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Recessão  
e mercado de seguros

LAURO VIEIRA DE FARIA

R ecentemente, o IBGE in-
formou que o PIB brasi-
leiro decresceu 3,8% em 

termos reais, em 2015. O Banco 
Central, via boletim Focus, publi-
cou que as medianas das expecta-
tivas de crescimento real do PIB 
por parte dos principais previso-
res do país são de -3,5% em 2016 
e apenas 0,5% em 2017. Ou seja, se 
isso ocorrer, em três anos conse-
cutivos o produto brasileiro terá 
caído a uma taxa acumulada de 
6,7%, fato inédito no Brasil desde 
a década de 1930. Com a popula-
ção aumentando a uma taxa anual 
em torno de 1,2%, a queda acumu-
lada na renda per capita poderá 

chegar a 10% até o final de 2017. A 
indústria, por sua vez, depara-se 
com expectativa de diminuição de 
produção de 12% nesse período. 
Claramente, o Brasil flerta com a 
depressão econômica. 

Embora extremamente resistente 
nos episódios passados de crises 
econômicas, o mercado de segu-
ros nacional começa a sentir mais 
fortemente os efeitos negativos 
dessa vez. A arrecadação de segu-
ros carreada pelos produtos re-
gulados pela SUSEP (previdência 
privada aberta, capitalização e to-
dos os seguros, exceto saúde) cres-
ceu apenas 1%, em termos reais, 

em 2015 frente a 2014, contra 4,8% 
em 2014 ante 2013 (tabela 1).

Alguns produtos e grupos de segu-
ros foram particularmente atingi-
dos: seguros de pessoas/produtos 
de risco (-1,3%), seguros de crédito 
(-4%), seguros de acidentes pes-
soais (-9%), seguros de automóveis 
(-5%), seguros patrimoniais (-5,7%), 
seguros de transportes (-5%), segu-
ro prestamista (-5%) e capitalização 
(-10%). O volume de sinistros ocor-
ridos, no entanto, cresceu 1%, em 
termos reais, em 2015 frente a 2014, 
o que implicou aumento de sinis-
tralidade, prejudicando a rentabili-
dade específica do negócio. 
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Tabela 1: Faturamento do mercado  
de seguros privados (em R$ milhões) 

Jan-Dez 2014 Jan-Dez 2015 Var. real** (14-15)

Seguros de pessoas: 111.376 128.772 6,1%

• Produtos de risco 27.656 29.766 -1,3%

• Produtos de acumulação 83.720 99.006 8,5%

Seguros gerais: 65.313 68.536 -3,7%

• Automóvel 31.426 32.530 -5,0%

• Patrimonial 12.270 12.606 -5,7%

• Outros seguros gerais 21.616 23.399 -0,7%

Saúde suplementar* 128.500 145.306 3,7%

Capitalização 21.882 21.390 -10,3%

Total do mercado SUSEP 198.571 218.698 1,0%

Total do mercado de Seguros 327.071 364.004 2,1%

Fontes: SUSEP, ANS e IBGE; (*) 2015 estimado; (**) deflator: IPCA médio anual.

No momento em que escreve-
mos, dados completos sobre as 
operadoras de planos e seguros 
de saúde para o último trimestre 
de 2015 ainda estão faltando. No 
entanto, as notícias parciais não 
são positivas: segundo a ANS, os 
planos de saúde perderam cerca 
de 766 mil beneficiários entre 
dezembro de 2014 e dezembro 
2015 (queda de 1,5%), uma saída 
de quase 64 mil beneficiários 
por mês, em média. Enfrentando 
grande inadimplência e alta dos 
custos operacionais, muitos pla-
nos operadores de saúde foram 
encerrados em 2015.

RECESSÃO E  
DEMANDA DE SEGUROS

A recessão reduz a demanda de 
seguros das empresas, pois dimi-
nui a força de trabalho emprega-
da, o volume de vendas, a folha 

de pagamento e os valores das 
plantas empresariais. Além disso, 
a demanda de seguros também 
é corroída pelo aumento das fa-
lências, e mesmo as empresas que 
sobrevivem podem optar pelo 
autosseguro ou pelo maior con-
trole de seus riscos como manei-
ra de cortar custos. 

Projetos de construção, investi-
mento e de infraestrutura, tanto 
privados quanto governamentais, 
costumam cair fortemente na re-
cessão, devido à queda da oferta de 
financiamentos de médio e longo 
prazos. Isso afeta particularmente 
os seguros de riscos de engenharia 
e de garantias de obrigações. 

