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Abstract

Muitos artigos já testaram a existência de assimetria informacional no mercado

de seguros de automóveis, no entanto, o problema da endogeneidade no histórico de

risco dos segurados continua sem uma solução definitiva. O presente trabalho propõe

o uso da taxa de comissão dos corretores como instrumento do histórico de risco dos

segurados (medido pelo sistema de bônus utilizado pelas seguradoras). Esta metodo-

logia nos permite ampliar a amostra para segurados onde a assimetria de informação é

potencialmente maior, mantendo a consistência das estimativas. Usando dados sobre

mercado brasileiro de seguros de automóveis concluímos que: (i) não há indícios de

assimetria de informação relevante no grupo de segurados jovens; (ii) há assimetria de

informação no grupo de segurados mais experientes. Estes resultados se alinham aos

obtidos por Chiappori e Salanié (2000) e Cohen (2005).
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Abstract

Some papers have already tested for the existence of asymmetric information in

the automobile insurance market. However, the problem of endogeneity in the past

driving records remains without a definitive solution. The present paper proposes the

use of brokerage fee as an instrument of the past driving records (measured by the

bonus system used by insurers). This methodology allows us to expand the sample to

insurees where informational asymmetry is potentially greater, keeping the consistency

of the estimates. Using data on the Brazilian auto insurance market, we conclude

that: (i) there is no evidence of relevant asymmetric information to the youth group,

(ii) there is asymmetric information within the group of experienced insurees. These

results corroborates those obtained by Salanié and Chiappori (2000) and Cohen (2005).
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1 Introdução

Na presença de assimetria informacional no mercado de seguros de automóveis, a teoria

econômica prevê que segurados mais arriscados demandarão apólices com maiores coberturas

(Chiappori et al, (2006)). A metodologia comumente utilizada para testar esta previsão

consiste em verificar se existe correlação positiva entre cobertura e risco (aproximadamente

mensurados), condicional a um conjunto de informações observáveis do segurado

Uma variável importante contida no conjunto de informações observáveis do segurado é

seu histórico de risco. No Brasil, as seguradoras o sistema de bônus para atribuir descontos

no prêmio do seguro com base no histórico de risco do segurado. O econometrista que

se propuser a testar a existência de assimetria de informação no mercado de seguros de

automóveis fatalmente irá se deparar com o problema da endogeneidade nesta variável. Nas

palavras de Chiappori e Salanié (2000),

"Insurers typically observe past driving records; these records are highly in-

formative on probabilities of accident and, as such, are used for pricing. (The

omission of these variables) generates a bias that indeed tends to overestimate

the level of adverse selection. The introduction of this variable, however, is quite

delicate because it is endogenous."

Embora muitos artigos já testaram a existência de assimetria informacional no mercado

de seguros de automóveis1, o problema da endogeneidade no histórico de risco do segurado

continua sem uma solução definitiva. Como medida paliativa, Chiappori e Salanié (2000)

sugerem que os testes devam considerar apenas os segurados com pouca experiência ao

volante. Nesta subamostra, por construção, os segurados terão pouco histórico de risco.

Logo, o problema da endogeneidade é minimizado. Seguindo esta metodologia, os autores

não encontraram evidências estatísticas da existência de assimetria informacional no mercado

segurador francês.

Cohen (2005) critica a metodologia proposta por Chiappori e Salanié (2000). O argu-

mento é que, caso exista assimetria informacional, ela será mais relevante justamente na

1As principais referências são: Dahlby (1983), Boyer e Dionne (1987), Puelz e Snow (1994), Gouriéroux

(1997), Richaudeau (1999), Cawley e Philipson (1999), Bach (1999), Chiappori e Salanié (1997, 2000),

Dionne, Gouriéroux e Vanasse (2001), Cohen (2005), Dardanoni e Li Donni (2008) e Cohen e Siegelman

(2010).
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amostra de segurados mais experientes, onde a endogeneidade do histórico de risco é um

problema potencialmente maior. Para confirmar seu argumento, Cohen (2005) implementou

a mesma técnica econométrica em duas subamostras distintas: uma de segurados inexper-

ientes e outra de segurados experientes. Na primeira subamostra não foram encontradas

evidências estatísticas de existência de assimetria informacional, resultado que se alinha

ao encontrado em Chiappori e Salanié (2000). Por outro lado, na amostra de segurados

mais experientes, encontrou-se evidências de assimetria informacional. No entanto, variáveis

sobre o histórico de risco dos segurados foram incluídas nos testes sem que o problema de

endogeneidade fosse discutido.

