
N o campo da economia, 
o ponto de partida para 
a análise de qualquer 

mercado costuma ser o modelo de 
competição perfeita.

Tal modelo supõe o seguinte: 
muitos fornecedores e consumi-
dores, todos “pequenos” em rela-
ção ao mercado, significando que 
nenhum tem capacidade de impor 
seus preços a outros; produtos ho-
mogêneos, substitutos idênticos 
entre si; informação perfeita e 
simétrica, tanto dos consumido-
res sobre produtos e produtores 
quanto de produtores sobre con-
sumidores; acesso equitativo das  

Informação 
assimétrica  
em seguros
LAURO VIEIRA DE FARIA
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empresas aos fatores de produ-
ção (terra, capital e trabalho);  
ausência de barreiras à entrada 
ou saída de firmas no mercado e 
inexistência de “externalidades”, 
isto é, custos e benefícios que não 
estão refletidos nos preços de 
mercado, afetando agentes que 
não escolheram incorrer neles. 

Nessas condições, prova-se que o 
mercado é eficiente do ponto de 
vista alocativo se um consumidor 
ou produtor somente consegue 
melhorar sua situação econômica 
se a situação de outro consumi-
dor ou produtor piorar. Prova-se 
também sua eficiência do ponto 
de vista produtivo, pois bens e 
serviços são ofertados a preços 
iguais aos seus custos médios mí-
nimos: as empresas que operam 
a custos mais elevados são expe-
lidas pela concorrência. O mer-
cado concorrencial é também efi-
ciente dinamicamente, ou seja, as 
inovações são muito rapidamen-
te disseminadas, de modo que 
se torna impossível a obtenção 
de algum poder monopolístico, 
mesmo em curto prazo.

No caso do mercado de seguros, 
o modelo prevê também que o 
preço cobrado em uma dada apó-
lice seja atuarialmente exato, sig-
nificando ser igual à probabilida-
de de ocorrência do sinistro. Essa 
igualdade faz com que o consu-
midor avesso ao risco obtenha 
todo o seguro de que necessita 
(full insurance). Também assim, 
o lucro das seguradoras é zero no 
equilíbrio de longo prazo.

Ora, os mercados de seguros reais 
discrepam sobremaneira do mo-
delo de concorrência perfeita. Há 
seguradores “grandes” em relação 

ao mercado e segurados idem1.  
As apólices são heterogêneas, 
substitutas imperfeitas. A infor-
mação é também imperfeita e 
assimétrica em relação aos con-
sumidores sobre produtos e pro-
dutores e vice-versa. As empresas 
têm acesso diferenciado aos fato-
res de produção, consoante seus 
portes diferenciados. Pode haver 
barreiras à entrada ou saída de 
empresas em determinados ni-
chos, bastando lembrar o mono-
pólio de resseguro que vigorou até 
recentemente no Brasil e as restri-
ções que ainda existem nessa área. 
“Externalidades” também podem 
existir: por exemplo, no seguro 
saúde, a garantia de tratamento 
beneficia a todos (segurados e não 
segurados), principalmente no 
caso de doenças contagiosas. Fi-
nalmente, as inovações em segu-
ros podem criar vantagens com-
petitivas e, portanto, lucros extras 
(monopolísticos) para a empresa  
que as adotou.

Tais distanciamentos da reali-
dade em relação ao modelo de 
competição perfeita são chama-
dos, em economia, de “falhas de 
mercado”. Dão origem a outras 
estruturas, como a concorrência 
monopolística, os oligopólios, 
cartéis e monopólios, mais pró-
ximos da realidade, porém sem 
apresentar as propriedades su-
perlativas previstas na situação 
de competição perfeita.

1 No Brasil, em um conjunto de mais 
de 100 seguradoras, estima-se que os 
cinco maiores grupos detenham cerca 
de 70% do faturamento do mercado de 
seguros. Quanto aos segurados, basta 
imaginar o peso diferencial, por exem-
plo, de uma Petrobras ou Vale quando 
contrata seus seguros.

