
 

Modelo de Precificação do Seguro de Crédito à Expor-

tação para o Mercado Brasileiro  

 

 

 

 

Predrag Pancevski 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mestrado Profissionalizante em Finanças e Economia Empresarial 

EPGE – FGV 

Rio de Janeiro 

2005 

Dissertação apresentada à Banca Exami-

nadora da Escola de Pós Graduação em 

Economia da Fundação Getúlio Vargas, 

como exigência parcial para a obtenção do 

título de Mestre em Finanças e Economia 

Empresarial, sob a orientação do Profes-

sor Doutor Pedro Cavalcanti. 



 

 2 

Resumo 

Este trabalho procura abordar os fatores que determinam a aceitação do seguro de crédito à 

exportação no mercado brasileiro, tanto do ponto de vista das empresas seguradoras, quanto 

das empresas exportadoras, clientes potenciais desse produto. Após uma apresentação das 

principais teorias econômicas que norteiam o seguro de crédito, e apoiado nos critérios de 

aceitação analisados, é proposto um modelo original de precificação de risco. Ajustado ao 

mercado brasileiro e baseado em dados estatísticos coletados pelo autor desde 1997, quan-

do teve início o seguro de crédito no Brasil gerido pela iniciativa privada, o modelo visa 

atender à necessidade do mercado segurador de um instrumento que esteja sintonizado com 

a realidade nacional. 



 

 3 

Abstract 

 

This work addresses the elements that determine the acceptance of export credit insurance 

in the Brazil from the insurance companies’ viewpoint as well as the exporting companies´ 

which are the potential clients of this product. After the presentation of the relevant eco-

nomic theories that guide the credit insurance, and supported by the analyzed acceptance 

criteria, we propose an original risk pricing model. This model, which is adjusted to the 

Brazilian market and based on statistical data collected by us since 1997 when the credit 

insurance runned by private companies started in Brazil, aims to meet the needs of the in-

surance industry for a tool well tuned up to the national reality. 

 

 



 

 4 

Sumário 

Resumo .................................................................................................................................. 2 

Abstract ................................................................................................................................. 3 

1. Introdução ......................................................................................................................... 6 

2. O histórico do seguro de crédito...................................................................................... 8 

3. Descrição do mercado brasileiro do seguro de crédito à exportação......................... 12 

4. Descrição do produto ..................................................................................................... 16 

5. Principais fundamentos teóricos do seguro de crédito................................................ 20 

5.1 Risco, incerteza e utilidade esperada..............................................................................20 

5.2 Função utilidade e comportamento perante o risco........................................................22 

5.3 Mercados incompletos e economia de informação........................................................25 

5.4 Seleção adversa..............................................................................................................25 

5.5 Informação assimétrica..................................................................................................31 

5.6 Moral hazard..................................................................................................................39 

6. Modelo de precificação de seguro de crédito à exportação para o mercado brasileiro

.............................................................................................................................................. 41 

6.1 Análise dos principais critérios de precificação.............................................................41 

6.2 Estrutura do prêmio........................................................................................................45 

6.3 Instrumentos de prevenção contra assimetria das informações, seleção adversa e “moral 

hazard”..................................................................................................................................61 



 

 5 

6.4 Instrumento adicional de prevenção contra assimetria das informações, proposto pelo 

modelo...................................................................................................................................62 

7. Conclusão ........................................................................................................................ 65 

7. Bibliografia...................................................................................................................... 67 

 

 



 

 6 

1. Introdução 

A escolha do tema desta tese de mestrado visa abordar os recentes conceitos da teoria eco-

nômica de seguro, aplicando-os especificamente ao seguro de crédito à exportação, que é 

basicamente a cobertura contra o risco de não recebimento do pagamento referente às ex-

portações efetuadas.  

O intuito é a construção de um modelo, pioneiro no Brasil, de precificação do risco de se-

guro de crédito à exportação, totalmente ajustado ao contexto do mercado exportador na-

cional. A parte da abordagem empírica objetiva possibilitar a aplicação prática imediata do 

modelo pelas seguradoras de crédito na avaliação de risco de clientes prospectivos e o con-

sequente cálculo do preço das apólices. 

Após um breve relato da história internacional e doméstica do seguro de crédito à exporta-

ção, o presente trabalho, para contextuar o estudo, apresenta a situação atual e as tendências 

do mercado brasileiro, caracterizando as principais empresas seguradoras, instituições e 

órgãos regulamentadores e agentes que intermediam as operações, como bancos e correto-

ras.  

A seguir, são abordados os conceitos básicos da teoria econômica de seguros que servirão 

de embasamento ao estudo de critérios de aceitação do seguro de crédito à exportação no 

Brasil, tanto pelas seguradoras quanto pelos clientes, as empresas exportadoras. 

Em função das conclusões e dos resultados obtidos, é desenvolvido o modelo de precifica-

ção acima citado, que visa apresentar soluções práticas às ineficiências do mercado nacio-

nal geradas principalmente por “assimetria de informações” e por “moral hazard”. Os dados 

estatísticos que possibilitaram o ajuste dos parâmetros do modelo resultam da compilação, 

também pioneira, de dados referentes às operações do seguro de crédito à exportação no 

Brasil desde que a iniciativa privada começou a explorar esse ramo em 1997. 
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O ponto de maior destaque e originalidade do modelo de precificação é a solução apresen-

tada para minimizar o problema de assimetria de informações entre a seguradora e os clien-

tes prospectivos, que se constitui no escalonamento de um leque de diferentes opções de 

contrato à escolha do consumidor. A escolha do contrato ótimo para o cliente acaba reve-

lando o seu verdadeiro perfil de risco e ao mesmo tempo se constitui no contrato ótimo para 

a seguradora também. Desta forma, o segurado acaba pagando um prêmio (preço) justo, ou 

seja, adequado ao seu tipo, e portanto, gerando maior eficiência no mercado de seguro de 

crédito. 
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2. O histórico do seguro de crédito 

O seguro de crédito como é conhecido hoje, teve sua origem com o seguro de crédito do-

méstico na Inglaterra. Desde fins de 1700, riscos esporádicos eram assumidos pelos Sindi-

catos de Loyd. Em 1883 era constituída a primeira Companhia de Seguros de Crédito nesse 

país. Outros países, também, a partir da metade do século XX já se organizavam para esse 

tipo de prestação de serviço (França, Alemanha, Suíça e EUA). Mas foi somente após a 

Primeira Guerra Mundial (1914-1919) que o seguro de crédito se desenvolveria decisiva-

mente devido a necessidade que vários países da Europa tinham de proteger e expandir suas 

reservas no exterior e estimular o desenvolvimento da exportação. Essa percepção deu uma 

nova dimensão no conceito de seguro de crédito à exportação. 

Devido a complexidade de fatores que devem estar em sintonia entre si para a efetuação 

satisfatória desse tipo de serviço (como a dependência da estabilidade monetária, do mer-

cado, da seriedade da clientela, da absorção de produtos por outros mercados, de uma in-

tensa atividade na exportação), pode-se supor as surpresas, preocupações e prejuízos en-

frentados pelos seguradores da época. Com o objetivo de favorecer as exportações, alguns 

países intervinham, dentro de certos limites, assumindo então a garantia dos créditos para 

exportação. Foi assim na Inglaterra (British Trade Corporation). Nos EUA,  Export e Im-

port Bank exerce papel de estimulador para intercâmbios comerciais mas a atuação em se-

guro de crédito continua na esfera privada. 

No início da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), operavam em seguro de crédito algu-

mas organizações privadas: na Inglaterra, a London Guarantee and Accidents e a Trade 

Indemnity; nos EUA, a Export Indemnity of Chicago e a National Surety; na França, a So-

cieté Française d’Assurances pour favoriser le Crédit e Urbaine-Crédit; na Itália, a SocietÀ 

Italiana di Assicurazione Crediti; na Espanha, a Companhia Española de Seguros de Crédi-

to y Caucion; na Suíça, La Fédérale, de Zurich; na Bélgica, a Compagnie Belge 
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d’Assurance Crédit. O seguro de crédito foi também introduzido, depois, na Irlanda, no 

México e Venezuela. 

Desde então, há um aumento progressivo no número de países desenvolvidos e em desen-

volvimento que vêem a implantação e o estímulo do seguro de crédito à exportação como 

importante instrumento para promover seu comércio voltado para exportação, aumentar a 

oportunidade de negócios e melhorar sua balança comercial. Outro fator que também ala-

vancou a expansão desse tipo de seguro foi o crescimento do risco de incidentes no comér-

cio internacional nascido de políticas falhas, embargos comerciais e restrições impostas 

pelos países importadores com balança comercial desequilibrada no repasse de dinheiro 

para o pagamento aos fornecedores estrangeiros.    

No Brasil, o seguro de crédito à exportação foi instituído pela Lei número 4.678, de 

16.07.65. Durante mais de duas décadas de existência o sistema não conseguiu atender às 

necessidades do mercado. Diversos fatores fizeram com que os exportadores e refinancia-

dores se desestimulassem em recorrer ao seguro: 

. estrutura inadequada; 

. multiplicidade de empresas intervenientes apenas nominalmente operadoras; 

. excessiva burocratização; 

. demora na caracterização, comprovação e liquidação dos sinistros; 

. falta de crédito à exportação. 

O modelo que era administrado pelo Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) funcionando 

como um consórcio de seguradoras, tornou-se operacional a partir de 1968. O esquema 

protegia as exportações brasileiras de bens e serviços contra uma série de riscos, de acordo 

com a prática internacional. Todos os riscos políticos  e mais de 90% dos riscos comerciais 

eram repassados para o Governo Federal. Apenas uma pequena proporção dos riscos co-

merciais eram tomados pelas companhias de seguros brasileiras e pelo IRB. Tal esquema 

não satisfez a nenhum de seus participantes (governo, seguradoras e exportadores).  