No mercado imobiliário caem 
a metragem dos imóveis e os 
valores das residências dos se-
gurados, e no mercado de auto-
móveis diminuem o número e a 
quilometragem dos veículos que 
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permanecem segurados. Tal sig-
nifica que a base de exposição ao 
risco, fundamental para o cálculo 
dos prêmios, encolhe e, com ela, 
a receita das seguradoras com o 
negócio de seguros.

No ramo vida, os produtos de 
acumulação, tanto individuais 
como coletivos, passam a enfren-
tar captações líquidas baixas ou 
até negativas, na medida em que 
empresas e indivíduos diminuem 
suas poupanças para financiar 
despesas de consumo ou de in-
vestimento incompressíveis. 

No caso de produtos de risco, se-
guros como prestamista e de per-
da de renda são impactados pelo 
desemprego, pela baixa confiança 
dos consumidores nas compras e 
por normas de concessão de em-
préstimos mais rigorosas por par-
te dos bancos, o que leva a uma 
menor procura desses seguros. 
As montadoras e as revendas de 
automóveis acumulam estoques 
e lutam para se manter à tona 
com o decréscimo do consumo de 
carros novos, o que afeta direta-
mente os prêmios de seguro auto-
móvel. A diminuição das vendas 
de propriedades produz menores 
receitas de prêmios nos seguros 
habitacionais e residenciais.

A indústria de viagens, incluindo 
as companhias aéreas, experimen-
ta menor tráfego, donde resultam 
prêmios de seguro de viagem e ae-
ronáuticos reduzidos. O declínio 
do comércio internacional e as 
consequentes reduções das expor-
tações e importações aumentam 
os estoques de mercadorias não 
vendidas no exterior, com impac-
tos negativos nos seguros de car-
gas e cascos marítimos.

Por outro lado, o aumento da 
incerteza associado às crises eco-
nômicas tende a ser um fator po-
sitivo para a demanda de alguns 
produtos ofertados pelo mercado 
de seguros. Por exemplo: planos 
privados de previdência e seguros 
de perda de renda. Com efeito, o 
desemprego em alta e a confiança 
em declínio normalmente estimu-
lam mudanças nos comportamen-
tos e na demanda por tipos espe-
cíficos de produtos securitários e 
financeiros, o que mitiga a crise. 

RECESSÃO E  
OFERTA DE SEGUROS

Do lado da oferta, na recessão, 
a indústria de seguros costuma 
observar o aumento dos casos de 
“risco moral”, pois as condições 
deprimidas de mercado geralmen-
te fazem crescer a inadimplência e 
as fraudes. Tal situação estimula 
pedidos de indenização relativos 
a sinistros de difícil regulação, 
como incêndio, lucros cessantes, 
responsabilidade civil, etc. 

É comum que o maior desempre-
go seja acompanhado de aumento 
na frequência e severidade de si-
nistros de seguro-desemprego (es-
tatal no Brasil) e de seguro de per-
da de renda. A crise também pode 
produzir conflitos societários en-
tre acionistas e “managers”, que 
talvez cheguem a desaguar em avi-
so de sinistros de seguros D&O, 
particularmente complexos de re-
solver e caros para defender. 

A qualidade das carteiras também 
cai, pois aumenta a antisseletivida-
de. Como os preços são normal-
mente formados com base no risco 
médio do “pool” de segurados, a 
tendência nas crises é que o “bom 
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risco” se afaste mais do mercado 
do que o “mau risco”, levando ao 
aumento da sinistralidade.

Quando os lucros começam a 
decair, as seguradoras passam a 
competir via preços mais baixos, 
o que pode levar à inadequada 
subscrição de muitos riscos. Em 
curto prazo, isso pode sustar a 
queda no lucro, mas em longo 
prazo, o impacto pode ser pior, 
significando pagamentos dese-
quilibrados, com a empresa gas-
tando mais em indenizações do 
que recebeu em prêmios. 

O antidoto óbvio é tornar mais 
rigoroso o processo de precifica-
ção e subscrição e cortar custos 
onde for possível. Outra reação 
que ocorre amiúde é a alteração 
no modelo de negócios. Quan-
do a economia muda para pior, 
é mais necessário ainda que as 

companhias de seguros mudem 
também para sobreviver. Isso 
pode gerar, por exemplo, maior 
concentração de empresas, para 
melhor gerir o risco, e/ou mu-
danças no “mix” de produtos e 
nas estratégias de investimento. 