O mercado 
é eficiente 
do ponto 
de vista 
alocativo  

se um consumidor 

ou produtor 

somente consegue 

melhorar 

sua situação 

econômica se a 

situação de outro 

consumidor ou 

produtor piorar. 
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Neste artigo tratamos das conse-
quências para o mercado de segu-
ros da “falha” informacional, isto 
é, da assimetria e imperfeição de 
informações entre os agentes que 
compõem tal mercado2. Parece-
-nos que o tema é especialmente 
relevante para o debate em torno 
da proteção ao consumidor, que 
a legislação correspondente pos-
tula desde logo como vulnerável 
frente aos produtores. No mer-
cado de seguros, uma das razões 
dessa vulnerabilidade é a alega-
da vantagem informacional das 
seguradoras sobre os segurados. 
Contudo, como se verá adiante, 
há situações inversas, em que a 
vantagem informacional é do se-
gurado sobre a seguradora.

2 Para simplificar, supomos um mercado 
dividido entre consumidores (segura-
dos reais ou potenciais) e produtores 
(seguradoras), fazendo abstração dos in-
termediários que, conforme o caso, ali-
nham seus interesses com os primeiros 
ou os segundos.

vAntAgem informAcionAl 
do segurAdo

O chamado “moral hazard” (risco 
moral) é bem conhecido na indús-
tria de seguros e ocorre quando há 
mudança no comportamento do 
consumidor após a celebração do 
contrato de seguro. O caso típico 
é o do condutor que dirige me-
nos cuidadosamente seu carro ou 
deixa de se precaver contra rou-
bos depois que adquire o seguro 
do automóvel. Se comportamen-
tos desse tipo são numerosos e 
se mantêm por longo período, as 
consequências serão mais recla-
mações de sinistros e, em seguida, 
aumento dos prêmios para todos 
os segurados, na medida em que 
as seguradoras buscam restabele-
cer suas margens de lucro. Ambos, 
produtores e consumidores, co-
lherão um mercado menor, pelo 
encarecimento das apólices.

O risco moral é comumente re-
lacionado à assimetria de infor-

mação, pois o segurado pode ter 
omitido dados relevantes para a 
seguradora, ou seja, há mudan-
ça em seu comportamento após 
ter contratado o seguro, com o 
consequente agravamento do 
risco. Se for omissão consciente, 
há quebra do principio da máxi-
ma boa-fé, que deve nortear os 
contratos de seguros. Tal prin-
cípio não objetiva apenas garan-
tir honestidade no suprimento 
de informações entre segurado 
e segurador, mas impõe o dever 
das partes de revelar plenamente 
entre si qualquer fato que enten-
dam ser relevante para a contra-
tação da apólice, seja objetivo 
(material) ou subjetivo.

Um caso similar, principalmen-
te no seguro de bens, é o segura-
do exagerar o sinistro, de modo 
a obter indenização maior que o 
valor devido. A situação típica é 
uma batida de carro em que o se-
gurado aproveita para incorporar 
o conserto de danos menores não 
relacionados ao sinistro. Aqui a 
assimetria de informação permite 
a fraude propriamente dita. As se-
guradoras não têm meios de detec-
tar a totalidade dessas situações, de 
modo que a consequência para o 
mercado é similar à do risco mo-
ral, qual seja, o encarecimento do 
seguro para todos os contratantes e 
o encolhimento do mercado.

Note-se que pesquisa da Associa-
tion of British Insurers (ABI) es-
timou que, em 2009, no mercado 
de seguros gerais da Inglaterra, 
os avisos de sinistro fraudulen-
tos (detectados e não detectados) 
atingiram em valor 10% dos avi-
sos totais de sinistro, e em quan-
tidade, 13%. No Brasil, em 2012, 
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uma pesquisa da CNseg calculou 
em 7,8% o valor dos sinistros com 
suspeita de fraude em relação ao 
valor dos sinistros totais3. A tabela 
ao lado mostra que as fraudes em 
seguros são expressivas também 
em outros países, alcançando es-
timativamente 22% dos avisos de 
sinistros no caso da Espanha.