O presente trabalho propõe o uso da taxa de comissão dos corretores como variável instru-

mental do histórico de risco dos segurados. Desta maneira, será possível estimar consistente-

mente a eventual correlação entre risco e cobertura no mercado de seguros de automóveis,

em qualquer subamostra.

Mais especificamente, para que a taxa de comissão do corretor seja um instrumento

legítimo do histórico de risco do segurado (medido pelo sistema de bônus), duas condições

devem ser simultaneamente satisfeitas: (i) a taxa de comissão não pode estar correlacionada

com a variável dependente (no caso, o risco do segurado), exceto via variáveis observáveis

incluídas na regressão (dentre elas o bônus); e (ii) deve estar correlacionada com a variável

endógena (no caso, o bônus do segurado).

A primeira condição requer uma hipótese de identificação. Assume-se que o econometrista

seja capaz de observar todas as características relevantes, do contrato e do segurado, que

possam afetar a probabilidade de sinistro (por outros canais que não a categoria de bônus).

A segunda condição, esta testável, requer que a taxa de comissão dos corretores esteja

correlacionada com o bônus.

A base de dados usada neste trabalho foi elaborada pela SUSEP (Superintendência de

Seguros Privados), autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda responsável pela regulação

do mercado de seguros no Brasil. Semestralmente, a SUSEP recebe informações sobre a pop-

ulação dos contratos de seguros de veículos terrestres (automóveis, motocicletas, caminhões

etc) vigentes no Brasil. Para cada contrato, há dados sobre coberturas, prêmios, sinistros,

veículos e segurados.

Usando a comissão do corretor como instrumento do bônus, testou-se a existência de

assimetria informacional em duas subamostras distintas: uma contendo segurados com até

21 anos de idade (no máximo três anos de experiência) e outra incluindo todos os segurados
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com idade superior a 18 anos. Em linha com o resultado obtido por Cohen (2005), rejeitamos

a existência de assimetria relevante no grupo de segurados mais jovens, mas não rejeitamos

no grupo de segurados mais experientes.

O restante deste artigo se organiza da seguinte maneira: a Seção 2 apresenta o modelo

proposto por Chiappori, Julien, Salanié e Salanié (2006) e Koufopoulos (2007) no qual assi-

metria de informação implica correlação positiva entre cobertura e risco. A Seção 3 apresenta

a base de dados e algumas estatísticas descritivas da amostra usada nos testes. A Seção 4

apresenta a metodologia que justifica o uso da taxa de comissão dos corretores como instru-

mento da variável endógena bônus. A Seção 5 apresenta o teste de assimetria de informação

e seus resultados. Na Seção 6, apresenta-se a conclusão.

2 Modelo

Esta seção apresenta um breve resumo do modelo proposto por Chiappori, Julien, Salanié

e Salanié (2006) e Koufopoulos (2007). Este é um modelo misto, que nos permite estudar

seleção adversa e risco moral simultanemente.

Considere uma população de agentes e seus automóveis. Cada agente possui um parâ-

metro θ de informação privada. Esse parâmetro contém informações sobre risco, aversão ao

risco, riqueza etc. Há N + 1 estados da natureza. No estado i = 0, o agente não incorre

em perdas sobre seu veículo, nos demais estados i = 1, 2, ..., N , o agente incorre em perda

Li com probabilidade pi, sendo 0 = L0 < L1 < L2 < . . . < LN . Um agente do tipo θ pode

escolher privadamente sua distribuição de probabilidades sobre as perdas.

Um contrato de seguro consiste de uma cobertura e um prêmio. A cobertura do contrato

é dada por sua função indenização, definida como R(Li) ≥ 0 para todo Li > 0 e R(0) = 0.

