
Motivação 
 
A penetração dos seguros na sociedade e na economia é 

um tema recorrente nos debates do setor no Brasil e no 

mundo. Inúmeros estudos foram feitos para entender 

seus determinantes (como exemplos recentes, DASH e al. 

(2018) e POPOSKI et al. (2015)) e, ainda que haja 

inúmeras críticas a sua utilização1, o coeficiente de 

penetração, entendido como a razão entre a arrecadação 

do setor em prêmios durante um ano em determinado 

país sobre o Produto Interno Bruto (PIB) no mesmo 

período, continua sendo  o indicador mais tradicional da 

importância do mercado na atividade econômica de um 

país. Também é bastante comum estabelecer relações 

entre o PIB e os prêmios em termos per capita, isto é, 

levando em consideração o tamanho da população dos 

países (muitas vezes, aos prêmios per capita, atribui-se o 

nome de “densidade do seguro”). De uma maneira ou de 

outra, a relação que se estabelece é entre o tamanho do 

setor segurador, definido pelo montante de prêmios, e 

da economia, definido pelo PIB. 

 

No mercado de seguros, particularmente, empresas, 

órgãos reguladores e estudiosos adotam esses 

parâmetros frequentemente para comparações 

internacionais e para mensurar o avanço ou declínio da 

importância relativa do seguro por conta da simplicidade 

de cálculo e conceito, mesmo que o coeficiente de 

penetração considerado isoladamente possa fornecer 

informações imprecisas (CONTADOR e FERRAZ (2004)).  

 

 

 

 

 

 

 

As companhias seguradoras possuem um papel 

fundamental na economia, pois, ao darem proteção à 

vida e ao patrimônio, reduzem as incertezas e o impacto 

de grandes perdas, o que, de maneira geral, encoraja os 

investimentos, estimulando a concorrência e o 

crescimento em economias de livre mercado (BORELLI et 

al. (2015)). Um setor segurador pujante é, portanto, algo 

desejável do ponto de vista social e econômico.  

 

É muito comum que se diga que, dado o nosso PIB per 

capita (isto é, o tamanho da nossa economia relativo à 

população), a penetração do seguro na sociedade 

brasileira deveria ser maior (o montante de prêmios em 

relação a essa mesma população). Como exemplo, é 

frequente a comparação com a maior economia mundial, 

a norte-americana: segundo dados do relatório Sigma, da 

Swiss Re, em 2018, os prêmios per capita nos Estados 

Unidos chegaram a US$ 4.481, para um PIB per capita de 

US$ 62.606. O Brasil, por sua vez, apresentava prêmios 

per capita de US$ 345 e um PIB per capita de US$ 8.968 

no mesmo ano. Ou seja, apesar do PIB per capita 

americano  equivaler a aproximadamente 7 vezes o 

brasileiro, o setor segurador norte-americano é 13 vezes 

maior que o nosso. Isso, segundo essa teoria, seria uma 

evidência de que o setor segurador no Brasil é menor do 

que deveria ser.  
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1 

A densidade do seguro no Brasil e no mundo. O quanto estaríamos 
desalinhados? 

1 Ver, por exemplo, FARIA (2019). 
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Tal raciocínio, no entanto, tem alguns pressupostos que 

podem não se verificar.  Entre eles, o de que existe uma 

relação linear (e que, mais especificamente, passe pela 

origem) entre a renda per capita e a densidade do seguro 

em um corte transversal dos dados (também conhecido 

como cross-section, quando diversas unidades de análise 

são observadas em um mesmo período). Será essa a 

melhor especificação para descrever a relação entre os 

dados? Esse questionamento motiva a presente análise. 

 
Objetivo 
 
Este trabalho tem como objetivo principal verificar se o 

Brasil, em termos de penetração do seguro medida pela 

densidade do seguro (Prêmios/População), encontra-se 

abaixo, acima ou desalinhado do nível que seria esperado 

dada a nossa renda per capita, medida pelo PIB per capita 

(PIB/População), na comparação com outros países. 

Evidentemente, outros fatores além da renda devem 

influenciar  a densidade do seguro, como a cultura da 

sociedade e a presença do Estado como provedor de 

seguro, por exemplo. Entretanto, sendo a renda um fator 

presente em qualquer estudo do tipo e facilmente 

mensurável, focaremos nossa análise nessa variável.  

 
Metodologia 
 

Para tanto, procuramos trazer um pouco mais de técnica 

à análise sobre a penetração do seguro no Brasil, por 

meio da estimação de ajustes matemáticos aos dados e a 

subsequente análise da qualidade desses ajustes, para 

encontrar uma especificação que descreva bem a relação 

entre a renda per capita e a densidade do seguro em uma 

amostra significativa de países. Os dados utilizados são do 

relatório Sigma, produzido anualmente pela empresa 

Swiss Re e estão no formato de corte transversal, ou seja, 

diversas unidades de análise (83 países) observadas em 

um mesmo período (no ano de 2018). Em primeiro lugar, 

verifica-se o ajuste linear. A seguir, realiza-se um ajuste 

quadrático (polinômio de ordem 2) e, por fim, um ajuste 

com polinômio de ordem 3. A cada ajuste estimado, uma 

análise do grau de ajuste (R2) e de seus resíduos é feita. 