RENTABILIDADE  
DAS SEGURADORAS

Diversos indicadores macroeco-
nômicos impactam a rentabili-
dade das seguradoras. Os mais 
frequentemente mencionados na 
literatura econômica são a taxa 
de crescimento real do Produto 
Interno Bruto (PIB), a inflação e 
a taxa de juro mais representati-
va das transações no mercado fi-
nanceiro. Esta, alternativamente, 
pode ser a taxa nominal ou a real, 
isto é, a taxa nominal descontada 
da expectativa de inflação.

Análise
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As seguradoras são afetadas pela inflação 
de várias maneiras. O impacto mais evidente é o 

aumento inesperado dos valores das indenizações.

O efeito de variações no PIB nos 
negócios e na rentabilidade das 
seguradoras, de que trata preci-
puamente este artigo, já foi aqui 
discutido. No que concerne às 
taxas de juros, as seguradoras são 
afetadas de diversas maneiras, 
mas a sensibilidade varia muito 
por linha de negócio e mercados. 

Primeiramente, existe o efeito 
sobre os balanços. Em geral, ao 
calcular suas reservas, as compa-
nhias de seguros descontam os 
fluxos de caixa futuros utilizan-
do uma taxa de desconto ligada 
às taxas de juro de longo prazo. 
Um aumento dessas taxas signi-
fica que os passivos diminuem de 
valor. Pelo mesmo motivo, cai 
também o valor dos ativos finan-
ceiros que garantem tais obriga-
ções. O efeito global depende da 
“duração”1 de ativos e passivos. 
Para as seguradoras, a maior 
parte das obrigações é de reser-
vas constituídas para pagar os 
segurados. Elas contraem dívida 

1 O conceito de “duração” exprime a sen-
sibilidade do valor presente de um fluxo 
de caixa a mudanças nas taxas de juros. 
Esse conceito substituiu o de “maturi-
dade média”, considerado inadequado, 
pois ignora os efeitos do pagamento dos 
cupons e amortizações intermediárias na 
referida sensibilidade.

e emitem títulos, principalmente 
para financiar fusões e aquisições 
e comprar ativos fixos.

Pode-se esperar que as segurado-
ras do ramo vida, cujos passivos 
são de longo prazo, sejam mais 
sensíveis a variações nas taxas de 
juros. Tipicamente, elas têm o que 
se chama “duração líquida negati-
va”, isto é, a “duração” das obri-
gações é maior do que a dos ativos 
e, portanto, estes serão afetados 
positivamente por um aumento 
nas taxas de juro de longo prazo.

As companhias de seguros gerais 
possuem também “duração líqui-
da negativa”, mas em grau muito 
menor do que as do ramo vida, 
pois seus passivos são de prazo 
curto ou médio. Isso faz com que 
sejam menos beneficiadas por au-
mentos nas taxas de juros.

Além disso, existe o efeito-renda. 
As receitas e despesas financeiras 
aumentam com a elevação da taxa 
de juros. Porém, visto que o pra-
zo médio das dívidas tende a ser 
maior que o dos ativos respectivos 
que as garantem, um acréscimo 
nas taxas de juros costuma gerar, 
em curto prazo, elevação mais 
proporcional nas receitas finan-
ceiras. Estas reagem mais rapida-
mente aos juros em alta do que as 

despesas financeiras, o que melho-
ra o resultado financeiro líquido e 
a rentabilidade global da empresa.

As receitas financeiras desempe-
nham, portanto, um papel-chave 
como colchão de proteção das 
seguradoras contra condições 
macroeconômicas desfavoráveis, 
como a recessão, que afeta seus 
negócios com seguros. 

No Brasil, atualmente, com a 
taxa de juros Selic fixada pelo 
Banco Central em torno de 14%, 
os investidores podem obter re-
tornos reais positivos em todo 
o mercado financeiro interno. 
Desse modo, as seguradoras na-
cionais obtiveram crescimento 
do resultado financeiro de 21,8% 
em 2015 (11,7%, em termos reais) 
em comparação com 2014, neu-
tralizando parte do declínio nos 
prêmios e do aumento em sinis-
tros. Os lucros agregados, no en-
tanto, cresceram nominalmente 
6,9% em 2015 sobre 2014, apon-
tando para uma queda real de 
1,9% (tabela 2)2.