Em 1991, o IRB suspendeu a aceitação de novas operações por não haver recursos suficien-

tes para cobrir os prejuízos que se acumulavam devido a  exportações para o Iraque, em 
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transações com a indústria naval e em obras contratadas no Oriente Médio, o que levou a 

um déficit em torno de US$ 700 milhões. 

Para viabilizar a inserção dos exportadores brasileiros no mercado mundial, o governo bra-

sileiro percebeu que era necessário dotar as empresas nacionais do mesmo instrumental que 

dispunham os concorrentes estrangeiros. O seguro de crédito, num cenário cada vez mais 

globalizado, estava se tornando um grande diferencial competitivo. Para evitar os proble-

mas do passado, decidiu se por adotar uma estrutura focada na iniciativa particular. Assim, 

acabou se originando a SBCE – Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação S.A., uma 

sociedade anônima de capital privado que iniciou as suas operações comerciais em dezem-

bro de 1997. No intuito de dar mais visibilidade e credibilidade à nova seguradora, o go-

verno acabou por organizar um pool de bancos e seguradoras que entraram como acionis-

tas, a saber: Banco do Brasil, Sul América Seguros, Bradesco Seguros, Unibanco Seguros e 

Minas Brasil Seguros. A seguradora francesa Coface, na época maior seguradora de crédito 

no mundo, foi convidada para participar como acionista principal, agregando a expertise e o 

know how técnico necessários. Mais recentemente, o BNDES entrou como novo acionista 

na SBCE. 

Em 2004, mais duas seguradoras de crédito à exportação iniciaram as suas atividades co-

merciais no Brasil.  

A SECREB – Seguradora de Crédito do Brasil S.A. é uma empresa controlada pelo CIAC – 

Consorcio Internacional de Asseguradores de Crédito S.A. que tem como acionistas a 

CESCE, maior seguradora de crédito espanhola, a Munich Re., maior resseguradora do 

mundo, e o Santander e BBVA, os dois maiores bancos da Espanha. 

A Euler Hermes Seguros de Crédito à Exportação S.A. é uma empresa do grupo Euler 

Hermes, atualmente a maior seguradora de crédito do mundo. Ela é controlado pelo grupo 

francês AGF, que por sua vez é controlado pelo grupo alemão Allianz, maior seguradora 

européia e uma das vinte maiores corporações do mundo. 

Como atesta o interesse dos novos entrantes, os pesos pesados do mercado securitário in-

ternacional, o potencial de crescimento do setor de seguro de crédito no Brasil é muito 
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grande e a tendência parece ser o rápido desenvolvimento desse mercado com a possível 

entrada de outros concorrentes internacionais oportunamente. 
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3. Descrição do mercado brasileiro do 

seguro de crédito à exportação 

Atualmente, o mercado doméstico conta com três seguradoras especializadas neste ramo: a 

Euler Hermes, a SBCE e a Secreb, cujas composições acionárias foram abordadas no capí-

tulo anterior. 

A Euler Hermes e a Secreb estão sediadas em São Paulo enquanto a SBCE possui a matriz 

no Rio de Janeiro. Devido à concorrência a nível mundial e à onda de fusões e aquisições 

que assolou o globo nos últimos anos, há cada vez menos “players” no cenário internacio-

nal e os produtos tendem à uma padronização única, e o mercado brasileiro não foge à re-

gra. Os produtos oferecidos pelas três seguradoras são bastante parecidos, principalmente 

no que tange aos princípios básicos, espelhados em todas as Condições Gerais. A descrição 

detalhada de uma apólice de seguro de crédito será objeto do próximo capítulo. 

As seguradoras possuem basicamente dois canais de venda: as diretas, realizadas pelas suas 

equipes comerciais e as vendas indiretas, feitas principalmente pelos corretores. 

As maiores empresas de corretagem no Brasil são as internacionais, lideradas pelas: Marsh, 

Aon, Willis, Alexander Forbes e IRC. Algumas corretoras nacionais também fazem sentir a 

sua presença, como a ADD Makler, líder doméstico. 

Entretanto, devido à evolução histórica, só muito recentemente que as corretoras descobri-

ram o potencial do seguro de crédito no Brasil. Ao contrário dos outros países mais desen-

volvidos, aqui não existe por enquanto a figura do corretor especializado em seguro de cré-

dito, que trabalha unicamente este produto. As corretoras ainda estão oferecendo o seguro 

de crédito como um produto complementar à sua linha de produtos, não o enxergando co-

mo um objetivo em si. Felizmente, graças à divulgação da cultura de seguro de crédito, essa 
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situação está mudando rapidamente, e o mercado já começa a contar com empresas especia-

lizadas, a exemplo da IRC. A tendência é que haja nos próximos anos um investimento 

muito maior por parte das corretoras em treinamento e capacitação da sua equipe de ven-

das. 

Um outro canal potencial de venda são os bancos. Ainda pouco explorado pelas segurado-

ras, já que os seus produtos não tiveram os ajustes necessários para satisfazer as necessida-

des do setor bancário, a tendência é que mais cedo ou mais tarde, o mercado vai perceber a 

óbvia sinergia existente entre as instituições financeiras que emprestam dinheiro aos expor-

tadores para viabilizar vendas a clientes no exterior e as apólices de seguro de crédito que 

garantem o recebimento dos exportadores por essas vendas financiadas. Ou seja, o seguro é 

a garantia para o financiamento. 

Atualmente, o Banco do Brasil é o maior usuário do seguro de crédito, principalmente para 

as operações de financiamento PROEX. Os recursos são da União e o Banco do Brasil é o 

gestor. Dentre os bancos privados que têm uma expressiva participação nas operações fi-

nanceiras com o comércio exterior podemos destacar o Bradesco, o Unibanco, o Itaú e o 

ABN Amro. 

Os órgão controladores e reguladores de seguro de crédito à exportação são basicamente 

três: 

- IRB – Instituto de Resseguros do Brasil, empresa pública que detém o monopólio do res-

seguro nacional. 

- SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, órgão que regula e controla todas as 

seguradoras, corretoras e produtos de seguro no país. 

- BACEN – Banco Central do Brasil,  que dispensa apresentações, mas que está ligado ao 

seguro de crédito à exportação pelo fato de as seguradoras terem o direito à emitir apólices 

em moeda estrangeira e consequentemente a receberem os prêmios e a terem contas em 

moeda estrangeira. 
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Estimativa do mercado brasileiro para o seguro de crédito à exportação 

(baseado em dados de 2003) 

Exportação total de 2003    US$ 73.1 bilhões  100% 

Exclusões (seguro de crédito não aplicável): 

Venda para empresas coligadas:   (US$ 16.1 bilhões)    22% 

Commodities:      (US$ 18.3 bilhões)    25% 

Pagamento Antecipado, Carta de Crédito:  (US$ 14.6 bilhões)    20% 

Vendas de médio e longo prazo:   (US$ 14.6 bilhões)    20% 

 

Exportações seguráveis (2003):   US$ 9.5 bilhões    13% 

Distribuição da quantidade de empresas exportadoras classificadas pelo volume de vendas 

em US$: 

 Mais de 100 milhões/ano:        4.2% 

1 milhão/ano – 10 milhões/ano:   13.7% 

200 mil/ano – 1 milhão/ano:    17.7% 

100 mil/ano – 200 mil/ano:        9.3% 

menos que 200 mil/ano:    55.1% 

Podemos ver pelos dados acima expostos que o mercado exportador brasileiro é altamente 

concentrado. De fato, 82.1% (quase 16.0000 empresas) do número total de exportadores 

(que é por volta de 19.000) são representados por pequenas companhias cujo volume de 

exportação não ultrapassa US$ 1 milhão/ano. Na verdade, apenas 600 empresas aproxima-

damente são responsáveis por praticamente 80% das exportações nacionais. 



 

 15 

O principal obstáculo à comercialização do seguro de crédito à exportação no mercado bra-

sileiro é o desconhecimento do produto. Antes de entrar na parte negocial com os clientes 

potenciais, as seguradoras devem passar pela parte didática (o que é um seguro, para que 

serve?), o que reduz a eficiência do mercado. A tendência, entretanto, com a chegada de 

novas seguradoras, é um rápido fortalecimento da cultura seguradora e a consequente ex-

pansão do mercado potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16 

4. Descrição do produto 

O correto entendimento de como funciona, de forma genérica, uma apólice de crédito à 

exportação é essencial para que se possa avaliar o alcance e a aplicabilidade desse trabalho. 

Graças à onda mundial de fusões e aquisições entre as grandes seguradoras e a concorrência 

global cada vez maior, as apólices de seguro de crédito estão tendendo à um padrão comum 

e o Brasil não foge à regra. Assim sendo, serão abordadas a seguir, de uma forma resumida 

e objetiva, as linhas gerais que caracterizam o produto no mercado doméstico.  

O seguro de crédito à exportação é a cobertura contratada pelo exportador contra o risco de 

não pagamento dos seus compradores. Quando se trata de Risco Comercial, a apólice cobre 

os casos de falência, concordata ou a simples mora. O Risco Político é a cobertura contra 

atos governamentais do país do comprador que impeçam a transferência do pagamento 

(moratória, por exemplo). 

As apólices atualmente existentes no Brasil de Riscos Comerciais e Políticos de Curto Pra-

zo, foco deste trabalho, oferecem usualmente cobertura para produtos com prazo de fatura-

mento até 180 dias. Para determinados setores de exportação, algumas seguradoras esten-

dem o prazo de faturamento segurável para até dois anos. 