Outra situação em que há vanta-
gem informacional do segurado 
sobre a seguradora é a chama-
da “seleção adversa”, que surge 
quando as seguradoras têm difi-
culdade para distinguir o baixo 
risco do alto risco. Por natureza, 
cada segurado tem um perfil de 
risco diferente do outro. Argu-
menta-se que, no estado atual da 
arte, em muitos casos, as segura-
doras não conseguem diferenciar 
o risco até esse nível de detalha-
mento, nem parece razoável fazê-
-lo em uma análise de custo-be-
nefício. Nesses casos, as empresas 
não têm outra opção a não ser co-
brar os mesmos preços para clas-
ses ou grupos inteiros de segura-
dos. Como resultado, aqueles que 
percebem estar pagando menos 
pelo seu risco demandam mais o 
contrato e vice-versa. Em conse-
quência, com uma sinistralidade 
maior do que aquela que anteci-
pou, a seguradora terá de subir o 
preço da apólice. No limite, com 
a alta expressiva do preço, pode 
ocorrer de apenas os consumido-
res de alto risco permanecerem 

3 O percentual do Brasil é intrigante, se 
comparado ao de países mais desenvol-
vidos. Pode indicar menor taxa de detec-
ção devido à dificuldade de penalização 
jurídica, mercado menos concorrencial 
e/ou unidades de combate à fraude das 
seguradoras menos desenvolvidas.

contratando o seguro, criando-se 
um déficit (underinsurance) para 
os de baixo risco.

O caso típico ocorre no seguro 
saúde, quando a mesma apólice 
e preço são ofertados a consumi-
dores com perfis de risco muito 
diferentes, por exemplo, fuman-
tes e não fumantes. Obviamente, 
se cada indivíduo conhece os pa-
râmetros estatísticos fundamen-
tais de seu risco, o seguro será 
mais subscrito pelos fumantes do 
que pelos não fumantes, desen-
cadeando-se a dinâmica perversa 
relatada acima. A arte da ativida-
de securitária consiste, pois, em 
controlar a seleção adversa.

A seleção adversa pode ter ori-
gem em dificuldades internas 
das seguradoras na subscrição ou 
em imposições externas, como 

quando o Estado controla preços 
e padroniza apólices. No Brasil, 
diz-se que é possível identificar 
a presença desse fenômeno no 
setor de saúde suplementar após 
a implantação do marco legal 
(Lei 9.656/98), quando um de-
terminado rol de procedimentos 
e coberturas foi tornado obriga-
tório em todos os contratos, a 
discriminação de segurados foi 
proibida, reajustes de preços fo-
ram sujeitos à prévia autorização 
governamental, garantias foram 
concedidas a aposentados e de-
mitidos e foi vedada a rescisão 
unilateral do contrato, entre ou-
tros aspectos4.

4 Cf. Alves (2007, p. 15-16). Já Maia (2012) 
não registrou piora da seleção adversa 
no mercado de saúde suplementar antes 
e depois do marco regulatório de 2012.

ESTIMATIVAS INTERNACIONAIS DE SINISTROS FRAUDULENTOS  
COMO % DO TOTAL DE AVISOS DE SINISTROS

País Setor do mercado estimativa ano

Inglaterra Empresarial 7% (valor) 2007

Inglaterra Empresarial 11% (quantidade) 2007

Inglaterra Gerais 10% (valor) 2009

Inglaterra Gerais 13% (quantidade) 2009

Austrália Gerais 10% (valor) 1994

EuA Automóveis 11% - 15% (valor) 2008

EuA Gerais 15% (valor) 1988

EuA Gerais 10% (quantidade) 1988

Canadá Gerais 10% - 15% (dos prêmios) 2006

Alemanha Automóveis 11% (quantidade) 1990

Espanha Gerais 22% (quantidade) 1999

Brasil todo o mercado 7,8% (valor) 2012

Fontes: ABI (“Research Brief: General Insurance Claims Fraud”) e CNseg.
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vAntAgem informAcionAl 
do segurAdor

Passemos agora a situações em 
que há vantagem informacional 
do segurador sobre o segurado. 
Para alguns, a existência de se-
leção adversa é exagerada, pois, 
se é correto afirmar que o segu-
rado sabe mais do que o segura-
dor sobre as suas características 
individuais, em muitos casos ele 
tem menos acesso e conhecimen-
to dos dados públicos (tábuas de 
mortalidade, distribuição espa-
cial de roubos, etc) e/ou menor 
capacidade de cálculo efetivo 
(matemático) de sua probabilida-
de de sinistro, função de diversas 
variáveis que pouco domina. Isso 
confere vantagem informacional 
ao segurador, mormente em se-
guros massificados cujos contra-
tantes não têm os conhecimentos 
atuariais específicos nem meios 
indiretos de obtê-los, o que lhes 
permitiria negociar com a segura-
dora em igualdade de condições. 