2 A situação é diferente nos países desen-
volvidos, devido ao fenômeno das taxas 
de juros de curto prazo próximas de zero 
e que dificultam a manutenção de renta-
bilidades adequadas para as seguradoras. 
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As seguradoras são afetadas pe-
la inflação de várias maneiras. 
O impacto mais evidente é o au-
mento inesperado dos valores das 
indenizações. Nos seguros pa-
trimoniais, os valores segurados 
são baseados no custo de reparar 
ou substituir os itens sinistrados. 
Muitos contratos não preveem 
um valor predeterminado. Assim, 
como a inflação faz crescer o va-
lor da propriedade, o custo dos si-
nistros também sobe. No caso do 
seguro de automóveis, os aciden-
tes geram, na maioria das vezes, 
necessidade de reparos, e o custo 
de peças de reposição é coberto 
pelo seguro. Logo, se a inflação 
aumenta inesperadamente tais 
custos, caem os lucros nessa linha 
de negócio.

As reservas das seguradoras ex-
perimentam, ainda, desenvolvi-
mento adverso se a inflação segue 
além do previsto. As reservas são 
comumente definidas com base 
no pressuposto de que a taxa de 
inflação do passado continua-
rá até o momento dos avisos de 
sinistros. Se na regulação de si-
nistros a inflação impuser um 
custo maior do que o esperado, 
as reservas se revelarão inadequa-
das e precisarão de reforço, seja 

Tabela 2: Índices das seguradoras (R$ milhões) Jan-Dez 2014 Jan-Dez 2015 Var. no ano

Resultado financeiro 9.824 11.970 21,8%

Resultado patrimonial 6.858 6.355 -7,3%

Lucro líquido 17.682 18.907 6,9%

Patrimônio líquido 74.498 77.202 3,6%

Rentabilidade do patr. líq. (%) (anualizada) 23,7% 24,5% 0,8%

Fonte: SUSEP.

via capital próprio ou de tercei-
ros, seja por meio de aumento, 
de modo que a receita corrente 
passe a cobrir não apenas inde-
nizações futuras, mas parte das 
indenizações passadas. Em qual-
quer caso, reduz-se o lucro das 
empresas e, no limite, arrisca-se  
a própria solvência. 

Para as seguradoras especializadas 
em seguros de pessoas, a inflação 
maior do que aquela esperada 
corrói o valor atual dos paga-
mentos futuros, criando um de-
sincentivo para a aquisição desses 
seguros. O aumento da inflação, 
portanto, tem um efeito negativo 
sobre a procura desses produtos e 
pode fazer com que os segurados 
cancelem seus contratos, bem co-
mo levar ao aumento dos custos 
para as seguradoras.

Por outro lado, se os capitais se-
gurados não são corrigidos mo-
netariamente, como ocorria no 
Brasil até fins dos anos 1980, e os 
ativos garantidores das reservas 
são remunerados à taxa de juros 
vigentes, ocorre o oposto: a infla-
ção em alta aumenta o lucro das 
seguradoras, num mecanismo 
similar ao que acontece com os 
bancos devido à falta de remune-
ração dos depósitos à vista. 

Essa possibilidade se encontra 
hoje dificultada, pois, nos seguros 
com prazo de vigência superior 
a um ano, a legislação obriga a 
atualização monetária anual do 
prêmio e do capital segurado. 
Além disso, quando a seguradora 
não respeita o prazo regulamentar 
de 30 dias na liquidação do sinis-
tro, a indenização deve ser corri-
gida monetariamente pelo índice 
de inflação definido no contrato.

RESULTADOS 

Investigamos os determinantes 
macroeconômicos da rentabili-
dade das seguradoras reguladas 
pela SUSEP. Tal rentabilidade foi 
medida, alternativamente, pelo 
seguinte quociente: lucro líqui-
do trimestral agregado sobre o 
patrimônio líquido agregado do 
mês central do trimestre (ROE) e 
lucro líquido trimestral agregado 
sobre ativo total agregado do mês 
central do trimestre (ROA). Os 
resultados econométricos3 mos-
traram o seguinte (ver Anexo):

3 Os resultados encontram-se plenamente 
explicitados e discutidos na versão esten-
dida do artigo, a ser publicada na Revista 
Brasileira de Risco e Seguros. Desde logo, 
para aqueles que desejarem examiná-los, 
basta entrarem em contato com o autor.

Análise

26

CA
D
ER

N
O
S 

D
E 

SE
GU

RO



Tabela 3: Elasticidades*

ROE ROA

Taxa Selic nominal 0,85 Taxa Selic nominal 1,00

Taxa Selic real 0,42 Taxa Selic real 0,50

Taxa cresc. PIB 0,04 Taxa cresc. PIB 0,04

Ativo/Patr. líq. 0,77   

(*) Impacto sobre ROE e ROA quando a variável explicativa aumenta 1%.

