostos, preço médio de coberturas* do seguro de automóveis,
IPCA “cheio” e IPCA – seguro voluntário de veículos
R$ milhões

milhões

Prêmios AUTOSEG N° expostos

R$

índice

Preço médio

IPCA “cheio”

IPCA seg. auto

2007.II

6.692,01

5,29

1.264

2.700

2.700

2008.I

6.767,55

5,49

1.232

2.785

2.781

2009.I

7.691,88

5,99

1.283

2.937

2.744

2010.I

8.838,20

6,46

1.368

3.084

2.918

2011.I

9.164,84

6,56

1.396

3.280

2.733

2012.I

10.764,95

7,80

1.380

3.456

2.800

2013.I

12.365,27

7,78

1.590

3.679

2.910

2014.I

13.324,98

7,95

1.676

3.904

2.922

2015.I

13.466,61

7,76

1.735

4.220

2.939

2016.I

13.826,19

8,20

1.686

4.626

2.904

2017.I

14.054,73

8,22

1.710

4.822

3.216

2018.I

15.481,51

8,57

1.807

4.969

3.184

var.18/07

131,3%

61,9%

42,9%

84,0%

17,9%

Fontes: SUSEP e IBGE. (*) APP, casco e RCFV
As discrepâncias entre os indicadores são evidentes. De fato, se
deflacionarmos a arrecadação pelo IPCA “cheio”, obtemos um
crescimento real de 25,7% (131,3% sobre 84%) entre o segundo semestre
de 2007 e o primeiro semestre de 2018. Se fizermos o mesmo pelo
IPCA – seguro voluntário de veículos, a variação real sobe para 96,2%
(131,3% sobre 17,9%)! O preço médio das coberturas, por outro lado,
aumentou 42,9%, a meio caminho entre os acréscimos do IPCA e de
seu subitem, e a quantidade de expostos se elevou em 61,9%.
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Gráfico 1 – Preço médio por exposto de seguros de automóveis, IPCA
e IPCA – seguro auto. Base 207 = 100

Exploremos as razões para essas diferenças. Índices gerais de preços
ao consumidor, como o IPCA, são baseados em centenas de grupos
de bens e serviços, muitos dos quais com pouca ou nenhuma relação
com o mercado de seguros. Resulta daí ser grande a possibilidade de
obtenção de uma estimativa defeituosa de variação de preços em um
setor particular como o de seguros de automóveis.
Já com o IPCA-seguro voluntário de veículos, há o problema adicional da
construção do índice. Segundo a publicação do IBGE “Sistema Nacional
de Índices de Preços ao Consumidor – Estruturas de Ponderação a
partir da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009”, a pesquisa
de tal subitem do IPCA se baseia numa amostra compreendendo
quatro modelos de automóveis semelhantes, cada um vinculado a uma
companhia seguradora responsável pelas informações.
Conforme a publicação, “extrai-se, assim, um valor para o prêmio cobrado
por esta seguradora. Procedendo de maneira análoga para os outros três
modelos, calcula-se uma média (aritmética), resultado que representará
o valor do prêmio de seguro médio para o período corrente. Como o
que convém ao IPC é a variação mensal, compara-se esse valor obtido
com o resultado alcançado no período anterior, incluindo-a de maneira
apropriada no índice” (IBGE, 2012, p.222).
A publicação não especifica quais os modelos utilizados, quais as
seguradoras consultadas e se há alguma padronização do perfil de
risco dos motoristas. Em um mercado com dezenas de modelos e
de seguradoras e com vários perfis de risco (baseados em sexo, idade
e localização), a inadequação é patente. Não surpreende, portanto, que
a evolução do subitem guarde pouca relação com a do IPCA “cheio” e
com a do preço médio das coberturas calculado com base no AUTOSEG
(Gráfico 1)
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Mas há uma objeção mais séria. Índices de preços ao consumidor (como
o IPCA e subitens) pretendem expressar a inflação de famílias com
renda variando num determinado intervalo (no caso do IPCA, entre 1 e
40 salários mínimos; no INPC, entre 1 e 6 salários mínimos).
Ocorre que a arrecadação de seguros reportada pela SUSEP, total ou de
ramos particulares, ultrapassa o universo dessas famílias consumidoras,
bastando lembrar que parte considerável da arrecadação advém de
prêmios e contribuições de pessoas jurídicas (empresas, governos ou
entidades sem fins lucrativos).
A saída correta, portanto, seria ter um Índice de Preços ao Produtor
(IPP) aplicado ao mercado de seguros. O IBGE calcula um IPP, mas
restrito às indústrias extrativa e de transformação.
Tal índice é plenamente factível. A Oficina de Estatísticas da União
Europeia (Eurostat) calcula um Índice de Preços ao Produtor de Serviços,
e países como Estados Unidos, Canadá, Japão e Holanda desenvolvem
índices desse tipo aplicados a vários setores, inclusive seguros.
Producer prices (output prices) represent the prices from the point
of view of the producer. The prices are transaction prices and
take into account discounts, rebates, surcharges and similar price
determining elements but not product taxes. There are several
important differences between producer prices and consumer
prices, notably:
• Producer prices are calculated without VAT and similar taxes
since they do not count as revenues from the point of view of
the producer. Consumer prices include such taxes since the
consumer has to pay them.
• Producer prices cover output produced by domestic producers
– including output that is exported. Consumer prices include
the prices of imported goods.
• An important use of producer prices is to deflate value data
to produce information on real output, consumer prices are
used to deflate expenditure data
(EUROSTAT, 2019) 3