De fato, diversos estudos em-
píricos falharam em observar a 
relação direta, prevista na teoria 

da seleção adversa, entre nível 
de risco e demanda de seguro. 
Segundo tais estudos, verifica-se, 
muitas vezes, o contrário: são os 
agentes de menor risco que mais 
contratam proteção securitária, 
de modo que o “pool” da segura-
dora apresenta risco médio me-
nor que o do grupo a quem ela 
oferta seguro5. Diz-se, nesses ca-
sos, que a seleção é vantajosa ou 
propícia (advantageous or propi-
tious selection).

Assim, se há vantagem informa-
cional da seguradora sobre o se-
gurado, temos de tratar da supe-
ravaliação e da subavaliação do 

5  Exemplos citados por Siegelman (2003, 
p. 64): os que compram seguro opcional 
em carros alugados são mais propensos 
a usar cinto de segurança; os que com-
pram mais apólices de auto com serviços 
de assistência são os que possuem carros 
mais novos; os detentores de seguro de 
vida têm taxa de mortalidade menor 
que os demais; os que compram seguro 
de cartão de crédito têm menor risco de 
roubo e perda que os demais, etc. Ana-
logamente, Alves (2004) não encontrou 
evidência de seleção adversa no mercado 
de saúde suplementar brasileiro antes 
do marco regulatório de 1998. 

risco pelo demandante do segu-
ro. Obviamente, no caso em que 
o risco é superavaliado, o segu-
rado paga mais caro que o devi-
do atuarialmente, e a seguradora 
obtém um lucro extraordinário 
no contrato. Se a superavaliação 
do risco pelos segurados é fre-
quente, argumenta-se que isso 
pode ser benéfico ao crescimen-
to do mercado, pois o lucro ex-
traordinário daí resultante per-
mite que as seguradoras ofertem 
contratos a preços atuarialmente 
baixos a indivíduos de alto risco 
que, caso contrário, não com-
prariam o seguro. Ou seja, have-
ria um subsídio cruzado, poden-
do resultar em supercontratação 
de seguros, portanto, o inverso 
da seleção adversa.

No caso da subavaliação do ris-
co pelo segurado, não há muito 
o que discutir. Este, por defini-
ção, obtém menos cobertura do 
que necessita, mas paga o preço 
atuarialmente justo do seguro. Se 
a subavaliação do risco é comum, 
a lucratividade das seguradoras é 
baixa, o mesmo ocorrendo com o 
crescimento do mercado. 

análise

O problema da assimetria de informações 
no mercado de seguros afeta tanto 
segurados quanto seguradores. Cada parte tem 

superioridade informacional sobre a outra em determinados 

aspectos e inferioridade informacional em outros.
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Finalmente, menciona-se que 
pode haver também risco moral 
do segurador, ou seja, mudança 
do seu comportamento quanto 
à promessa de indenizar depois 
que o seguro é contratado. Is-
so pode envolver dificuldades 
injustificadas na regulação de 
sinistros, atrasos indevidos nas 
reparações dos bens sinistrados 
ou no pagamento das indeniza-
ções, etc. Da mesma forma que 
no caso do consumidor, quando 
intencional e em desacordo com 
as obrigações contratuais, o risco 
moral do segurador representa 
quebra do princípio da máxima 
boa-fé que deve nortear as tran-
sações securitárias e é claramente 
passível de contestação judicial. 
As consequências são danosas pa-
ra o mercado, na medida em que 
a reputação de todas as empresas 
pode ser afetada negativamente 
por ações desonestas de algumas. 
Tal perda de reputação é particu-
larmente prejudicial à permanên-
cia dos segurados de baixo risco 
no mercado, acarretando efeito 
similar ao da seleção adversa  
(déficit de seguro).

Em suma, o problema da assime-
tria de informações no mercado 
de seguros afeta tanto segurados 
quanto seguradores. Cada parte 
tem superioridade informacio-
nal sobre a outra em determina-
dos aspectos e inferioridade in-
formacional em outros, e talvez 
essa seja a razão das diferenças 
marcantes entre os diversos ra-
mos do mercado de seguros. A 
tarefa do pesquisador é, portan-
to, estudar em cada caso concre-
to quais as assimetrias informa-
cionais existentes e extrair daí  
as consequências.

soluções públicAs  
e privAdAs

O mercado e a sociedade, reconhe-
cendo o problema da assimetria de 
informações no mercado de segu-
ros, divisaram diversos mecanis-
mos para mitigá-lo. 