O percentual de cobertura varia de 70% a 90% do valor segurado. Ou seja, há uma espécie 

de franquia ou de participação do segurado no risco variando de 30% a 10%, conforme a 

cobertura contratada. Desta forma, as seguradoras tentam minimizar o “moral hazard” que 

será abordado mais adiante neste trabalho. Nesse sentido, o compartilhamento do risco com 

o segurado reduz os efeitos do “moral hazard” tanto na seleção de novos compradores no 

exterior (após a contratação do seguro de crédito) quanto no esforço que o segurado faria 

para ajudar a seguradora a recuperar um crédito não pago no caso de um eventual sinistro. 
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A sistemática do seguro de crédito é a seguinte: o segurado passa para a seguradora a rela-

ção pormenorizada de todos os seus clientes no exterior que possam ter algum risco de cré-

dito. Ou seja, operações com pagamento antecipado, vendas com garantia de uma carta de 

crédito ou exportações para empresas coligadas não apresentam risco de crédito comercial, 

não necessitando cobertura e, portanto, não são relacionadas. A observar que se o segurado 

estiver também contratando risco político, as operações com carta de crédito não confirma-

da ou vendas para coligadas poderiam ser fato gerador de sinistro (uma moratória, por e-

xemplo, afetaria ambos). 

Após analisar todos os compradores (para tanto as seguradoras se apóiam no seu ativo mais 

precioso: cada uma possui o seu banco de dados exclusivo com dezenas de milhões de em-

presas cadastradas e continuamente monitoradas ao redor do mundo), a seguradora concede 

um limite individual para cada comprador. Os montantes atribuídos se baseiam, por um 

lado nos valores solicitados pelo segurado, e por outro lado na situação financeira da em-

presa importadora analisada. 

Os limites de crédito são rotativos e correspondem, à princípio, à máxima exposição no ano 

que o segurado teria  com um determinado comprador. Essa exposição depende de três fa-

tores: valor das faturas, prazos de faturamento e frequência de embarques. Colocando de 

uma forma mais simples, a máxima exposição é o máximo prejuízo que o segurado teria 

com um cliente se este deixasse de pagar. 

Por exemplo, se os embarques forem de US$ 100 mil mensais, com o prazo de faturamento 

de 60 dias, mesmo que o volume de vendas anual seja de US$ 1,2 milhões, o limite de cré-

dito rotativo necessário é de somente US$ 200 mil. 

Todas as seguradoras de crédito no Brasil se baseiam no conceito da globalidade nas suas 

Condições Gerais. Isso significa que o segurado é obrigado à passar à seguradora toda a sua 

carteira de recebíveis com risco de crédito. É vedada a “anti-seleção” do risco, ou seja, a 

escolha pelo segurado dos compradores que ele gostaria de segurar. Assim se evitam os 

problemas que possam ser causados por “assimetria de informações” e por “moral hazard”, 

já que, de outra forma, o segurado teria incentivo a passar para a seguradora apenas os cli-
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entes com risco elevado. Esses dois temas serão abordados de forma mais acadêmica poste-

riormente, neste trabalho. 

Uma vez concedidos todos os limites de crédito, o segurado efetua as suas operações de 

exportação normalmente. Ele sabe que os seus clientes estão sendo monitorados pela segu-

radora e que, em havendo algum problema financeiro ou algum indício de piora na situação 

das empresas importadoras que tenha sido detectado pela rede mundial das agências de 

informação da seguradora, ele seria notificado. Consequentemente, o segurado reduziria o 

volume de vendas para esse determinado cliente ou até interromperá os embarques, de a-

cordo com a orientação da seguradora e a gravidade da situação. Se mesmo com esse pro-

cesso preventivo o sinistro acabar acontecendo e o segurado sofrer uma perda devido ao 

não pagamento, ele será indenizado na proporção da cobertura contratada (70% a 90%). 

Mas a partir de que momento que um não pagamento (mora) pode ser caracterizado como 

uma perda efetiva? Normalmente, o prazo de caracterização de sinistro varia, no Brasil, de 

3 a 5 meses da data da notificação do sinistro (a indenização é imediata no caso de falência 

ou concordata). Após ser notificada, a seguradora inicia as suas ações de cobrança. Tudo o 

que for recuperado reverte para o segurado, e o montante não recuperado é indenizado, na 

proporção da cobertura. Entretanto, mesmo após a indenização, a seguradora continua o 

processo de cobrança, que se pode estender por anos. Para tanto, as seguradoras contam 

com a suas rede mundial de agências de cobrança e escritórios especializados de advocacia.  

Em suma, podemos dizer que uma apólice de seguro de crédito, além do seu benefício prin-

cipal, que é o seguro propriamente dito, apresenta duas importantes vantagens suplementa-

res: a prevenção (pela análise e monitoramento da carteira de recebíveis) e a cobrança.  

O preço de uma apólice é caracterizado pela taxa de prêmio, um percentual que é aplicado 

sobre o valor das exportações anuais seguradas e realizadas. Como a seguradora não sabe 

antecipadamente o volume exato das exportações que serão performadas, ela se baseia na 

projeção de venda da própria empresa exportadora para estipular um Prêmio Mínimo, que 

costuma representar um percentual (tipicamente por volta de 80% no Brasil) da estimativa 

do prêmio total. O pagamento do Prêmio Mínimo é parcelado ao longo da vigência da apó-

lice. No término dessa, é computado o valor efetivamente exportado, sobre o qual é aplica-
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da a taxa de prêmio para se obter o prêmio total a pagar. Caso ele seja superior ao Prêmio 

Mínimo já pago (o que normalmente acontece) é feita a complementação do pagamento do 

prêmio. 

Dentro das condições de contratação, a seguradora poderá incluir o pagamento de um re-

embolso (bônus) no término do exercício de seguro, no caso de não ter tido indenização ou 

na constatação de certos patamares de sinistralidade (poderá haver um bônus variável de 

acordo com a sinistralidade da carteira, assunto que será tratado detalhadamente no modelo 

de precificação). 
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5. Principais fundamentos teóricos do 

seguro de crédito 

O objetivo deste capítulo é dar um embasamento teórico para possibilitar uma percepção 

mais intuitiva do problema geral de seguro, mais especificamente do mercado de seguro de 

crédito à exportação. Embora sejam tratados de uma forma geral todos os mercados de se-

guro, sempre que possível será focado, e exemplificado, o mercado de seguro de crédito à 

exportação. Serão discutidos os princípios básicos e gerais do risco, a incerteza e a utilidade 

esperada (a teoria da utilidade é usada por economistas para classificar eventos incertos 

numa estrutura preferencial). Será abordado um tipo especial de transação financeira, que é 

a divisão do risco. Será mostrado como dois agentes podem partilhar o risco sob informa-

ções simétricas. Entretanto, esse compartilhamento simétrico de risco é um caso teórico e 

não de aplica ao mundo real dos produtos de seguro. Portanto, serão abordados casos mais 

realistas baseados nos mercados incompletos e nas informações assimétricas. Será discutido 

o impacto da informação assimétrica no mercado de sinistros financeiros. 

5.1 Risco, incerteza e utilidade esperada 
O risco é endêmico à economia. O risco é causado pela aleatoriedade dos processos e é 

associado a incerteza. A incerteza e a variância “ex post” coincidem, mas “ex ante” os dois 

são distintos. O risco não é um fenômeno único. Todos os agentes que tomam decisões sob 

incerteza se defrontam com vários tipos de risco. Uma coisa é certa: se um agente se con-

frontar com um risco, este terá um impacto no processo decisório do agente. O processo de 

tomada de decisões sob incerteza é crucial em economia e é a base da economia financeira. 

O ponto chave da teoria que descreve essas decisões difíceis é a chamada teoria de utilidade 

esperada (c.f. Gollie, 2001). Esta teoria permite classificar os eventos incertos numa estru-
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tura de preferências. Por exemplo, como poderíamos comparar as seguintes opções exclu-

dentes de resultado incerto:  

1 - Assinar um contrato para exportar dois containers de placas de granito para os EUA e 

três containers de café solúvel para a Rússia ou, 

2 - Exportar três containers de placas de granito para os EUA e um container de café para a 

Rússia?  

Os resultados de ambas as opções são incertos, mas o exportador é capaz de atribuir fun-

ções de probabilidade à esses eventos. Se nós assumirmos que o exportador é capaz de atri-

buir utilidades individuais tanto à venda placas de granito quanto à venda de café solúvel, 

ele poderia “ranquear” os dois eventos (sob condições bem definidas). Baseados no traba-

lho de Von Neumann e Morgenstein (1944), somos capazes de descrever as preferências 

dos agentes econômicos de uma forma lógica e sistemática. Se as preferências dos agentes 

forem completas, transitivas, contínuas e independentes (estas são as condições previamen-

te referidas), podemos descrever totalmente as preferências através de uma função de utili-

dade esperada (c.f. Eichberger and Harper - 1997). Essas funções de utilidade esperada são 

úteis, já que o comportamento dos agentes perante o risco fica totalmente descrito por uma 

função dessas. 

Se um agente for forçado a tomar uma decisão sob incerteza, é o risco em relação ao resul-

tado da decisão que estará direcionando a escolha. O agente pode ignorar o risco em alguns 

casos: por exemplo, se a função de utilidade esperada do agente não mostrar sensibilidade 

ao risco. O assim chamado agente neutro ao risco não é afetado pelo risco. Como veremos a 

seguir, o formato da curva da função utilidade revela o comportamento do agente em rela-

ção ao risco. Portanto, basta simplesmente olhar para as funções utilidade. Ou então, pode-

mos conseguir a informação comportamental do agente perante o risco através de um nú-

mero que é obtido do formato da função utilidade: o coeficiente de aversão ao risco. Por 

exemplo, agentes avessos ao risco preferem pagar um prêmio de seguro para fazer um hed-

ge  contra o risco. Mais adiante será dada a relação entre a teoria de utilidade esperada e o 

comportamento perante o risco. Veremos que a atitude dos agentes perante o risco determi-

na a maior ou menor propensão em contratar um seguro. Em outras palavras, medindo o 
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grau de aversão ao risco dos exportadores, seremos capazes de estimar a demanda por segu-

ro de crédito à exportação. 

5.2 Função utilidade e comportamento perante o 
risco 
 

Uma vez que consigamos descrever as preferências dos agentes na forma de funções de 

utilidade esperada, poderemos interpretar a curvatura das funções utilidade como compor-

tamento perante o risco. Vamos supor que tenhamos uma função utilidade côncava, con-

forme a figura abaixo. 