Veja-se: EUROSTAT. Statistics Explained. 2019. Disponível em https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Services_producer_price_index_overview#Services_producer_prices_-_development_since_2006. Acesso em
24 mai. 2019 e OECD. Financial and insurance activities. Eurostat-OECD Methodological Guide for Developing
Producer Price Indices for Services: Second Edition. 2014. Disponível em https://read.oecd-ilibrary.org/economics/
eurostat-oecd-methodological-guide-for-developing-producer-price-indices-for-services/financial-and-insuranceactivities_9789264220676-13-en#page43. Acesso em 24 mai. 2019.
Em particular, o texto do Eurostat mostra que: na Europa, entre 2006 e 2018, para os serviços de correios, enquanto
os preços ao produtor subiram 21,1%, os preços ao consumidor aumentaram 47,3%.
3

R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 15, n. 25, p. 85-104, jan. 2019/jun. 2019

91

Arrecadação de Seguros: Problemas de Interpretação

O gráf ico 2 mostra as diferenças de evolução no tempo do
IPP-seguradoras de auto (“PPI industry data for Direct property and
casualty insurers-Private passenger auto insurance“), o IPC-seguro auto
(“Motor vehicle insurance in U.S. city average, all urban consumers”),
e o IPC total nos Estados Unidos, conforme dados do US Bureau of
Labor Statistics). A variação do IPP-seguradoras de automóveis entre
2006 e início de 2019 ficou a meio caminho entre a do IPC-seguro auto
e a do IPC “cheio”.
Gráfico 2 – Estados Unidos, IPP-seguradoras auto, IPC-seguradora
autoe IPC

Enfim, esses fatos desaconselham a utilização tanto do IPCA quanto
do IPCA-seguro voluntário de veículos como deflatores da receita
total de prêmios de seguros respectivos visando a uma estimativa
de quantidades transacionadas desses seguros e indicam que seria
interessante o cálculo de um índice de preços ao produtor aplicado ao
grupo de seguros de veículos4.

Cabe notar que o preço médio por exposto, resultado da divisão da arrecadação pela quantidade de expostos,
embora seja um indicador a considerar, não é rigorosamente um índice de preços, pois a composição dos veículos
expostos e suas qualidades são indefinidas no tempo, o mesmo ocorrendo com as ponderações implícitas aplicadas
aos diferentes preços. O denominador – número de expostos – é heterogêneo, pois cada exposto representa um
contrato específico de risco. Um índice de preços ao produtor seguro com base no método de Laspeyres, por
exemplo, fixaria a cesta de veículos segurados e os perfis de risco, bem como a ponderação aplicada a cada veículo
ou contrato. Com n veículos expostos, cada um com Q quantidades e P preços, entre o ano-base (subscrito 0) e o
4

ano final (subscrito 1), tal índice seria

, que pode ser reescrito como

, sendo R0 a participação no

ano-base da receita auferida com o exposto i na receita total.
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4. Seguros e
planos de
saúde

