
As publicações selecionadas1  para compor o boxe de acompanhamento da produção acadêmica em seguros desta 

edição do Conjuntura CNseg abordam diversas temáticas relacionadas à atividade seguradora, na forma de trabalhos 

para discussão, livros e artigos acadêmicos, além de teses e dissertações de mestrado e doutorado nas mais diversas 

áreas do conhecimento.  

 

Envie sua sugestão de Produção Acadêmica em Seguros para estudos@cnseg.org.br. 

Produção Acadêmica em Seguros  

PRODUÇÃO ACADÊMICA EM SEGUROS ANO 2  |  Nº 10  |  AGOSTO/2019 

1 

Modelos lineares generalizados são instrumentos comuns para a precificação de contratos 
de seguro não-vida. Eles são usados para estimar a frequência esperada e a gravidade de 
sinistros. No entanto, tais modelos não funcionam adequadamente para eventos 
extremos. Para acomodar essa questão, os autores do artigo A Severity modeling of 
extreme insurance claims for tariffication, da Revista Insurance: Mathematics and 
Economics, desenvolvem um modelo de “severidade-limite”, que divide a distribuição do 
tamanho dos sinistros em áreas abaixo e acima de um dado limite. Os resultados 
demonstram a superioridade do modelo de severidade-limite em relação aos modelos 
lineares generalizados comumente usados com base na distribuição gama. 

No artigo Os veículos autônomos e seus impactos no Mercado de Seguros, 
publicado na décima edição da Revista Jurídica de Seguros da CNseg, o autor 
trata dos impactos que os veículos autônomos tendem a ter sobre o mercado de 
seguros nos próximos anos. A partir de uma análise preliminar do conceito e do 
desenvolvimento dessa tecnologia disruptiva no âmbito da União Europeia, o 
texto apresenta os desafios a serem enfrentados pelas empresas de seguros, 
nomeadamente no campo da responsabilidade civil, do risco, da fraude e da 
ética. 
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Em um ambiente de crescente necessidade de desenvolvimento  da cultura de 
gestão de riscos por parte das seguradoras, em face das mudanças regulatórias 
promovidas para aumentar a segurança e proteção do mercado segurador, o 
artigo Aplicação do Teste de Uso de Modelos Internos de Capital 
no Mercado Brasileiro de Seguros oferece uma análise da importância da 
construção, aprimoramento e uso de modelos internos na gestão do capital 
econômico das seguradoras. Segundo os autores, as empresas brasileiras de 
seguro, sob um ponto de vista estratégico, podem se beneficiar dessas 
ferramentas, em consonância com práticas adotadas internacionalmente. 
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1 As opiniões expressas nas publicações selecionadas são exclusivamente dos autores e não refletem, necessariamente, a visão da CNseg. 
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O mercado brasileiro de Coberturas de Pessoas tem crescido durante as últimas 
décadas em todo o mundo. Não obstante, pesquisas de mercado indicam que 
apenas 12% dos brasileiros possuem algum tipo de seguro de Vida. No Brasil, o 
corretor de seguros tem reconhecida importância, em virtude de sua atuação 
com seguros de automóveis. Por outro lado, sua atuação no segmento Vida é 
discreta, deixando de aproveitar oportunidades para ofertar outros produtos aos 
seus clientes. O estudo Venda de Seguros de Vida no Brasil disserta sobre esse 
tema, tendo como objetivo  a identificação das melhores práticas nas vendas 
dos produtos de Coberturas de Pessoas e a formulação de um framework que 
possa contribuir com o tema e apoiar profissionais de seguros com interesse no 
desenvolvimento de força de vendas especializada. 
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O seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O) é 
utilizado por executivos de empresas privadas para resguardar o seu patrimônio 
pessoal na hipótese de serem condenados a pagar multa e/ou indenização pela 
responsabilização por algum ato cometido no exercício de suas funções que tenha 
gerado prejuízo a terceiros. Ainda relativamente pequeno no Brasil, esse ramo 
experimentou crescimento superior à média do setor segurador, especialmente 
após a deflagração da operação Lava Jato. Nesse contexto, o artigo O impacto da 
Operação Lava Jato no mercado de seguros de Responsabilidade Civil de 
Administradores e Diretores no Brasil visa quantificar a relação entre essa 
operação e o crescimento do mercado de seguros D&O no Brasil. 

5 

6 

A arrecadação de seguros é um dos indicadores mais utilizados 
internacionalmente na análise do estado e desempenho do setor segurador, mas 
sua correta interpretação requer alguns cuidados. No artigo Arrecadação de 
Seguros: Problemas de Interpretação, Lauro Faria, da Escola Nacional de 
Seguros (ENS), apresenta duas inconsistências que podem surgir em relação a 
essa variável. A primeira é o deflacionamento das séries por índices de preços ao 
consumidor. Apesar de adequado para expressar variações da arrecadação em 
moeda “de valor constante”, tal procedimento pode levar a interpretações 
equivocadas sobre variações de preços e quantidades transacionadas. A segunda 
é o taxa de penetração do setor, razão entre arrecadação de seguros e o PIB de 
um país. A consideração desse coeficiente como expressão do tamanho do 
mercado de seguros relativamente a outros setores pode ser imprecisa e não 
expressar adequadamente o produto do setor.  
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Nome: Os veículos autônomos e seus impactos no Mercado de Seguros 
Tipo de Publicação: Revista Jurídica de Seguros  
Instituição/Publicação: CNseg 
Período: mai/2019  
Autor(es): Renato Chalfin  
Link: http://twixar.me/psJ1 
 
Nome: Severity modeling of extreme insurance claims for tariffication 
Tipo de Publicação: Artigo 
Instituição/Publicação: Insurance: Mathematics and Economics 
Período: set/2019  
Autor(es): Christian Laudagé , Sascha Desmettre e Jörg Wenzel  
Link: http://twixar.me/xsJ1 
 
Nome: Aplicação do Teste de Uso de Modelos Internos de Capital no Mercado Brasileiro de 
Seguros 
Tipo de Publicação: Artigo 
Instituição/Publicação: Revista Brasileira de Risco e Seguro 
Período: jun/2019 
Autor(es): Carlos Heitor Campani e Rafael Calzavara 
Link: http://twixar.me/Tsy1 
  
Nome: Venda de Seguros de Vida no Brasil 
Tipo de Publicação: Monografia 
Instituição/Publicação: Fundação Getúlio Vargas 
Período: 2019 
Autor(es): Wagner Torres Rodrigues 
Link: http://twixar.me/DQJ1 
 
Nome: O impacto da Operação Lava Jato no mercado de seguros de Responsabilidade Civil de 
Administradores e Diretores no Brasil 
Tipo de Publicação: Artigo 
Instituição/Publicação: USP 
Período: jul/2019  
Autor(es): Rafael Tonet Rensi e João Vinícius de França Carvalho 
Link: http://twixar.me/bQJ1 
 
Nome: Arrecadação de Seguros: Problemas de Interpretação 
Tipo de Publicação: Artigo 
Instituição/Publicação: Revista Brasileira de Risco e Seguro 
Período: jun/2019  
Autor(es): Lauro Vieira de Faria  
Link: http://twixar.me/vsy1 
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