 

Fig.1 

Figura 1 - Aversão ao risco e utilidade esperada 

 

Temos dois resultados possíveis A e B, e ambos têm a mesma probabilidade de acontecer. 

Neste caso, o valor esperado de um resultado incerto (ponto 2) será menor que o verdadeiro 

index de utilidade (ponto 3). O valor da utilidade esperada é chamado de Equivalente Cer-

(x)n 

      A     B x 

2 

3 

 
1 
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teza (1-2), que mede a propensão do tomador de decisão a pagar a assim chamada, loteria 

(que é definida como um simples vetor de probabilidade de alguns estados futuros). A dife-

rença entre o index de utilidade e o Equivalente Certeza é o Prêmio de Risco (2-3). O prê-

mio de risco é positivo para agentes avessos ao risco. Nos problemas de seguro, podemos 

interpretar o prêmio de risco como prêmio de seguro. Esse é o preço que um agente avesso 

ao risco está disposto a pagar para fazer  hedge contra a indesejável incerteza do resultado. 

Assim sendo, as companhias de seguro têm interesse em conhecer a curvatura da função 

utilidade de seus clientes.  

O comportamento de um agente perante o risco pode ser caracterizado por três casos:                                                                     

1 - A função utilidade esperada é linear: o agente é neutro ao risco e o prêmio de risco é 

nulo. O agente não quer comprar o seguro. Um agente neutro ao risco não será afetado pela 

incerteza e se comporta como se não houvesse incerteza para ser “hedgeada”. 

2 - A função utilidade esperada é côncava: o agente é avesso ao risco e o prêmio de risco é 

positivo. Um consumidor normal se comporta como se estivesse caracterizado por uma 

função utilidade côncava. Na maioria das vezes, os consumidores irão preferir mais do 

bem, mas terão retornos marginais decrescentes. 

3 - A função utilidade é convexa: o agente gosta do risco e o prêmio de risco é negativo. 

Uma maneira simples de expressar o comportamento do agente perante o risco é a seguinte: 

O Coeficiente de Aversão ao Risco Absoluto é dado por: 

IA(x) =  -u ”(x) / u’(x) 

A expressão mede o grau da aversão de um indivíduo em se arriscar, sendo que a magnitu-

de do coeficiente está expressa de maneira absoluta. 

O Coeficiente de Aversão ao Risco Relativo é dado por: 

IR (x) =  -xu”(x) / u’(x) 
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A expressão mede o grau de aversão ao risco de um indivíduo, fixado como proporção da 

sua riqueza inicial. 

Alguns tipos de função utilidade ( como as exponenciais u(x)= exp (ax) ), exibem uma a-

versão ao risco  absoluta constante. Geralmente, essas premissas são bem menos realistas 

que as aversões ao risco relativas constantes. 

Portanto, como vimos, é essencial para os mercados de seguro que se conheça o comporta-

mento dos agentes perante o risco. É provável que o comprador do seguro aja como agente 

avesso ao risco, enquanto a companhia de seguro se comportará de forma neutra em relação 

ao risco, em relação a contratos individuais. Existem outros casos em que seria plausível 

assumir que os agentes agem de maneira neutra ao risco. Por exemplo, em economia finan-

ceira, os investidores profissionais são supostamente neutros ao risco.  O mesmo se aplica-

ria aos gerenciadores de grandes empresas. Eles até devem ser pagos para agir de maneira 

neutra ao risco, de forma a explorar todas as oportunidades de negócio, selecionando os 

projetos de investimentos com potencial positivo. Mas qualquer distanciamento da pura 

neutralidade em relação ao risco abrirá oportunidades para o hedge do risco. Por outro lado, 

as famílias, focadas individualmente, são consideradas avessas ao risco. Isso se aplica aos 

problemas de alocação do consumo - patrimônio, emprego, etc. 

Existe também a extrema aversão à perda, que é o caso de agentes que desgostam da perda 

desproporcionalmente mais do que gostam do resultado positivo. Num caso desses, diz-se 

que o agente tem a função de utilidade assimétrica próxima da utilidade zero (c.f. Kahne-

mann and Tversly - 1979). Assim sendo, produtos financeiros que pagam um dividendo 

positivo em eventos ruins têm um alto preço (por exemplo no modelo de precificação de 

ativos de capital baseado no consumo, c.f Blanchard and Fisher – 1981). Em outras pala-

vras, existe uma demanda para produtos de “seguros”: ativos que pagam em casos de resul-

tado adverso.  Ou, em termos de seguro de crédito à exportação, existe a demanda para um 

produto que possibilite hedge contra o fracasso do projeto de exportação. 
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5.3 Mercados incompletos e economia de infor-
mação  
Numa economia Arrow-Debreu, caracterizada por mercados completos e total informação 

disponível a todos os agentes (c.f. Arrow- 1964), existem mercados para todos os estados 

futuros possíveis e o risco pode ser precificado para os mercados futuros. Os agentes po-

dem comprar e vender os contratos futuros livremente e os riscos serão “hedgeados” à von-

tade. Todos os produtos financeiros podem ser definidos em termos de ativos Arrow-

Debreu. Este ativo paga uma unidade em caso em caso de ocorrer um determinado estado e 

nada em todos os outros estados. Assim, os preços de todos os ativos podem ser expressos 

em termos de combinações lineares desses preços de ativos Arrow-Debreu. Portanto, todos 

os agentes são capazes de precificar riscos, de negociar em ambiente de risco e de fazer 

hedge contra o risco de acordo com as suas preferências. 

 Contudo, mercados completos são uma noção bem distante da realidade (c.f. Magill e 

Quinzii - 1996). É mais provável que mercados faltem, devido a todo o tipo de imperfei-

ções. É até improvável que haja o chamado “marketing spanning” (quando os mercados são 

capazes de realizar todos os planos dos agentes). Esta condição é menos restritiva do que a 

premissa do mercado completo de Arrow-Debreu que determina a existência de todos os 

mercados financeiros possíveis. No caso de “market spanning”, a premissa é a existência 

apenas de mercados que os agentes pretendem usar. A caracterização de mercado incom-

pleto levaria a planos não-ótimos e portanto, uma intervenção do governo poderia ser útil 

para atingir uma maior eficiência de Pareto (quando um agente melhora a sua utilidade sem 

prejudicar a utilidade existente de outros agentes). Entretanto, para que se saiba o grau de 

intervenção desejável do poder público no mercado, é necessário que se entendam as causas 

que provocaram a falha de mercado, o que é um tema que foge ao escopo deste trabalho. 

5.4 Seleção adversa 
No mercado de seguros, um dos maiores problemas enfrentados pelas seguradoras é o de 

seleção adversa, causado principalmente pela assimetria das informações pré-contratuais. 
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Ou seja, o segurado tem mais informações do que a seguradora, o que gera um desequilí-

brio que se reflete no preço e o que, em última análise, causa ineficiência no mercado. 

No caso de seguro de crédito à exportação, a seleção das empresas que compram a cobertu-

ra não constitui uma amostra aleatória do universo total, mas sim de um segmento específi-

co de companhias com informações privadas sobre a suas situação comercial/ financeira 

real. Assim sendo, é provável que elas receberão da apólice um nível de benefícios acima 

da média. Por exemplo, se uma companhia de seguros de crédito decidir lançar um produto 

cobrando indiscriminadamente, um percentual fixo sobre o valor das exportações segura-

das, é estatisticamente certo de que a apólice será desproporcionalmente mais comprada por 

empresas exportadoras que gostariam de ver garantidos os seus créditos “podres” do que 

por empresas que têm carteira de recebíveis “saudável”. Neste exemplo de aplicação de um 

custo padronizado, sem a devida “observabilidade” do objeto do seguro, ou seja, a análise e 

o monitoramento dos créditos pela seguradora, e tendo em vista que o comportamento de 

“seleção adversa” já seria previsto pela seguradora, o efeito sobre o custo da apólice é e-

norme. Em decorrência do prêmio inflado, as empresas exportadoras com “risco bom” da 

carteira de recebíveis não aceitariam pagar o preço estipulado, já que conseguiriam no mer-

cado uma opção de garantia mais barata do que o seguro de crédito, pelas características do 

seu baixo risco. Em vista disso, com a deserção de segurados bons, acentua-se a concentra-

ção de empresas ruins, o que agrava ainda mais o desequilíbrio, aumenta ainda mais o custo 

e diminui radicalmente a eficiência do mercado. Dependendo do grau na assimetria das 

informações, poderá não haver preço que viabilize a cobertura dos riscos. Nessas condi-

ções, não haveria mercado para este produto, como veremos mais adiante. 

Um outro exemplo de seleção adversa, muito conhecido no ramo de seguros, é no de setor 

automobilístico Akerlof - 1970). Normalmente, carros novos vêm com uma garantia de 

fábrica que cobre uma certa quilometragem ou um dado período de tempo (o que ocorrer 

primeiro). No calor da concorrência, algumas montadoras começaram a oferecer garantias 

estendidas opcionais, quadruplicando o prazo ou a quilometragem com cobertura. Da mes-

ma forma que no exemplo anterior, é de se esperar que haja uma desproporcional procura 

pela garantia extensiva por pessoas que pretendem usar o veículo em condições duras, co-

mo estradas não asfaltadas, empoeiradas, esburacadas ou levando muita carga, configuran-
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do o problema de seleção adversa. Para resolvê-lo, várias montadoras passaram a ofertar 

uma cobertura extensiva a todos os clientes, diluindo a concentração de risco. Uma garantia 

universal é bem menos afetada pela seleção adversa do que garantias individuais. Por este 

mesmo motivo, vários tipos de seguro saúde, particularmente sensíveis a informação assi-

métrica, como por exemplo a assistência para o parto, só são oferecidos nos EUA à nível 

grupal, de maneira automática ou compulsória para todos os funcionários de uma empresa. 

Como a participação independe de vontades individuais e como as seguradoras incorporam 

a assistência - parto aos outros benefícios no pacote de seguro saúde, o risco é diluído e o 

problema de seleção adversa evitado (Milgrom, Roberts - 1992).  