O mesmo exercício pode ser feito para o setor de saúde suplementar
(tabela 2), pois a ANS publica a receita de contraprestações e o número
de beneficiários, daí ser possível obter a contraprestação média. O IBGE
divulga um subitem do IPCA relativo a planos de saúde.
Se deflacionarmos a receita de contraprestações das operadoras
de saúde pelo IPCA “cheio”, obtemos um crescimento real de 63,3%
(163,5% sobre 61,4%) entre 2010 e 2018. Se optarmos pelo subitem
IPCA-planos de saúde, a variação real cai para 21,6% (163,5% sobre
116,6%). A contraprestação média elevou-se em 153,5%, e o número
de beneficiários aumentou apenas 4%.

Tabela 2 – Receita, N° de beneficiários, preço da assistência médica* privada e IPCA
Receita de
contraprestações
(R$ bilhões)

Número de
beneficiários
(milhões)

Contraprestação
média
(R$)

IPCA
“cheio”

IPCA –
planos
de saúde

2010

72,9

45,4

1605,7

3.114,50

3.098,99

2011

82,6

47,00

1757,4

3.321,20

3.288,03

2012

92,9

48,7

1907,6

3.500,66

3.541,21

2013

106,5

49,6

2147,2

3.717,85

3.832,36

2014

123,8

50,4

2456,3

3.953,15

4.184,59

2015

140,3

49,2

2851,6

4.310,12

4.625,04

2016

158,4

47,6

3327,7

4686,79

5245,91

2017

176,0

47,1

3736,7

4.848,31

5.958,23

2018

192,1

47,2

4069,9

5.025,99

6.713,29

Var. 2018/10

163,5%

4,0%

153,5%

61,4%

116,6%

Fontes: ANS e IBGE. (*) com ou sem odontologia.
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Como no caso do seguro de automóveis, verifica-se que o IPCA “cheio” não
reflete o que se passa no mercado de saúde suplementar. Suspeitamos
que o mesmo ocorra com o IPCA-planos de saúde (Gráfico 3).
Gráfico 3 – IPCA, IPCA planos de saúde e contraprestação média da
saúde suplementar (2003 = 2010)

Segundo o IBGE, “a pesquisa [desse subitem do IPCA] consiste em
visitar, a cada mês, as operadoras mais representativas, aquelas que,
notoriamente, agregam o maior número de usuários. Em cada uma das
operadoras é obtida a informação do percentual de reajuste aplicado
sobre as mensalidades dos contratos que estão fazendo aniversário
no mês da pesquisa. O percentual informado, em geral, é baseado no
reajuste fixado pela ANS, sendo o reajuste anual anunciado em torno do
meio de um ano para vigorar nos doze meses seguintes. Sua aplicação
tem início para os usuários de acordo com a data de aniversário de cada
plano. Assim, se o início da aplicação é em junho de um ano, em julho do
ano seguinte todos os contratos terão sido reajustados” (IBGE, 2013)5.
De 2001 a 2018, o reajuste máximo para os planos individuais foi
fixado pela ANS levando-se em consideração a média dos percentuais
de reajuste aplicados pelas operadoras aos planos coletivos com mais
de 30 beneficiários. Em 2013/2014, a Agência informava que tal reajuste
afetava apenas cerca de 18% dos beneficiários de planos de saúde no
Brasil.

5

Ver IBGE (2013).
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Tal metodologia foi alterada em fins de 2018, de modo que, atualmente,
o reajuste máximo permitido para os planos individuais é o resultado
da soma de 80% da variação do “Índice de Valor das Despesas
Assistenciais” (IVDA) e 20% da variação do IPCA expurgado do subitem
“Plano de Saúde”. O IVDA é composto da variação das despesas
assistenciais dos planos individuais com dedução de dois fatores, um
de ganhos de eficiência e outro da variação da receita por faixa etária
dos planos individuais6.
Esses reajustes, em ambas as metodologias, não espelham a variação
de custos médios no mercado de saúde suplementar brasileiro, conforme
assinalado por Cechin, Alves e Almeida (2016):
As operadoras de planos e seguros privados de saúde vêm
enfrentando escalada de crescimento da despesa assistencial
per capita de seus beneficiários, que, repassados aos
compradores, comprometem a renda e o orçamento das
famílias e das empresas. A dificuldade de repassar os custos
aos preços comprime as margens e os investimentos das
operadoras. Ressalta-se que a variação da despesa assistencial
per capita muito acima dos índices de inflação não vem sendo
integralmente compensada nos reajustes das mensalidades dos
planos individuais ou familiares (CECHIN, ALVES E ALMEIDA,
2016, p.143).