• Impacto duvidoso da inflação 
sobre ROE e ROA: nas re-
gressões estatísticas que usam 
a taxa nominal de juros como 
variável explicativa, o coefi-
ciente da inflação é negativo 
(na direção oposta à rentabi-
lidade) e estatisticamente di-
ferente de zero, mas o inverso 
ocorre nas regressões que usam 
a taxa real de juros. 

• Efeito positivo (na mesma dire-
ção da rentabilidade) e estatisti-
camente muito significativo da 
taxa de juros Selic, tanto nomi-
nal quanto real, sobre a lucrati-
vidade das seguradoras em am-
bas as métricas (ROA e ROE).

• Impacto positivo, porém me-
nos significativo estatistica-
mente da taxa de crescimento 
do PIB real sobre a rentabilida-
de das seguradoras em ambas 
as métricas. 

• Efeito positivo e estatistica-
mente significativo do quo-
ciente ativo/patrimônio lí-
quido sobre o retorno sobre 
o patrimônio líquido (ROE), 
indicando a possibilidade de 
que, no agregado, as segurado-
ras tenham reagido a mudan-
ças negativas no crescimento 
da renda nacional, alterando 
o “mix” de produtos na dire-
ção de itens mais rentáveis de 
acumulação e, possivelmente, 
aumentando a alavancagem4 

(fatores que influenciam o re-
ferido quociente). 

4 Tal quociente subiu continuamente no 
período analisado, saindo de 4,2 no 
primeiro trimestre de 2003 para 9,9 no 
quarto trimestre de 2015.

As regressões estatísticas permiti-
ram calcular as elasticidades das 
variáveis dependentes em relação 
às explicativas (tabela 3). Omiti-
mos a taxa de inflação por seu im-
pacto ter se mostrado duvidoso. 

Assim, mantidos os demais parâ-
metros constantes: um acréscimo 
hipotético da taxa de juros Selic 
nominal de 14% para 16% (+14%) 
produziria um aumento da renta-
bilidade do capital próprio de 12% 
(0,85 x 14%). Com a rentabilidade 
trimestral média de 2015 sendo de 
6,3%, o referido aumento levaria 
a variável para 7,1%. Em valores 
anualizados linearmente, a ren-
tabilidade subiria de 25,2% para 
28,4%. Uma queda hipotética da 
taxa de crescimento do PIB de 4% 
para 1% (-75%) geraria uma redu-
ção de ROE e ROA de 3% (0,04 x 
75%). No exemplo acima, a ren-
tabilidade agregada das segura-

LAURO VIEIRA DE FARIA
Assessor da Direção Executiva da 
Escola Nacional de Seguros e Mestre 
em Economia pela EPGE/FGV.

laurofaria@funenseg.org.br

doras cairia de 25,2% para 24,4%. 
A forte desaceleração do produto 
teria, portanto, baixo impacto so-
bre a lucratividade do segmento.

Deve-se mencionar que, ao se utili-
zar nas regressões dados agregados 
das seguradoras em um mercado 
de seguros fortemente concentra-
do como o brasileiro, os resultados 
ficam enviesados em relação ao 
que ocorre com as maiores compa-
nhias. Daí que uma extensão óbvia 
e necessária do presente artigo é re-
fazê-lo, dividindo a amostra entre 
grandes, médias e pequenas segura-
doras ou, melhor ainda, utilizando 
os dados individuais das empresas 
em vários trimestres seguidos. 
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ROE ROE ROA ROA

INFLAÇÃO
-0,3909 
(-6,609)

-0,0094 
(-0,206)

-0,0811 
(-7,684)

0,0015 
(0,203)

TX. SELIC_NOM
0,3555 
(9,040)

-
0,0766 

(13,244)
-

TX. SELIC_REAL -
0,3741 
(9,022)

-
0,0811 

(13,273)

TX. CRESC. PIB
0,0807 
(1,831)

0,0812 
(1,837)

0,0155 
(2,358)

0,0161 
(2,454)

ATIVO_/ P.L.
0,0074 
(6,672)

0,0074 
(6,627)

- -

R-quadrado ajustado 0,450 0,449 0,689 0,691

Método: Mínimos quadrados; nº observações: 52; Estatistica t entre parêntesis.
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ANEXO 

Resultados resumidos das regressões estatísticas e gráficos de ROE e ROA
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