Na verdade, o problema de seleção adversa aparece devido ao fato dos consumidores de 

seguro terem informações privadas antes de compra da apólice quando eles analisam o cus-

to/ benefício da cobertura. Milgrom e Roberts cunharam a expressão “oportunismo pré-

contratual” para caracterizar esse tipo de comportamento. 

A mulher que está analisando a compra de um seguro assistência-parto tem, provavelmente, 

um planejamento familiar já definido.O motorista que adquire uma extensão de garantia 

tem informação privada das condições em que o carro será usado. O exportador que compra 

uma apólice de seguro de crédito para viabilizar um financiamento, tem informação privada 

sobre a qualidade dos créditos garantidos. Todos esses problemas são adicionais ao pro-

blema de “moral hazard”, segundo o qual, a disponibilidade do seguro faz com que o segu-

rado modifique o seu comportamento não monitorado. O exemplo clássico é o do segurado 

que, tendo uma cobertura contra roubo do carro, fica mais desleixado com a segurança do 

veículo na hora de estacionar. Abordaremos o “moral hazard” mais adiante. 

Como comentado anteriormente, quando o problema de seleção adversa se torna muito 

grande, pode não haver preço que compatibilize a oferta e a demanda. O problema é que o 

preço tem que ser o mesmo para todos os compradores, independente do custo de serviço 

porque os custos não são observáveis pelo vendedor. Entretanto, os únicos compradores 

que pagariam qualquer preço estipulado seriam aqueles cuja informação privada os levasse 

a constatar que tal preço seria vantajoso a eles. E a grande tendência é que os que aceitarem 

sejam justamente aqueles cujo custo de serviço seria o mais alto. Se o produto a ser vendido 

estiver ainda embutindo custos administrativos, como no caso de seguro de crédito, o preço 
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teria que subir tanto, para que o vendedor possa atingir o “break even”, que até aqueles que 

valorizam mais o produto acharão que não vale a pena comprar. Qualquer preço abaixo do 

valor do “break even” atrairia somente aqueles cujo custo de servir é maior que o preço. E 

assim, o mercado colapsa. Isso pode acontecer mesmo quando poderia haver ganhos para 

todos, através de uma realocação.         

Exemplo matemático da seleção adversa 

Uma empresa de seguro de crédito à exportação está oferecendo ao mercado o seu produto. 

Cada comprador espera receber diferentes benefícios da apólice, já que cada um difere nas 

suas características. Neste exemplo, o benefício esperado é a indenização esperada que 

chamaremos de  “x” . Se “x” fosse observável a seguradora exigiria um prêmio maior aos 

clientes com maiores valores de “x” para contrabalançar os seus custos esperados maiores. 

A premissa, portanto, é que “x” não pode ser observado pela empresa seguradora, de ma-

neira que o mesmo preço (prêmio) tem que ser oferecido a todos os consumidores potenci-

ais. 

o benefício aferido pelo exportador pela redução do risco de sua carteira de recebíveis, gra-

ças ao trabalho preventivo da seguradora. 

- “z” é o benefício de cobrança e recuperação do crédito, que são realizados pela seguradora 

em caso de não pagamento. Assim, o benefício do segurado é não ter o trabalho de cobran-

ça nem arcar com as despesas que são cobertas pela seguradora. 

Desta forma, uma empresa exportadora vai comprar o seguro se o preço (prêmio) for infe-

rior ao valor dos benefícios esperados, ou seja, se P ≤ x + y + z . 

O conjunto de exportadores que comprariam a apólice pelo prêmio P seriam aqueles para 

quem  x  ≥ P – ( y + z ). 

Analisaremos a seguir a relação entre o prêmio P e as despesas de seguro que a seguradora 

projeta incorrer. Essa interdependência é um dos pontos fundamentais para o mercado de 

seguro de crédito à exportação. Se não houvesse a seleção adversa, o custo de assegurar um 

exportador médio não dependeria do prêmio cobrado.  
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Para ilustrar o conceito, vamos supor que a distribuição do montante de sinistros no mon-

tante “x” na população é uniforme entre 0 e  χ, de maneira que há um número igual de se-

gurados com qualquer dado nível de sinistros esperados “x” . Em conseqüência dessa pre-

missa simplificadora, a despesa de seguro média é igual a média das indenizações pagas ao 

segurado com o menor valor de “x”  (x = P – ( y + z ) ) e ao segurado com o maior valor de 

“x” ( x = χ ) . 

Essa média é igual a  ( P – ( y + z ) + χ ) / 2 

Como, na medida que o prêmio sobe, exportadores que projetam um baixo nível de sinistra-

lidade  perdem o incentivo para contratar a cobertura de seguro e apenas aqueles para quem 

x ≥ P – ( y + z ) têm interasse em comprar o seguro, o valor médio dos custos incorridos 

pela seguradora é uma função crescente do prêmio P. 

Vamos supor, para efeito de análise do impacto no mercado, que o resultado seja expresso 

sob a forma do par (x, P) onde “P” é o prêmio (preço de mercado do seguro de crédito) e  

“x” o valor esperado se sinistros (perdas) do cliente marginal (no sentido econômico, é cla-

ro). Ou seja, clientes que projetam perdas maiores que “x” irão comprar o seguro, enquanto 

aqueles que esperam perdas menores não irão se assegurar.          

O valor médio de sinistros no mercado é de ( x + χ ) / 2  por exportador. Vamos supor que 

seguradora tenha um custo administrativo c com a gestão, para cada US$ de indenização 

que efetua (as apólices de seguro de crédito à exportação no Brasil têm indenização em 

US$). Assim sendo, o custo médio incorrido pela seguradora é de ( x + χ) ( 1 + c ) / 2. 

Logo, a companhia de seguros aceitaria ofertar cobertura para o grupo de exportadores com 

perdas superiores ou iguais a “x”  se o prêmio a receber for pelo menos igual a Ps (x), onde:  

Ps (x) =  (x +� χ) (1 + c) / 2 . 

Também os compradores do seguro seriam apenas aqueles para os quais as perdas espera-

das sejam superiores ou iguais a  “x” se o prêmio for: Pc (x) = x + y + z. 

Essas duas equações estão plotadas na figura 2. Assumimos que χ (1 + c) > χ + y + z , e que  

χ (1 + c) / 2 > y + z , ou seja,  que  c χ >  y + z.      
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Figura 2 - – Sinistros Esperados 

 

Como podemos perceber pelo gráfico, não haverá intersecção entre as duas retas. Para 

qualquer nível de prêmio no eixo vertical, o ponto correspondente na reta Pc (projeção ho-

rizontal) mostra o nível correspondente de perdas esperadas pelo comprador marginal. A 

seguir, projetando verticalmente sobre a reta Ps (x), obtemos o preço Ps(χ) pelo qual a se-

guradora estaria empatando investimento se vendesse a esse conjunto de compradores. Co-

mo se pode perceber nesse exemplo gráfico, na presença de seleção adversa, poderá não 

haver preço que faça com que a seguradora aceite vender seguro aos clientes que desejam 

comprar cobertura. O equilíbrio de mercado neste caso, implica que a seguradora teria que 

estabelecer um prêmio tão elevado que ninguém aceitaria pagá-lo e conseqüentemente o 

mercado colapsaria. 

A condição determinante para o colapso de mercado é que cχ > y + z . Para que um merca-

do de seguro possa existir, o custo da seguradora com a gestão da apólice do segurado com 

o maior benefício esperado , ou seja  c χ ,  não pode ser superior ao valor      y + z que o 

segurado espera auferir com a apólice de seguro. 

Podemos concluir que a condição essencial para que o mercado exista é que seja economi-

camente viável ofertar seguro para aqueles que têm maior nível de sinistralidade esperada. 
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5.5 Informação assimétrica 
Uma das mais importantes fontes de falha de mercado em mercados financeiros é a infor-

mação imperfeita. A seguir iremos abordar um caso específico de problema com informa-

ção que é o da informação assimétrica: um dos agentes de mercado possui mais informa-

ções sobre o produto ou o serviço a ser vendido do que outros. Por exemplo, no seguro de 

crédito à exportação, o cliente prospectivo ou o segurado tem informações muito mais pre-

cisas e completas sobre o histórico de pagamentos da sua carteira de compradores do que a 

seguradora, havendo um nítido incentivo de não informar à seguradora os dados negativos, 

no intuito de conseguir desse modo melhores condições contratuais. 

Informação simétrica não parece se aplicar às observações do mundo real. É mais plausível 

assumir que existe informação imperfeita e que os agentes de mercado possuem conjuntos 

não eqüitativos de informações disponíveis. Isso poderá ter como conseqüência diversos 

tipos de problema no estabelecimento de contratos financeiros entre os participantes do 

mercado. Não importando que contratos sejam, eles nunca serão completos. Um contrato é 

incompleto quando não descrever todos os estados e ações futuras.  Abaixo tecemos algu-

mas considerações sobre contratos incompletos, mas antes iremos descrever a natureza da 

assimetria das informações. Classificamos os problemas de informação de acordo com o 

tempo: 

1 - Ex Ante (antes da assinatura do contrato) -  Aqui nos deparamos com o famoso proble-

ma dos assim chamados “limões” ( c.f. Akerlof – 1970 ). Suponhamos que uma seguradora 

ofereça contratos para um pool de compradores potenciais, cujas características são indis-

tinguíveis do ponto de vista observacional. Os compradores prospectivos diferem em quali-

dade, medida pelo grau de risco. Os prospectivos de maior risco serão mais ansiosos em 

contratar o seguro e aceitarão prêmios mais elevados. Contudo, a seguradora é avessa ao 

risco. A função lucro será, então, côncava devido ao prêmio de seguro ser fixo e da limitada 

responsabilidade do segurado (por isso a seguradora agirá como avessa ao risco). Seria na-

tural aumentar a taxa de prêmio se a seguradora quisesse maximizar os lucros esperados, 

mas os clientes de baixo risco seriam os primeiros a abandonar o mercado, aumentando o 
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grau de risco do pool de prospects remanescentes (seleção adversa). Isso reduziria os lucros 

esperados. 