Como consequência do controle de preços via imposição de tetos de
reajuste, os planos individuais se tornaram minoritários no mercado.
Isto posto, o IPCA-planos de saúde, sendo baseado no índice da ANS,
espelha também parte menor da realidade desse mercado, e sua
utilização como deflator da receita de contraprestações de planos de
saúde, por conseguinte, se mostra problemática.
Portanto, novamente, seria interessante o cálculo de um índice de
preços ao produtor aplicado ao setor de planos de saúde suplementar
que efetivamente fosse representativo do conjunto do mercado e usado
como deflator da receita, capaz de fornecer informação mais precisa
sobre as quantidades de contratos transacionadas nesse mercado.
O gráfico 4 mostra as diferenças entre o IPP-Seguradoras de Saúde
(PPI Industry Data for Direct Health and Medical Insurance Carriers),
o IPC-Seguros de Saúde (Health Insurance in U.S. City Average, All
Urban Consumers) e o IPC nos Estados Unidos entre 2006 e início de
2019, conforme dados do Bureau of Labor Statistics.
Vê-se que a tendência de longo prazo é similar, mas há bem mais
variabilidade na evolução do IPC-Seguro Saúde no curto prazo em
comparação com o IPP-Seguradoras de Saúde. Já o IPC “cheio”
aumentou bem menos no período.

6

Ver os textos correspondentes da ANS citados nas referências bibliográficas.

R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 15, n. 25, p. 85-104, jan. 2019/jun. 2019

95

Arrecadação de Seguros: Problemas de Interpretação

Gráfico 4 – Estados Unidos, IPC-seguros de saúde, IPP-seguradoras
de saúde e IPC

5. Arrecadação/PIB
ou “coeficiente
de penetração”
de seguros

Outra variável muito utilizada no mercado de seguros e baseada na
arrecadação é o chamado “coeficiente de penetração”, calculado como
a participação da arrecadação do mercado segurador no PIB.
Uma elevação no coeficiente é entendida como um aumento da
penetração do seguro na economia. Entende-se que meça o tamanho
do mercado de seguros relativamente a outros setores de atividade,
como indústria, serviços, agropecuária etc.
As afirmativas abaixo são exemplo dessa visão:
The insurance penetration index […] is an indicator of the way
in which a company uses insurance as a mechanism to give
stability to economic and social activity through the protection
and compensation of risks and as a tool to manage savings and
promote of medium- and long-term investments. Therefore, the
penetration index should not be seen only as an indicator of the
relative size of the insurance industry in an economy, but also, and
more importantly, as the degree of intensity in which insurance
contributes to creating wealth in a society (MAPFRE, 2017, p.11).7
“Insurance spending is defined as the ratio of direct gross
premiums to GDP, which represents the relative importance of
the insurance industry in the domestic economy” (OECD, 2019).8

A medida é interessante e de amplo uso internacional, tanto pela facilidade
de cálculo quanto de compreensão, mas a comparação do coeficiente
de penetração de seguros com a participação no PIB de outros setores
é conceitualmente falha.