Denota-se por y > 0 o prêmio do contrato.

Definição 1: Suponha que dois contratos, C1 e C2, sejam oferecidos. Diremos que o

contrato C2 cobre mais que o contrato C1 se R2(Li) ≥ R1(Li) para todo Li e R2(Li)−R1(Li)

for fracamente crescente em L.

O risco ex post de um segurado será função do contrato escolhido. A probabilidade ex

post de ocorrência de perda para o segurado que escolhe um contrato C é definida por
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N∑

i=1

pi(C) = 1− p0(C) (1)

Definição 2: Suponha que dois contratos, C1 e C2, sejam transacionados em equilíbrio

e que C2 cubra mais do que C1. Então, correlação positiva entre cobertura e risco (ex-post)

significa que

N∑

i=1

pi(C2) >
N∑

i=1

pi(C1) (2)

As seguradoras incorrem em um custo fixo c ≥ 0 por contrato e um custo fixo c ′ ≥ 0

por sinistro. Assim, seu lucro esperado ao oferecer um contrato C = (R, y) à um agente com

risco ex post
N∑

i=1

pi será

π = y −
N∑

i=1

pi(R(Li) + c
′)− c (3)

Assuma as seguintes hipóteses:

H1: As preferências dos segurados sobre riqueza final independem do estado da natureza.

H2: Os segurados são avessos a mean-preserving spreads. Ou seja, dadas as loterias Γ1
e Γ2, onde Γ2 = Γ1 + ε e E(ε|Γ1) = 0, o agente prefere a loteria Γ1 a loteria Γ2 para todo

ε �= 0.

H3: Dada a escolha do contrato, os agentes estimam corretamente sua probabilidade de

perda.

H4: As seguradoras são neutras em relação ao risco, e

H5: Se dois contratos C1 e C2 são escolhidos em equilíbrio, e C2 cobre mais que C1, então

π(C1) ≥ π(C2). Esta hipótese substitui a hipótese de lucro zero para mercados competitivos.

Dadas as hipóteses H1-H3, se um segurado prefere o contrato C1 ao C2, sendo que C2
oferece maior cobertura que C1, então, se as probabilidades ex post de perda do segurado

sob o contrato C1 for pi(C1), deve valer a seguinte desigualdade

N∑

i=1

pi(C1)R1(Li)− y1 >
N∑

i=1

pi(C1)R2(Li)− y2 (4)
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A demonstração da desigualdade (4) decorre de um argumento simples de preferência

revelada: dado que C2 cobre mais que C1, para qualquer distribuição de perdas sob C1, a

renda do segurado é mais arriscada neste contrato do que seria caso possuísse o contrato C2.

Uma vez que o segurado é avesso ao risco, ele só escolherá o contrato C1 se este oferecer

renda esperada estritamente maior do que a oferecida por C2 (ver Chiappori, Julien, Salanié

e Salanié, 2006).

Proposição 1: Se houver assimetria de informação e competição entre as seguradoras,

a seguinte desigualdade deve valer:

N∑

i=1

pi(C2)R2(Li) +
N∑

i=1

pi(C2)c
′ >

N∑

i=1

pi(C1)R2(Li) +
N∑

i=1

pi(C1)c
′ (5)

Esta proposição decorre diretamente da hipótese H5, da equação (3) e da inequação (4).

O lado esquerdo de (5) apresenta a despesa esperada da seguradora com o contrato C2. Note

que, a função indenização do contrato C2 (R2(Li)) é avaliada sob a distribuição de perdas

dos agentes que, de fato, demandaram este contrato (pi(C2)). Do lado direito, tem-se a

função indenização do contrato C2 avaliada sob a distribuição de perdas dos agentes que

demandaram o contrato C1. Portanto, a inequação (5) diz que a despesa esperada com o

contrato C2 sob pi(C2) deve ser estritamente maior do que seria se, ex post, pudesse ser

avaliada sob pi(C1).