Uma solução para esse tipo de imperfeição seria que o cliente tivesse a capacidade de sina-

lizar a sua qualidade. No caso de seguro de crédito à exportação, ele poderia apresentar o 

histórico de sinistralidade de sua carteira de recebíveis, o rating de sua empresa, o balanço 

de seus compradores, a estrutura de seu departamento de crédito e assim por diante. 

2 - Durante o contrato  -  Pode acontecer do cliente contratar o seguro fingindo ser de alta 

qualidade e após a efetivação da apólice ele começar a agir de forma arriscada e negativa. 

Trata-se tipicamente de um problema de “moral hazard”. No caso de seguro de crédito à 

exportação, o segurado, após a contratação da cobertura, pode tentar vender para compra-

dores com maior risco de não pagamento, em situação financeira precária ou domiciliados 

em países de alto risco político. Obviamente, devido a condição deles, vender à estas em-

presas é bem mais fácil, já que muitos fornecedores se recusam a negociar com elas, o que 

diminui a concorrência e alavanca o comércio. A melhor solução para o “moral hazard” é o 

monitoramento, embora seja caro. As técnicas e os processos de monitoramento aplicados 

ao seguro de crédito são tratados por ocasião da apresentação do produto. 

 

3 - Ex Post (após o término da vigência do contrato)  -  Até nesta fase podem existir pro-

blemas na determinação da verdadeira natureza das informações. Isto poderá acarretar sé-

rios problemas. O mais famoso deles é, provavelmente, o do “hold up”. Uma seguradora 

que sabe que será difícil verificar o verdadeiro estado das coisas (será que o exportador 

efetivamente deixou de receber o crédito ou será que recebeu “por fora” e acionou a segu-

radora pelo “sinistro” ?) tem consciência que será difícil definir o prêmio. Sabedora disso, 

ela poderá relutar em assinar contratos, o que levaria à casos suboptimais de clientes não 

assegurados. Por sua vez, clientes não assegurados provavelmente cancelarão as suas ativi-

dades se não puderem conseguir um “hedge” apropriado contra o risco. Assim, haveria um 

desaquecimento da atividade econômica (“hold up”). Portanto, problemas de informação ex 

post levam a uma redução da atividade econômica ex ante. 
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Os problemas mencionados acima levam à concepção dos assim chamados contratos in-

completos. Estes contratos não diferem ações precisas para todos os estados futuros da eco-

nomia mas tentam cobrir os eventos mais prováveis de acontecer. Geralmente, incluem 

regras simples. 

A seguir listamos três princípios gerais, próprios de contratos incompletos, que podem nos 

ajudar a entender a natureza dos contratos de seguro: 

1- Deverá ser racional  participar de um contrato, ou seja, tanto o segurado como a segura-

dora se beneficiam com a participação: os benefícios esperados excedem oportunidades 

externas.  

 2- O contrato deve estar baseado em incentivos, isto é, deve ser parametrizado de forma 

que vise os interesses de ambas as partes e assim, selecionar a melhor oportunidade. Exem-

plificando um contrato baseado em incentivos podemos citar o problema de duas crianças 

precisando dividir um bolo. Se a primeira partir o bolo, a segunda escolherá o pedaço. Por-

tanto não há trapaça, já que a primeira criança tem o incentivo de dividir o bolo de maneira 

a mais eqüitativa possível para não incorrer posteriormente no prejuízo. 

3- Na maioria das vezes, haverá uma limitação de responsabilidade: nenhum agente assume 

responsabilidade financeira pessoal. 

A elaboração de contratos incompletos é complexa mas muito importante para os proble-

mas de seguro. Como vimos, nem todos os estados futuros podem ser previstos e contem-

plados dentro do contrato. O que precisamos são dos mecanismos mais relevantes do con-

trato junto com as regras de conduta para os casos não previstos. 

Modelagem do problema de informação assimétrica aplicada ao seguro de crédito 

Baseando-se no modelo de Akerlof (1970) do mercado de carros novos e usados já mencio-

nado, podemos desenvolver um paralelo para o mercado de seguro de crédito, no que tange 

a assimetria de informações entre as seguradoras e os segurados. 

Neste modelo existem dois tipos de seguradoras, sérias e oportunistas: em caso de sinistro 

só as sérias efetuam a indenização. Existem também dois tipos de empresas: as que têm 
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risco baixo de receber um calote de seus compradores e as que têm risco alto. Todos os dois 

tipos de empresa têm opção de “vender” o seu risco para a seguradora para comprar  o se-

guro de crédito ou não fazer nada. 

Consideremos as seguintes simplificações e premissas do modelo aqui proposto: 

- Todas as empresas operam somente num setor de economia cuja sinistralidade estatística 

é de conhecimento das seguradoras. 

- As seguradoras não sabem a priori o real risco da carteira de uma empresa, ou seja, não 

distinguem o “tipo” de uma empresa. 

- Da mesma forma, as empresas não conseguem distinguir o “tipo” de uma seguradora. 

- O seguro cobre 100% do risco de uma carteira, se for comprado de uma seguradora séria e 

não cobre nada se for vendido por uma seguradora oportunista. 

- Existem 4 agentes neste modelo: 

� a seguradora séria: em caso de sinistro, ela honra o compromisso de indenizar inte-

gralmente o segurado 

� a seguradora oportunista: em caso de sinistro, ela utiliza subterfúgios jurídicos para 

não indenizar o segurado 

� a empresa que possui uma carteira de compradores de elevado risco de inadimplên-

cia 

� a empresa que possui uma carteira de compradores de baixo risco de inadimplência 

- Existem 4 “produtos” no mercado: 

Carteira sem seguro de uma empresa de alta sinistralidade 

Carteira sem seguro de uma empresa de baixa sinistralidade 

Carteira com seguro (apólice de uma seguradora séria) 
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Carteira com seguro (apólice de uma seguradora oportunista) 

Como os “tipos” das empresas e das seguradoras são indistinguíveis, existem apenas dois 

preços no mercado: 

carteira com risco (sem seguro de crédito) - pR 

carteira sem risco (com seguro de crédito) - pS 

É como se a empresa tivesse a opção entre pagar pS por uma carteira sem risco ou “pagar” 

pR por uma carteira sem cobertura de seguro. Neste caso, pR é o custo da inadimplência 

estatística, ou seja, da sinistralidade, na qual a empresa vai incorrer se não adquirir o segu-

ro. Como vimos nas premissas adotadas, como o modelo supõe apenas um setor de ativida-

de, a sinistralidade estatística é de conhecimento comum do mercado e portanto o pR tam-

bém. Assim a seguradora “compra” o “risco” de uma empresa pelo preço da sinistralidade 

estatística média do setor pR, que equivale também à indenização estatística média que a 

seguradora pagará à empresa segurada. 

O pS, preço da cobertura de seguro, também é de conhecimento comum, já que a segurado-

ra não consegue distinguir o “tipo” da empresa e portanto oferece o mesmo preço pS a to-

das as empresas. 

- pS > pR devido ao fato de que pS = pR + C + L, ou seja, o preço do seguro é igual à sinis-

tralidade média do setor (pR) somada aos custos de gestão da apólice (C) e à margem de 

lucro (L). 

- Todos os indivíduos nesta economia têm as mesmas preferências a todos os quatro produ-

tos. 

Denominemos:  

� VCRboa = valor da carteira sem seguro de uma empresa de baixa sinistralidade 

(empresa “boa”) 
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� VCRruim = valor da carteira sem seguro de uma empresa de alta sinistralidade (em-

presa “ruim”) 

� VCSséria = valor da carteira com seguro (seguradora séria) 

� VCSoport = valor da carteira com seguro (seguradora oportunista) 

- O valor da carteira sem seguro de uma empresa de alta sinistralidade (empresa “ruim”) e 

da carteira com seguro “coberta” por uma seguradora oportunista é zero.  

Ou seja, VCRruim = VCSoport = 0 

- Metade das empresas que atuam no mercado têm alta sinistralidade e metade das segura-

doras são oportunistas. 

- Carteira com seguro garantido por uma seguradora séria é preferível à carteira sem seguro 

de empresa de baixa sinistralidade. Ou seja, VCSséria > VCRboa 

A penúltima e a antepenúltima premissa têm o intuito de simplificar o modelo. Já a última 

induz as empresas com carteiras de baixa sinistralidade a comprarem seguro sob certas 

condições de preço. 

Assim sendo, os valores esperados de carteiras com seguro e sem seguro podem ser dados 

pelas expressões: 

E(VCS) = 0,5 VCSséria + 0,5 VCSoport = 0,5 VCSséria 

E(VCR) = 0,5 VCRboa + 0,5 VCRruim = 0,5 VCRboa   (eq. 1) 

Obviamente, o valor esperado de uma carteira com seguro é maior que o valor esperado de 

uma carteira sem seguro, E(VCS) > E(VCR). 

O modelo assume que os agentes que “compram” a carteira “sem risco” tentam maximizar 

a diferença entre o preço de “venda” do risco à seguradora e o preço de compra do seguro. 

Formalizando, a utilidade da empresa de baixa sinistralidade que “vende” o seu (baixo) 

risco para a seguradora por pR e compra o seguro por pS é dada por: 
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Uboa = E(VCS) – pS + pR  se a empresa “vender” o seu risco e comprar o seguro 

Uboa = VCRboa  se a empresa mantiver a sua carteira de baixa sinistralidade     (eq. 2) 

A utilidade da empresa de alta sinistralidade que “vende” o seu (alto) risco para a segurado-

ra por pR e compra o seguro por pS é dada por: 

Uruim = E(VCS) – pS + pR  se a empresa “vender” o seu risco e comprar o seguro 

Uruim = VCRruim se a empresa manter a sua carteira de alta sinistralidade (eq. 3) 

Resumindo, as empresas que já operam no mercado têm a opção de manter a sua carteira 

com risco, ganhando uma utilidade VCRboa ou VCRruim, dependendo se a carteira for de 

alta ou baixa sinistralidade, ou de “comprar” por pS uma carteira coberta pelo seguro, rece-

bendo um “pagamento” de pR pela venda do seu “risco” à seguradora. 