7
8

Ver Mapfre (2017, p. 11).
Ver seção de dados da OECD, https://data.oecd.org/insurance/insurance-spending.htm, item “insurance spending”.
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O Produto Interno Bruto é o valor de mercado de todos os bens e serviços
finais produzidos dentro de um país em determinado período de tempo.
O PIB pode ser calculado: a) pela soma das despesas de consumo
mais investimento de famílias e empresas (“ótica da despesa”); b) pela
soma das rendas pagas na forma de salários, juros, lucros e aluguéis
(“ótica da renda”) e c) soma dos valores adicionados por cada setor da
economia (“ótica da produção”), dada pelo valor total da produção final
menos o valor do consumo intermediário. Por causa da construção do
sistema de contas nacionais, todas essas definições devem chegar a
idêntico resultado.
O produto de cada setor segue a mesma metodologia: é a soma de
salários, juros, lucros e aluguéis pagos pelo setor, que deve ser igual ao
valor adicionado por este, dado pela soma do valor total de sua produção
final menos o consumo intermediário (gasto em bens e serviços usados
no processo de realizar sua produção final). Assim, quando se fala na
participação dos diversos setores da economia, entende-se que tanto no
numerador quanto no denominador estão medidas de valor adicionado9.
Tal não se dá, porém, com o coeficiente de penetração, pois no numerador
está a receita bruta do setor (faturamento ou arrecadação de seguros),
enquanto no denominador há o valor adicionado em todos os setores
da economia (PIB).
O gráfico 5 mostra as discrepâncias que surgem quando se compara
o coeficiente de penetração de seguros com a participação no PIB
do valor adicionado de seguros e serviços relacionados, somados ao
sistema financeiro no período de 2003 a 2017. O referido coeficiente
quase iguala a razão valor adicionado/PIB desses setores em 2013 –
o que seria um contrassenso –, e a evolução no tempo das duas variáveis
guarda pouca semelhança.

Aqui há que lembrar a diferença entre produto bruto e produto líquido: aquele mede o valor total da produção final,
ao passo que este mede o valor adicionado, isto é, o valor total menos o consumo intermediário. O PIB é assim
correlato ao produto líquido total da economia.
9
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Gráfico 5 – Coeficiente de Penetração de Seguros e Participação dos
Setores Financeiro e Securitário no PIB

O tema do que seja o produto da indústria de seguros e seu valor
adicionado é difícil e ainda em discussão10, mas a visão que prevalece
entre os especialistas em contabilidade nacional é de que seja a soma
dos prêmios ganhos mais o resultado financeiro, menos os sinistros
ocorridos. É o que se lê na publicação “Sistema de Contas Nacionais
2008 (SCN 2008)”11 das Nações Unidas, padrão internacional para o
cálculo das contas nacionais:
The basic method for measuring non-life insurance output is as
follows: premiums earned plus adjusted premium supplements
minus adjusted claims incurred. The use of adjusted premium
supplements and adjusted claims incurred in the calculation
of non-life insurance output is due to the fact that in cases of
catastrophic losses, the output of the insurance activity […] could
be extremely volatile (even negative) (UNSD; ECB, 2013, p.155).
The output of life insurance is derived as premiums earned plus
premium supplements minus benefits due minus increases (plus
decreases) in actuarial reserves and reserves for with-profits
insurance. The method for calculating output for life insurance
follows the same general principles as for non-life insurance
but because of the time interval between when premiums are
received and when benefits are paid, special allowances must
be made for changes in the technical reserves (UNSD; ECB,
2013, p.155).

Ver Sherwood (1999) sobre o difícil tema da mensuração do produto do mercado de seguros.
Ver UNSD; ECB (2013, p.116 e seguintes; e p.155 e seguintes). Premium supplements = income earned by
insurance corporations by investing the technical reserves (not own funds).
10
11
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Esse é também o entendimento do IBGE, conforme a publicação “Sistema
de Contas Nacionais Brasil – Ano de referência 2010”:
O valor da produção total dos serviços de seguros não
corresponde ao total de prêmios pagos, no exercício, pelos
segurados. Ele é obtido por uma equação contábil que leva em
consideração somente a parte do prêmio relativa ao exercício
em questão, descontadas as indenizações pagas e o rendimento
da aplicação das provisões (IBGE, 2016, p.66)12.