 

Resultados 
 

Em primeiro lugar, apresentamos os resultados obtidos 

com uma regressão linear simples, tendo o prêmio de 

seguro per capita (em US$) como variável dependente e 

o PIB per capita (também em US$) como a variável 

explicativa.  

 

Prêmio per capita = α + β. PIB per capita 

 

Rodando essa regressão para os 81 dos países da amostra 

constante do relatório Sigma (Hong-Kong e Luxemburgo 

foram considerados outliers e, por isso, não foram usados 

na estimação), obtivemos o seguinte resultado: 

 

α = -392,55 β = 0,075 R2 = 0,83 

 

Esse é um resultado interessante, pois mesmo um 

modelo simples tem bom poder explicativo: 83% da 

variância do prêmio per capita é explicada pela variância 

do PIB per capita. Por ele, cada aumento de US$ 1000 no 

PIB per capita levaria, em média, a um aumento de US$ 

75 no prêmio de seguro per capita. 

 

No caso específico do Brasil, e considerando o modelo 

proposto, o prêmio de seguro per capita “justo”, isto é, 

aquele que nos colocaria exatamente sobre a reta 

estimada, seria de US$ 277, valor cerca de 20% menor 

que o prêmio de seguro per capita efetivo do Brasil, que 

é de R$ 345.  Como comparação, o prêmio efetivo nos 

EUA está apenas 5% acima do considerado “justo” pela 

regra estimada. Isto é, mesmo uma regra simples indica 

que a comparação não é mais favorável aos EUA em 

relação ao Brasil, como os dados analisados isoladamente 

podem sugerir. 

 

Ainda que esses resultados devam ser discutidos com 

parcimônia, pois há certamente outros fatores que 

influenciam a densidade de seguros (religião, sistema de 

governo, cultura, demografia, a própria composição do 

PIB, entre outros), questões importantes emergem. De 

fato, uma análise dos resíduos da regressão linear mostra 

que, apesar de grande parte da variância dos dados ser 

explicada, há significativa autocorrelação entre fatores 

não explicados.  
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Para níveis baixos de renda, os erros tendem a ser 

positivos, isto é, tendem a ter uma densidade de seguros 

maior do que a sugerida pelo ajuste. Para países de renda 

média, a relação se inverte e os erros tendem a ser 

negativos, isto é, para esses níveis de renda, a penetração 

do seguro deveria ser maior, de acordo com a relação 

estimada. Uma nova inversão ocorre para países de 

renda mais alta, e os resíduos tendem a ser positivos 

novamente.  

 

Um ajuste quadrático não melhorou significativamente 

esses resultados: o R2 manteve-se em 0,83,  

indicando que a mudança de especificação não alterou o 

quanto da variância dos dados foi explicada, e o padrão 

de autocorrelação dos resíduos descrito anteriormente 

ficou praticamente inalterado. 

 

Passamos então para um ajuste com polinômio de 

terceiro grau e então encontramos algumas diferenças. 

Em primeiro lugar, um aumento – ainda que pequeno –  

do R2, para 0,86. As mudanças mais significativas, porém, 

ocorreram na análise dos resíduos. A autocorrelação para 

os países de renda mais baixa diminuiu 

consideravelmente. Para os países de renda média, a 

autocorrelação praticamente desapareceu, com os 

resíduos se alternando entre positivos e negativos ao 

redor de zero, em um comportamento bem mais próximo 

da aleatoriedade que se espera de uma boa 

especificação. A tendência de os erros serem positivos 

para os países de renda mais alta também melhorou, 

mesmo que apresentem ainda uma variância mais alta ao 

redor do zero. Parece claro que essa especificação é 

melhor para modelar a relação entre o PIB per capita e a 

densidade de seguros. Inclusive, nessa especificação, 

aparece a conhecida “curva S”. O modelo ajustado foi o 

seguinte: 

 

Prêmio per capita = α + β. PIB per capita + β2. PIB per 

capita2 + β3. PIB per capita3 

 

α = -186,76     β = -0,029     β2= 3,3E-6     β3= -2,6E-11 
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Nessa especificação mais precisa, a densidade do seguro 

no Brasil “justa” seria ainda mais baixa em relação ao seu 

valor efetivo, enquanto a dos Estados Unidos deveria ser 

um pouco maior.  

 

Como se vê, ainda que o pressuposto de haver uma 

relação linear entre a renda per capita dos países e a 

densidade do seguro fosse adequado (e encontramos 

evidência de que talvez não seja), os prêmios per capita 

no Brasil não estão abaixo do que se esperaria, mesmo na 

comparação com outros países. Em especificações mais 

precisas, tal diagnóstico não apenas se mantém como se 

reforça. 

 

Essas conclusões não implicam que não se deva buscar 

ativamente a ampliação do mercado de seguros no Brasil.  

Contrariamente, indicam que há uma clara correlação 

positiva entre renda e seguro. Um setor segurador maior 

e pujante é, por inúmeras e conhecidas razões, desejável 

do ponto de vista econômico e social. As discussões sobre 

o tema, porém, devem ser feitas em bases sólidas e o 

presente trabalho procurou dar uma contribuição para 

que isso ocorra. 
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