O problema da empresa estabelecida com carteira de alta sinistralidade (“ruim”): 

A empresa “ruim” tem a opção de manter a sua carteira de recebíveis de altíssimo risco 

(ganhando utilidade zero), ou de vender o seu risco para a seguradora e “comprar” uma 

carteira sem risco. Tendo em vista a eq. 3, a empresa “ruim” só venderá o seu risco se: 

0 ≤ E(VCS) – pS + pR 

ou se pR ≥ pS –E(VCS) = pS – 0,5 VCSséria    (eq. 4) 

 

O problema da empresa estabelecida com carteira de baixa sinistralidade (“boa”): 

A empresa “boa” tem a opção de manter a sua carteira de baixo risco ou de vender o risco e 

comprar o seguro. Tendo em vista a eq. 2, a empresa “boa” só venderá o seu risco se: 

CVRboa ≤ E(CVS) – pS + pR 

ou se pR ≥ pR + CVRboa – E(CVS) = pS + CVRboa – 0,5 CVSséria (eq. 5) 

A figura abaixo é um resumo gráfico das situações descritas pelas equações 4 e 5. no espa-

ço (pS, pR). As duas regiões de interesse são a superior, onde pR é suficientemente alto 
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para que uma empresa “boa” , com carteira de baixa sinistralidade, “venda” o seu risco para 

comprar uma carteira segurada, e a região inferior, onde o mercado segurador considera o 

pR  suficientemente baixo e aceita “comprar” o risco de uma carteira. 

A figura mostra que as combinações de pS e pR que satisfazem a condição na qual as em-

presas “boas” vendem o seu risco às seguradoras para comprar um seguro não satisfazem a 

condição na qual as seguradoras compram uma carteira com risco. Ou seja, a região onde 

pR é suficientemente alto para induzir uma empresa “boa” a vender o seu risco não tem 

intersecção com a região onde o pR é suficientemente baixo para induzir uma seguradora a 

pagar por uma carteira com risco. 

 

Figura 3 - Empresas “ruins” tiram do mercado as empresas “boas”. Preços das carteiras com risco (sem segu-

ro) e sem risco (com seguro): 

 Região (I): Empresa “boa” vende o risco para a seguradora 

 Região (II): Empresa “ruim” vende o seu risco para a seguradora 

 Região (III): Seguradora compra o risco 

pR 

pS 

(I)            
 
(II) 

 (II) 
 
(III) 

(III) 

pR = pS + VCRboa – VCSséria pR = pS – 0,5 (VCSséria) 
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Resumindo, devido à assimetria nas informações entre as empresas já estabelecidas e o 

mercado segurador, este precifica por pR o risco da carteira dessas empresas, preço que 

corresponde à sinistralidade média de todas as carteiras, ou seja, do setor como um todo, já 

que a sinistralidade real de cada empresa é indistinguível para as seguradoras. Em conse-

quência disso, as empresas com carteira de alto risco (sinistralidade acima da média), a-

cham vantajoso vender o seu risco por pR mas as empresas com carteira de baixo risco (si-

nistralidade abaixo da média) se recusam a vender por esse preço.  

Assim, a assimetria das informações acaba com o mercado de seguro: a presença de empre-

sas “ruins” tira fora do mercado as empresas “boas”. 

5.6 Moral hazard 
O termo “moral hazard” teve a sua origem no mercado de seguros, onde se referia à ten-

dência dos segurados a modificarem o seu comportamento de forma que levasse a segura-

dora a incorrer em mais sinistros. Por exemplo, ter a cobertura de seguro torna as pessoas 

mais “relaxadas” em tomar as devidas precauções para minimizar as perdas. Se as precau-

ções necessárias fossem conhecidas com antecedência e pudessem ser medidas e confirma-

das com precisão, poderia se especificar nas condições gerais da apólice quais as medidas 

de precaução que deverão ser tomadas. Entretanto, normalmente é inviável observar e veri-

ficar todo o comportamento do segurado. Portanto, torna – se impossível redigir contratos 

que especifiquem o comportamento a ser adotado e que sejam efetivamente cumpridos. 

No caso de seguro de crédito à exportação, o problema de “moral hazard” se configura 

quando o segurado, ao adquirir uma cobertura em relação ao risco de crédito, passa a ven-

der indiscriminadamente os seus produtos ou serviços a qualquer empresa demandante, 

abandonando o seu processo criterioso de aprovação dos clientes. Consequentemente, a sua 

mudança comportamental acaba causando um aumento no risco da sua carteira, um propor-

cional aumento na sinistralidade e nos custos da seguradora. 

As regras gerais de contratos incompletos se aplicam a qualquer tipo de contrato de seguro. 

Deduzimos, dos princípios gerais acima expostos, que deve ser racional assinar um contra-
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to: se houver alguma alternativa disponível que ofereça melhores oportunidades, um agente 

não teria interesse em assinar um contrato. Além disso, os contratos devem ser compatíveis 

com os incentivos. Por conseguinte, deverá ser de interesse de um agente revelar o seu real 

grau de risco num contrato.  
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6. Modelo de precificação de seguro de 

crédito à exportação para o mercado 

brasileiro 

6.1 Análise dos principais critérios de precifica-
ção 
Vamos analisar os pormenores dos principais critérios que uma seguradora analisa na acei-

tação da cobertura de crédito: 

Sinistralidade do setor:  

Cada negócio, cada área de atuação tem o seu próprio histórico de sinistralidade, que pode 

varia de ano a ano, assim como de país para país. A taxa de sinistralidade setorial é nor-

malmente afetada por variáveis macroeconômicas internacionais e dos países de destino das 

exportações em consequência da drástica redução da atividade econômica na Argentina 

aumentou em muito a sinistralidade no setor de máquinas agrícolas e a forte ascensão da 

demanda chinesa reduziu consideravelmente as perdas na área de produtos siderúrgicos). 

As grandes seguradoras de crédito mantém equipes especializadas em monitorar estatisti-

camente cada setor de atividade, tanto por produto/serviço quanto por país, permitindo uma 

quantificação bastante precisa e atualizada do risco envolvido. 

Sinistralidade dos países de destino das exportações: 

Independentemente dos outros critérios analisados, a seguradora estuda a distribuição dos 

mercados de destino na composição da carteira total. As grandes seguradoras de crédito têm 

equipes específicas para analisar “risco país”, sendo atribuído um código específico para 
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cada país de acordo com a percepção de risco de “default”. Assim, por exemplo, um país 

com rating “A”, como o Chile, tem menos probabilidade de decretar moratória que um país 

com rating “B”. Mesmo que a apólice não cubra o risco de “default”, que seria o Risco Po-

lítico, o rating do país afeta a segurabilidade de uma empresa exportadora porque supõe-se 

que quanto menor o “risco país”, menor é indiretamente a probabilidade de uma empresa 

neste país (comprador da empresa exportadora) tornar-se inadimplente. 

Sinistralidade da carteira de recebíveis do exportador (con-
trole de “moral hazard”):  

É feita uma análise de perdas e atrasos ocorridos ocorridos nos três a cinco anos anteriores. 

A taxa de sinistralidade é calculada dividindo-se o somatório das perdas reais ocorridos nos 

últimos três anos pelo somatório dos faturamentos referentes aos anos computados. Para o 

cálculo correto da taxa de sinistralidade, é importante considerar também ao atrasos nos 

pagamentos, já que existe uma probabilidade de que um certo percentual deles acabe se 

configurando como perda definitiva. Então, levando-se em consideração de quanto maior o 

atraso, maior a probabilidade de não se conseguir recuperar o crédito e portanto de resultar 

em perda, multiplica-se pelo percentual estatístico da taxa histórica de recuperação de cré-

dito da seguradora o valor total dos atrasos. O resultado seria a perda esperada resultante 

desses atrasos. Dividindo-se essa perda pelo faturamento do período recente no qual ocorre-

ram os atrasos irá resultar na taxa de sinistralidade projetada relativa a atrasos. Combinan-

do-a  com a taxa de sinistralidade relativa a perdas efetivas irá resultar na taxa de sinstrali-

dade global da carteira de recebíveis do exportador. 

Tempo de experiência da empresa do exportador no comér-
cio internacional:  

Este dado é importante visto que uma empresa sem vivência no mercado externo apresenta 

uma probavilidade muito maior de compor uma carteira com maior risco de “default” do 

que uma empresa com longa tradição em exportação. Neste último caso, ao longo dos anos, 

o próprio histórico de pagamentos vira um eficiente filtro para expurgar os compradores 

inadimplentes e manter relacionamentos comerciais somente com aqueles que cumpram as 

obrigações do contrato. 
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“Rating” da empresa exportadora (ou seja, a situação econômico/financeira atual da com-

panhia, assim como as projeções e as perspectivas para o futuro):  

Quanto melhores os resultados da empresa, quanto mais estáveis ao longo do tempo e quan-

to melhores as expectativas futuras, maior a probabilidade de que a gestão  da empresa seja 

eficiente, influenciando positivamente na qualidade da sua carteira de compradores. Empre-

sas estáveis, maduras e duradouras normalmente são mais avessas ao risco que as demais e, 

conseqüentemente, são mais cuidadosas na escolha de seus clientes, o que reduz a sinistra-

lidade de sua carteira de recebíveis acarretando um menor risco para a seguradora. 