Tal concepção advém de um entendimento específico da função do
mercado de seguros, assim como do sistema financeiro e do comércio.
Diferentemente da indústria e da agricultura, cujo objetivo é a produção
de bens, a ideia é que tais setores criariam valor basicamente pela
transferência de recursos entre agentes econômicos.
Tal atividade dá origem a uma margem entre entradas e saídas de
recursos que, essa sim, entendem os especialistas, seria a melhor
medida do produto do setor. No caso do comércio, por exemplo, é a
margem entre valores de bens vendidos e bens comprados; nas finanças,
basicamente, entre juros pagos e juros recebidos, e nos seguros, entre
os prêmios, acrescidos da receita financeira (por serem pagos na frente)
e os sinistros. O setor de seguros faria a transferência de recursos no
tempo para um mesmo segurado (por exemplo, o detentor de um plano de
previdência) e/ou entre segurados que fazem parte de um mesmo “pool”
(dos não sinistrados para os sinistrados), contingente a determinados
estados incertos da natureza (riscos).
Da arrecadação ou receita bruta de seguros para o conceito de valor
adicionado de seguros, na visão das contas nacionais, há quatro etapas
a cumprir:
a) os prêmios diretos devem ser abatidos do aumento das reservas
pelo risco não decorrido, dando lugar ao conceito de prêmio ganho;
b) o prêmio ganho deve ser acrescido dos juros obtidos com a aplicação
das reservas técnicas, que integram a precificação dos seguros;
c) devem ser deduzidos também os sinistros ocorridos, que constituem
a função de transferência de recursos dos seguros; e
d) do valor bruto da produção [a + b + c] deve ser deduzido o consumo
intermediário, que consiste no valor de bens e serviços usados como
insumos durante o processo de produção. No caso de seguros,
entende-se que estes sejam tipicamente aluguéis, suprimentos,
despesas de telecomunicações, de viagem, manutenção do prédio
(aquecimento, água, iluminação), custos de reparos etc.

12

Ver IBGE (2016), p.66.
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Ambas as medidas – o produto bruto e o valor adicionado do setor de
seguros – são por fatalidade aritmética inferiores à arrecadação e, desse
modo, as participações no PIB são também inferiores ao coeficiente de
penetração.

6. Estimativa
do produto
da indústria
de seguros

Infelizmente, para fins de publicação, o IBGE engloba num único setor
os mercados financeiros, de seguros (incluído fundos de previdência
abertos) e serviços relacionados e de fundos de pensão (fechados).
Contudo, seguindo a metodologia citada acima, entendemos que há
possibilidade de uma estimativa do produto bruto de seguros, planos
de saúde e previdência complementar aberta.
Dada a dificuldade de computação do consumo intermediário, vamos
nos ater ao produto bruto das seguradoras reguladas pela SUSEP, bem
como das operadoras de planos de saúde (médicas e odontológicas)
reguladas pela ANS. Os dados são anuais, e o período considerado,
devido à mudança no plano de contas da SUSEP desde fins de 2013,
foi de 2013 a 2018.
No Banco de Dados SES, em seu Sistema de Estatísticas, a SUSEP
disponibiliza os balanços agregados das seguradoras. Seguindo
as indicações do SCN 2008, escolhemos as seguintes rubricas do
demonstrativo de resultados:
Para o cálculo da arrecadação das seguradoras reguladas pela SUSEP:
Prêmios Diretos (menos VGBL e VRGP) + Rendas de Contribuições e
Prêmios/Planos de Aposentadoria
Para o cálculo do produto bruto das seguradoras reguladas pela SUSEP:
Prêmios Ganhos e Receitas de Contribuições exceto Planos de
Aposentadoria + Receita com Emissão de Apólices/DPVAT – Sinistros
Ocorridos + Rendas de Contribuições e Pl. Aposentadoria - Constituição
Provisão Benefícios Conceder – Despesas com Benefícios + Rendas
com Taxas de Gestão e Outras Taxas + Resultados Financeiros13
Os dados agregados das operadoras de seguros e planos de saúde
estão dispersos em várias publicações no sítio da ANS na internet.
Para o cálculo da arrecadação dessas operadoras foi utilizada a rubrica
“Receitas de Contraprestações”. Para o cálculo do produto bruto das
operadoras, de tal receita foi abatida a “Despesa Assistencial” e somado
o “Resultado Financeiro”.