3 Dados

A base de dados usada neste trabalho foi elaborada pela SUSEP (Superintendência de Se-

guros Privados), autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda responsável pela regulação

do mercado de seguros no Brasil. Semestralmente, a SUSEP recebe informações sobre a pop-

ulação dos contratos de seguros de veículos terrestres (automóveis, motocicletas, caminhões

etc) vigentes no Brasil. Para a execução deste trabalho a SUSEP disponibilizou apenas os da-

dos relativos ao primeiro semestre de 2003, ainda assim, são mais de 8 milhões de contratos.

Para cada contrato, há dados sobre coberturas, prêmios, sinistros, veículos e segurados.

A base de dados explorada neste trabalho foi elaborada pela SUSEP (Superintendência

de Seguros Privados). A amostra usada nos testes contém os seguintes cortes: (1) Apenas
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contratos vigentes na região metropolitana de São Paulo; (2) Apenas automóveis populares

(automóveis populares respondem por 45,2% do mercado); (3) Apenas automóveis com, no

máximo, 3 anos de uso; (3) Apenas contratos com cobertura compreensiva (esse tipo de cober-

tura está presente em mais de 99% dos contratos). (4) Apenas contratos de pessoas-físicas

(excluímos contratos de empresas); (5) Apenas contratos com um único veículo assegurado

(excluímos apólices coletivas). Feitos os cortes, nossa amostra ficou com 201.547 contratos.

Daqui em diante, chamaremos de C1 o contrato com franquia normal e C2 o contrato com

franquia reduzida.

A Tabela 1 apresenta a distribuição dos tipos de contratos na amostra. Podemos observar

que 90% dos contratos são do tipo C1.

A Tabela 2 apresenta a distribuição de ocorrências de sinistro. Vemos que 97,42% dos

contratos não reportaram sinistros.

A Figura 1 apresenta o histograma das indenizações positivas. Por motivo de escala,
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suprimiu-se os contratos que na Tabela 2 não apresentaram sinistro e também aqueles com

indenização superior a R$20.000,00 (99 percentil). A indenização média foi de R$3.841,00,

enquanto a mediana foi R$2.421,00.

A Figura 2 apresenta o histograma das taxas de comissão escolhidas pelos corretores em

nossa amostra. Esta variável será usada como instrumento do bônus.

A Figura 3 apresenta o histograma dos diferentes percentuais de bônus. Nota-se que
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quase 40% dos segurados não possuem bônus, enquanto os 60% restantes possui algum tipo

de histórico de risco.

4 Comissão do Corretor Como Instrumento do Histórico

de Risco do Segurado (Bônus)

Considere a seguinte equação estrutural:

y = β
0
+ β

1
z + β

2
b+ βX+ ε (6)

E(ε) = 0, Cov(z, ε) = 0, Cov(X, ε) = 0 (7)

No qual y é uma variável binária de risco definida por:

y =

{
1, se houve sinistro

0, se não houve sinistro
(8)

A variável binária de cobertura, z, é definida por:
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z =

{
1, se franquia reduzida (maior cobertura)

0, se franquia normal (menor cobertura)
(9)

A variável binária de bônus, b, é definida por:

b =

{
1, se bônus positivo

0, se bônus zero
(10)

Por fim, todas as variáveis contidas no vetor X de dimensão K estão apresentadas na

Tabela 3.

Endogeneidade do bônus. O bônus depende do histórico de risco do segurado, que

por sua vez depende de variáveis não observáveis contidas em ε (habilidade ao volante, por

exemplo). Logo, a variável b é endógena em (6), isto é, Cov(b, ε) �= 0.

O objetivo deste estudo é testar se a probabilidade de ocorrência de pelo menos um

sinistro está correlacionada com a escolha da franquia (neste caso, β
1
�= 0). No entanto, a

endogeneidade do bônus nos impede de estimar consistentemente β
1
. Propõe-se, então, o

uso da taxa de comissão dos corretores como instrumento do bônus.
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Para que a comissão do corretor seja um legítimo instrumento, duas condições devem ser

satisfeitas: (i) não pode estar correlacionada com a variável dependente, exceto via variáveis

observáveis incluídas na regressão (dentre elas o bônus); e (ii) deve estar correlacionada com

a variável endógena.