Nas seguradoras, a seleção adversa 
é combatida pela segmentação dos 
proponentes em classes de risco 
menos heterogêneas, o que se con-
segue pelo preenchimento dos per-
fis e pelas inspeções que objetivam 
melhor conhecimento dos riscos a 
serem segurados. Assim, é possível 
chegar a apólices mais adequadas e 
subscrições mais bem feitas. 

O risco moral de quem contrata 
o seguro pode ser reduzido me-
diante a imposição de franquias e 
outras medidas de coparticipação. 
Tais iniciativas aumentam o cus-
to para o segurado de ser menos 
cuidadoso depois de adquirir o se-
guro: ao bancar parte do risco, o 
segurado, em tese, diminui a pro-
pensão a agravá-lo. O mesmo se 
pode dizer da cláusula padrão nos 

contratos de seguros de perda de 
direito à indenização no caso de 
agravamento intencional do risco, 
muito embora o risco moral pos-
sa envolver algo mais sutil, como 
o agravamento não intencional ou 
inconsciente. Idem para os meca-
nismos de bônus, que incentivam 
o segurado com histórico de sinis-
tralidade reduzida e de concessão 
de descontos se este adotar pre-
cauções espaciais que diminuam 
a probabilidade do risco coberto. 

Ao lado das soluções privadas exis-
tem as soluções estatais. No caso 
da seleção adversa, argumenta-
-se que o Estado pode eliminar o 
problema impondo um seguro 
obrigatório no ramo de negócios 
afetado, isto é, obrigando todos os 
cidadãos demandantes potenciais 
a contratarem o seguro. De fato, é 
preciso lembrar que, na teoria da 
seleção adversa, o problema surge 
quando os segurados de menor ris-
co percebem que pagam mais pelo 
seguro do que o atuarialmente jus-
to e se recusam a renovar suas apó-
lices. Ao impedi-los de fazer isso, 
obrigando-os a contratar, o Estado 
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análise

mantém a lucratividade do “pool” 
original formado pela seguradora, 
criando um subsídio cruzado, do 
bom risco para o risco gravoso. 
Esquemas impositivos desse tipo 
podem envolver tanto os seguros 
privados quanto os estatais.

Como mencionado acima, cabe 
notar que frequentemente não 
existe no mercado em questão a 
alegada seleção adversa. De fato, 
geralmente é o instituto do seguro 
obrigatório que traz para o “pool” 
o indivíduo de alto risco, que pas-
sa, assim, a ser subsidiado pelo 
de baixo risco. As consequências 
são o aumento da sinistralidade, 
a pressão recorrente das segura-
doras (privadas ou estatais) que 
ofertam tal seguro por reajustes 
de prêmios, normalmente contro-
lados ou fixados pelo governo, e 
o desestímulo à inovação naquele 
mercado particular. Ou seja, em 
vez de combater a seleção adversa, 
a ação estatal termina por criá-la. 
Por isso, tais esquemas são às ve-
zes encarados como posturas que 
surgem mais por razões paterna-
listas ou populistas do que por ra-
zões técnicas ligadas ao problema 
da assimetria de informações.

Nos casos de vantagem informa-
cional da seguradora sobre o segu-
rado, as soluções estatais são bem 
conhecidas. Em primeiro lugar, há 
as leis gerais, como a Constituição, 
que fixa os princípios fundamen-
tais sobre os quais está erigido o 
contrato social do país, e o Código 
Civil, que detalha como devem se 
desenvolver as relações jurídicas 
de ordem privada. Ambos, não 
obstante defenderem os direitos 
individuais tradicionais – liber-
dade de expressão, contratação,  

locomoção, etc –, impõem atual-
mente a consideração de direitos 
sociais que se sobrepõem àqueles 
em casos específicos. Assim, hoje, 
não basta que os contratos res-
peitem as normas tradicionais de 
boa-fé, autonomia da vontade e 
fiel cumprimento do contratado. 
É imperativa também a considera-
ção de direitos sociais, notadamen-
te a proteção da parte contratante 
mais fraca, que é mais numerosa.