Segundo a SNA 2008, subsidiariamente, intermediários financeiros e seguradoras podem realizar serviços
auxiliares cujo produto é o valor cobrado (“fees”). Essa é a razão de termos incluído as receitas com emissão de
apólices e rendas com taxas de gestão.
13
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A tabela 3 mostra o faturamento das seguradoras (mercado SUSEP)
e das operadoras de saúde (mercado ANS), tanto em valor como em
porcentagem do PIB, ademais da estimativa do produto bruto dessas
companhias, também em valor e como porcentagem do PIB. A diferença
é flagrante.
Tabela 3 – SUSEP e ANS: Arrecadação e Produto Bruto em R$ bilhões e como % do PIB
Arrecadação

Produto bruto

PIB

SUSEP

ANS

Total

SUSEP

ANS

Total

2013

156,6

106,5

263,1

48,9

17,7

66,6

5.332

2014

172,1

123,8

295,9

57,0

22,0

79,0

5.779

2015

194,2

140,3

334,5

63,0

25,6

88,6

5.996

2016

215,0

158,5

373,5

69,0

29,7

98,7

6.267

2017

222,8

176,0

398,8

71,8

32,9

104,7

6.554

2018

220,3

192,1

412,4

76,4

37,8

114,2

6.800

Arrecadação/PIB

Produto bruto/PIB

SUSEP

ANS

Total

SUSEP

ANS

Total

2013

2,9%

2,0%

4,9%

0,92%

0,33%

1,3%

2014

3,0%

2,1%

5,1%

0,99%

0,38%

1,4%

2015

3,2%

2,3%

5,6%

1,05%

0,43%

1,5%

2016

3,4%

2,5%

6,0%

1,10%

0,47%

1,6%

2017

3,4%

2,7%

6,1%

1,10%

0,50%

1,6%

2018

3,2%

2,8%

6,1%

1,12%

0,56%

1,7%

Fontes: ANS, SUSEP e IBGE. Resultado financeiro em 2017 e 2018 = projeção.
O produto bruto das seguradoras (SUSEP) representa apenas cerca de
1/3 do seu coeficiente de penetração (1% do PIB contra 3,2% na média
do período). A evolução no tempo é diferente também. De 2017 para
2018, enquanto a penetração caiu de 3,4% do PIB para 3,2% (em razão
basicamente do decréscimo dos aportes aos planos de acumulação), o
produto bruto subiu de 1,10% para 1,12% do PIB.
No caso das operadoras de saúde (ANS), o produto bruto representa
apenas cerca de 1/5 do coeficiente de penetração (0,45% do PIB contra
2,42%). A evolução no tempo, no entanto, foi crescente nos dois casos.
O produto total (ANS + SUSEP) como parcela do PIB teve expressão
quase ¼ menor que a razão arrecadação/PIB.
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Fica claro que o enfoque das contas nacionais considera o mercado de
seguros apenas meio de transferência de recursos no tempo e no espaço
entre indivíduos, reduzindo fortemente sua expressão na economia em
relação à métrica tradicional do próprio mercado (razão arrecadação/
PIB)14. Essa é a visão que prevalece atualmente, entre as entidades
encarregadas das contas nacionais, inclusive nos países desenvolvidos.
Visão sujeita a críticas, como se depreende da seguinte passagem:
The discrepancy between intuition and large premium incomes
on the one hand and the small contribution to GDP according to
national accounts has prompted a lot of criticism. For instance, the
German Insurance Association proposed to add loss payments
to the contribution to GDP. This would put the industry’s share
in GDP to 7% (ZWEIFEL; EISEN, 2012, p. 6-11).15