A primeira condição requer que a taxa de comissão dos corretores seja exógena em (6).

Assumiremos que a taxa de comissão não seja correlacionada com a probabilidade de ocor-

rência de sinistro, exceto via características observáveis (dentre elas o bônus).

Hipótese de Identificação. O econometrista observa todas as características relevantes

(do contrato e do segurado) que possam afetar a probabilidade de sinistro por canais outros

que não a categoria de bônus.

A segunda condição requer que a taxa de comissão dos corretores esteja correlacionada

com o bônus. Para checar esta correlação, estimaremos a seguinte equação na forma reduzida

para b:2

b = δ0 + δ1z + δ2c + δX+ υ (11)

Onde c é a taxa de comissão (em %) do corretor.

A equação (11) representa a projeção linear da variável endógena b sobre todas as variáveis

exógenas. Para que a taxa de comissão dos corretores seja um instrumento do bônus é

necessário termos δ2 �= 0. A Tabela 4 apresenta as estimativas de (11) para duas subamostras

distintas: (i) segurados menores de 21 anos e (ii) segurados com idade igual ou superior a

21 anos.
2Esta regressão corresponde ao primeiro estágio de um 2SLS.
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Os resultados apresentados na Tabela 4 indicam que a taxa de comissão e a variável

endógena bônus são parcialmente correlacionados (δ2 �= 0). Utilizando um modelo de search

sequencial, Ledo (2011) mostra que quanto menor o prêmio do seguro, menor o incentivo

do segurado em procurar uma nova oferta de preço e, conseqüentemente, maior a taxa de

comissão cobrada pelo corretor. Dado que o histórico de risco afeta diretamente o prêmio

do seguro, este afeta também a taxa de comissão escolhida pelo corretor.

Substituindo (11) em (6) obtemos a equação na forma reduzida para y:

y = α0 + α1z + λc+αX+ ε (12)

Sendo ε = ε+β
2
υ o erro na forma reduzida, αj = βj+β2δj e λ = β2δ1. Por hipótese, ε é

não correlacionado com todas as variáveis explicativas em (12), logo, podemos estimar seus

parâmetros consistentemente. No entanto, estamos interessados em estimar consistentemente

os parâmetros da equação estrutural (6), o que é possível dadas as hipóteses de identificação.
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4.1 Testando Assimetria de Informação

Voltemos ao teste de correlação entre o risco do segurado, y, e a escolha da cobertura, z.

Caso obtenhamos β
1
�= 0 não poderemos rejeitar a hipótese de existência de assimetria de

informação relevante no mercado brasileiro de seguros de automóveis.

A Tabela 5 apresenta os resultados da regressão da forma estrutural de y usando a taxa

de comissão dos corretores como variável instrumental do bônus.

A Tabela 5 indica que o coeficiente β
1
é positivo, porém não significante no grupo de

segurados com idade inferior a 21 anos. Por outro lado, β
1
é positivo e significante no

grupo que inclui segurados de todas as idades. Estes resultados se alinham aos obtidos

por Chiappori e Salanié (2000) e Cohen (2005), ou seja, não há assimetria de informação

no grupo de segurados jovens uma vez que estes ainda não tiveram tempo de conhecer seu

próprio risco. No entanto, a assimetria de informação se mostra positiva e significante no

grupo de segurados mais velhos (e mais experientes). Neste grupo os segurados já tiveram
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tempo de aprender sobre seu risco e, por isso, a possibilidade de assimetria informacional

relevante é maior.

5 Conclusão

Este artigo apresenta uma solução alternativa para o problema da endogeneidade no histórico

que risco dos segurados nos testes de assimetria de informação. Propõe-se utilizar a taxa de

comissão dos corretores como instrumento do histórico de risco dos segurados. Com esta met-

odologia, pode-se ampliar o teste para amostras com segurados mais experientes, mantendo

a consistência dos resultados. Utilizando dados sobre o mercado brasileiro, replicamos os

testes de Chiappori e Salanié (2000) e Cohen (2005) e concluímos haver assimetria relevante

no mercado segurador brasileiro no grupo de segurados mais experientes.
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