Por essa via, um segundo conjunto 
de ações estatais foi imposto para 
lidar especificamente com relações 
de consumo, dentre as quais se en-
contram as operações de seguros: a 
saber, o Código de Defesa do Con-
sumidor, cujos princípios basilares 
são a vulnerabilidade do consumi-
dor frente ao fornecedor em suas 
relações de consumo e, consequen-
temente, a necessária proteção 
pela exigência de boa-fé objetiva 

do fornecedor e pelos direitos à 
informação, revisão contratual e 
conservação do contrato.

Finalmente, um terceiro conjun-
to de ações do Estado é consti-
tuído pela regulação do mercado 
propriamente dita que, no caso 
do mercado brasileiro de segu-
ros, tem as diretrizes fixadas pe-
lo Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP) e é executada 
pela Superintendência de Seguros 
Privados (Susep). Especificamente 
no que concerne ao problema da 
informação, cabe notar as seguin-
tes funções da Susep: defender os 
interesses dos consumidores dos 
mercados de seguros, proteger a 
captação de poupança popular 
que se efetua através das opera-
ções de seguro, zelar pela liquidez 
e solvência das sociedades segura-
doras e promover a estabilidade 
dos mercados sob sua jurisdição. 
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Não faltam, pois, no Brasil, instân-
cias fiscalizadoras e regulatórias es-
tatais a proteger o consumidor de 
seguros de problemas diversos, 
não apenas informacionais. É de se 
perguntar, inclusive, se, malgrado 
o desejo do legislador, tão nume-
rosas instâncias governamentais 
atuando no mercado não podem, 
ao fim e ao cabo, prejudicar o hi-
possuficiente consumidor ao invés 
de protegê-lo. De fato, muitas ve-
zes os críticos da livre iniciativa 
exageram as falhas dos mercados e 
subestimam as faltas dos governos. 

Em nosso país, por exemplo, as 
despesas com benefícios do segu-
ro de desemprego estatal aumen-
taram 300% entre 2004 e 2012, isso 
num período de queda contínua 
da taxa de desemprego! Nos Esta-
dos Unidos, a literatura empírica 
é pródiga em exemplos similares 
de falhas em seguros estatais: o 

seguro de depósitos bancários au-
mentou o risco dos depositantes; 
o seguro-desemprego aumentou a 
duração e a quantidade do desem-
prego; o seguro contra invalidez 
da Previdência Social aumentou 
os pedidos de indenização por in-
validez; e o seguro de acidentes de 
trabalho aumentou a quantidade 
de acidentes6. A razão é uma só: 
sem a disciplina do mercado que 
ameaça a empresa de falência, o 
Estado é incapaz de tomar medi-
das para restringir efetivamente o 
risco. Não precifica diferentemen-
te riscos diferentes, não controla 
o risco moral pela imposição de 
custos/benefícios ao segurado de 
alto/baixo risco, não segmenta os 
“pools” de segurados para contro-
lar a seleção adversa nem combate 
eficazmente a fraude. 

Acresça-se a isso o seguinte: o se-
guro se baseia em um princípio – 
o mutualismo – segundo o qual 
muitos contribuem com pouco 
para que poucos (sinistrados) re-
cebam muito. Já a economia se ba-
seia em outro princípio, a escassez,  
que garante ser impossível nes-
te mundo, salvo milagre, obter 
qualquer coisa “grátis”. Isto pos-
to, o exagero de proteção estatal 
de qualquer das partes num con-
trato de seguro levará fatalmente 
à intensificação de exação sobre 
as outras: os demais integrantes 
do “pool” de segurados, via en-
carecimento do seguro, a segu-
radora, via perda de sua lucrati-
vidade, ou os contribuintes, se a 
conta acabar no Tesouro Nacio-
nal. Em todos os casos, os resul-
tados são danosos para os que se 

6  Cf. Priest (2003, p.76).

pretendeu proteger: o bom risco 
se afasta, com o consequente au-
mento dos prêmios para todos; a 
seguradora pode sair do mercado, 
de modo que o produto deixará 
de ser ofertado; ou terceiros, sem 
qualquer relação com o caso, são 
prejudicados sob a forma de mais 
tributação ou inflação. 
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