Mudar tal percepção significa insistir junto às entidades responsáveis
pelas contas nacionais que a indústria de seguros faz bem mais que
transferir recursos contingentes a determinados eventos de risco.
A alocação eficiente do risco propiciada pelo seguro minimiza os custos
de transação. As seguradoras limitam perdas por inspeções técnicas
e rápida liquidação. Fornecem os meios financeiros para compensar
os sinistros ocorridos, evitando mais danos (incluindo perdas para
terceiros). Ambos aumentam a eficiência da economia e contribuem
para sua estabilidade e crescimento. A harmonia financeira proporcionada
pelo seguro é, portanto, fundamental do ponto de vista do bem-estar dos
agentes econômicos. Sem ela, as perdas teriam de ser cobertas pelo
autosseguro ou pelo mutualismo puro, que exigem comprometimento
de muito mais capital e são incapazes de diversificar adequadamente
os riscos. Os seguros melhoram a governança das famílias e
empresas, pois impõem um preço à desorganização e à imprevidência.
Complementam e, em certos casos, substituem programas de governo,
como seguridade e assistência social, dando alívio, em última instância,
aos contribuintes. A indústria de seguros promove a alocação mais
eficiente de capital e, sendo intermediárias financeiras detentoras de
grandes reservas, as seguradoras são importantes na mobilização
de poupanças para o crescimento econômico. Proporcionam, assim, o
que em economia se chama de “externalidades positivas”, isto é, seus
efeitos positivos transbordam para os demais setores da economia,
permitindo o incremento do consumo, dos lucros e do emprego, além
do aumento de bem-estar social, generalizadamente.
Daí que Zweifel e Eisen (2012) entendam que há pelo menos cinco
maneiras alternativas de avaliar a importância econômica do setor de
seguros: número de companhias de seguros, quantidade de empregados
no setor, quociente arrecadação/PIB, valor adicionado/PIB e a soma
do excedente do produtor e do consumidor propiciado pelo mercado de
seguros.

Se for considerado o consumo intermediário de seguradoras e operadoras de saúde, obtendo-se assim o valor
adicionado ou produto líquido, a redução seria ainda mais pronunciada.
15
Ver Zweifel e Eisen (2012, p. 6-11).
14
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Finalmente, checamos se a estimativa feita acima para o Brasil do valor
adicionado dos seguros na concepção vigente dos sistemas de contas
nacionais é consistente com dados internacionais.
A resposta parece ser afirmativa. A tabela 4 mostra que na União
Europeia, em 2017, o valor adicionado do setor financeiro e segurador
como porcentagem do PIB situou-se em 5,3%, e o valor adicionado do
setor segurador, apenas, em 1%. Os países que mais se destacaram
foram Irlanda e Inglaterra, com valores adicionados do setor financeiro e
segurador, como porcentagem do PIB de 7,9% e 7,5%, respectivamente,
e valores adicionados do setor segurador de 1,4% e 1,8% do PIB, nessa
ordem. Rigorosamente falando, o dado do Brasil não seria comparável,
por se limitar ao produto bruto, mas ainda assim a magnitude estimada
não parece fora de linha com os dados da Europa.
Tabela 4 – Valor adicionado pelo sistema financeiro e pelo mercado de seguros como porcentagem do PIB
Finanças + Seguros + Resseguros +
Fundos de Aposentadoria

média

2013

2014

2015

2016

2017

União Europeia

5,4%

5,5%

5,3%

5,2%

4,9%

5,3%

Alemanha

4,3%

4,1%

4,1%

4,0%

3,8%

4,1%

Irlanda

8,2%

8,8%

7,2%

7,9%

7,5%

7,9%

Espanha

3,8%

4,0%

4,0%

3,9%

3,9%

3,9%

França

4,4%

4,5%

4,5%

4,0%

3,5%

4,2%

Itália

5,6%

5,8%

5,6%

5,3%

5,1%

5,5%

Inglaterra

7,8%

7,7%

7,0%

7,3%

n.d.

7,5%

Brasil*

6,0%

6,4%

7,1%

7,9%

7,7%

7,0%

Seguros + Resseguros + Fundos de Aposentadoria

média

União Europeia

1,0%

1,0%

0,9%

0,9%

0,9%

1,0%

Alemanha

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

n.d.

0,9%

Irlanda

1,5%

1,9%

1,3%

1,3%

1,2%

1,4%

Espanha

0,9%

0,8%

0,6%

0,7%

0,7%

0,7%

França

0,6%

0,5%

0,6%

0,4%

n.d.

0,5%

Itália

0,6%

0,6%

0,7%

0,7%

n.d.

0,7%

Inglaterra

1,9%

2,1%

1,5%

1,7%

n.d.

1,8%

Brasil*

1,3%

1,4%

1,5%

1,6%

1,6%

1,5%

Fontes: Eurostat, Susep e ANS. (*) Produto bruto e exceto resseguro, capitalização e fundos fechados.
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