Estrutura, organização e procedimentos processuais do de-
partamento de análise de crédito da empresa exportadora:  

De acordo com o grau desses fatores, o segurado pode dispor de informações financeiras 

mais precisas sobre seus compradores. Por sua vez, essas informações poderão ser melhor 

avaliadas e limites de crédito ótimos poderão ser arbitrados, levando-se em consideração as 

expectativas de vendas do departamento comercial e a real capacidade de pagamento dos 

clientes. Além disso, uma boa estrutura na área de Riscos pressupões uma capacidade ele-

vada de acompanhamento e monitoramento dos compradores. Qualquer anomalia na situa-

ção econômico/financeira do cliente é detectada e medidas de redução ou cancelamento do 

limite de crédito são imediatamente tomadas para reduzir a exposição ao risco ou para mi-

nimizar as eventuais perdas. 

Estrutura, organização e procedimentos processuais do de-
partamento de cobrança da empresa exportadora:  

A eficiência na recuperação de crédito reduz a taxa de sinistralidade da empresa, diminuin-

do o risco a ser assumido pela seguradora. 

Número de compradores:  

Se o número for muito reduzido (2 ou 3 clientes, por exemplo), não haveria a necessária 

pulverização do risco, contrariando a própria filosofia do seguro de crédito. Por outro lado, 

um número extremamente elevado(alguns milhares, por exemplo), com limites de crédito 
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muito pequenos, pode trazer problemas operacionais à seguradora, dependendo do porte da 

sua estrutura, devido a dificuldade de analisar e monitorar um volume de compradores aci-

ma de sua capacidade. 

Montante individual dos limites de crédito solicitados:  

Estatisticamente, a sinistralidade diminui na razão inversa ao montante do limite de crédito, 

ou seja, quanto maiores os limites, menores as chances de se ter um sinistro. 

Distribuição dos limites de crédito:  

É de se esperar que uma distribuição de 20%-80% ou 30%-70%, onde, por exemplo, 20% 

dos compradores correspondem a 20% do valor das exportações. No entanto, deve-se evitar 

a concentração demasiada de risco em uns poucos compradores, com limites de crédito 

desproporcionalmente grandes em relação ao restante da carteira. Isso eliminaria a pulveri-

zação do risco, conceito que é a base de qualquer seguro. 

Prazo médio e máximo de faturamento:  

Comparam-se estes dois valores com as médias do mercado para o setor específico. O risco 

de crédito assumido pelo exportador é diretamente proporcional ao prazo concedido ao seu 

comprador para liquidar o crédito. Assim sendo, se a empresa exportadora praticar prazos 

inferiores a média do setor, o risco será menor e haverá uma maior apetite da seguradora 

em cobrir as operações e inversamente, se o prazo de faturamento for acima da média do 

mercado para setor. 

Embora hajam outros, os critérios acima listados são os que mais impactam o custo do se-

guro de crédito, ou seja, a taxa de prêmio, comoveremos adiante. 
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6.2 Estrutura do prêmio 
 

Qualitativamente, o prêmio se compõe basicamente de seguintes fatores: 

1 - Provisão para sinistros, que do ponto de vista de estatística à nível mundial de segurado-

ras de crédito, tem a alocação relativa média de 60% a 80%. 

2 - Custos administrativos da seguradora referentes a gestão de apólice, que correspondem, 

na média, de 10% a 30% do prêmio total. 

3 - Lucro, que na média corresponde de 5% a 10%. 

4 - Comissionamento de corretagem, a nível mundial varia entre 5% a 25%, sendo que no 

Brasil varia entre 5% a 15% por ser um  mercado ainda insipiente para o seguro de crédito. 

 

Sinistros Custos administrativos Lucro Comissão 

60% a 80% 10% a 30% 5% a 10% 5% a 25% 

                               

Tabela 1-  Composição qualitativa do prêmio 

Quantitativamente, o primeiro passo na precificação  visa a apurar a taxa de sinistralidade 

da empresa exportadora. Embora os acontecimentos passados não determinem os eventos 

futuros, é inegável que o histórico de perdas de uma companhia reflete a maneira como ela 

faz a gestão da sua carteira de recebíveis, a sua política comercial, a eficiência de sua estru-

tura, entre outros fatores relevantes. Portanto, a sinistralidade passada costuma ter um gran-

de peso no preço final de uma apólice. 

Toma-se por base a taxa de sinistralidade ( L/R de “loss ratio” ) dos últimos anos (no mí-

nimo 3): 

L/R =  perdas nos últimos anos (em U$)   

 valor das exportações nos últimos n anos (em U$) 
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1- Este modelo de baseia na sinistralidade passada para projetar uma sinistralidade futura 

durante a vigência do seguro. Entretanto, a partir da contratação da cobertura, o seguro es-

tará sendo orientado pela seguradora no tocante a gestão de sua carteira de recebíveis. É de 

se esperar, e é aí que reside a mais valia do produto, que a expertise da seguradora expur-

gue a carteira de compradores “ruins”, mantendo os de “risco bom”, reduzindo assim a si-

nistralidade histórica. Por isso, deverá tentar se expurgar de  L/R  todos os sinistros que 

teriam sido evitados pela seguradora mediante cancelamento dos limites de créditos dos 

respectivos compradores se, na época da ocorrência, a apólice estivesse vigindo. 

2- Verifica-se, a seguir, a configuração dos atrasos de carteira de recebíveis: o valor total e 

a distribuição dos valores por faixa de dias em atraso. Quanto maior for o valor total de 

atrasos e quanto maior for a concentração dos valores nas faixas de atraso mais significati-

vas, maior é o risco de cobertura, já que o tempo de atraso é inversamente proporcional a 

probabilidade de recuperação dos créditos devidos. Do ponto de vista empírico, o modelo 

considera a computação dos atrasos superiores a 90 dias. O valor obtido é então multiplica-

do por um fator chamado de Faixa de Recuperação, que é a probabilidade estatística de 

recuperação de créditos com atraso superior a 90 dias pela ação do departamento de co-

brança da seguradora ou pelo pagamento espontâneo do devedor. Na média, é aceitável 

usar um fator de 0,25 a 0,30 , o que significa que se estima que um quarto dos atrasos con-

siderados resultarão em perdas efetivas.  

Como premissa sinplificadora, considera-se que atrasos inferiores a 90 dias seriam devida-

mente pagos pelos devedores ou recuperados pela seguradora. 

Tendo sido estimado o valor de perdas que resultariam de atrasos atuais, divide-se esse va-

lor com o valor projetado do faturamento anual do período em curso para se obter a estima-

tiva da taxa de sinistralidade (L/R) corrente em função dos atrasos. A seguir, compara-se 

esse valor a sinistralidade média dos anos anteriores. Se for inferior ou igual, não será leva-

do em consideração nos cálculos de precificação, já que a seguradora adota sempre um pro-

cedimento a favor da segurança (neste caso, assumindo que a sinistralidade irá manter a sua 

média histórica que é superior). Entretanto, se a sinistralidade projetada em função dos a-

trasos estiver acima do patamar histórico, o modelo determina que este valor seja incluído 
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no cálculo da média da taxa de sinistralidade, sendo computado como o L/R do ano corren-

te, e portanto, elevando o L/R geral da empresa analisada.  

3- Definida a taxa de sinistralidade (L/R), agrega-se a este valor um percentual que repre-

senta os custos administrativos da seguradora para fazer a gestão da apólice (TCA). Empi-

ricamente, o fator de majoração foca dois parâmetros: o faturamento da empresa referente a 

exportação, passível de cobertura, e a  “qualidade” da empresa exportadora.  

Por “qualidade” entende-se:  

- o tamanho da empresa (faturamento global, número de funcionários, alcance geográfico), 

já que se supõe que quanto maior, mais estruturada é a empresa e mais eficiente é a sua 

gestão; 

- ligação com grupos nacionais ou internacionais  e  “qualidade”  dos acionistas; 

- market- share; 

- tempo de experiência no mercado; 

- estruturação do departamento comercial e do departamento de crédito; 

De acordo com a classificação da  “qualidade” da empresa, reduzida a três níveis para efei-

to de simplificação empírica ( A- ótima  , B- regular , C- fraca ), e com o valor das exporta-

ções anuais, chega-se ao percentual de majoração, conforme a tabela abaixo: 
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   Valor das exportações anuais (US$) A B C 

até 3 milhões 15 % 20 % 25 % 

de 3 milhões a 5 milhões 12,5 % 15 % 20 % 

de 5 milhões até 10 milhões 10 % 12,5 % 15 % 

de 10 milhões até 50 milhões 7,5 % 10 % 12,5 % 

acima de 50 milhões 5 % 7,5 % 10 % 

 

Tabela 2 - Taxa de Custo Administrativo (TCA) 

4- Após majorar a taxa de sinistralidade com o percentual relativo aos custos administrati-

vos, adicionamos o percentual de lucro “L” almejado pela seguradora (mark up, no caso 

deste modelo). 

Por fim, caso haja envolvimento de corretores no processo comercial, computa-se a taxa de 

comissão  ( C ) - mark down-  para a cálculo da taxa de prêmio (TP) final. 

Assim, temos:     

C1

LTCAL/R
TP  

A seguir, veremos a aplicação do modelo em exemplo numérico: 

Case: Globalex 

 

ANO BASE RETRASADO PASSADO 
ATUAL 

(ESIMATIVA) 

Exportações US$ 35,628,800.00 US$ 48,642,900.00 US$ 65,716,700.00 
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ANO BASE RETRASADO PASSADO 
ATUAL 

(ESIMATIVA) 

Perdas   US$ 0,00 US$ 65,300.00 US$ 151,200.00 

 

 ACIMA DE 90 DIAS ACIMA DE 120 DIAS ACIMA DE 180 DIAS 

Atrasos superiores 

a 90 dias 
US$ 0,00 US$ 54,337,00.00 US$ 56,062,920.00 

 

1 – Cálculo da sinistralidade em relação às perdas nos últimos 3 anos 

L/R (perdas) =  Perdas efetivas nos últimos 3 anos / Faturamento nos últimos 3 anos 

L/R (perdas) =  0,00 + 65.300,00 + 151.200,00 

35.628.800,00 + 48.642.900,00 + 65.716.700,00 

L/R (perdas) = 0,144 % 

2 – Cálculo da sinistralidade em relação aos atrasos superiores a 90 dias 

L/R (atrasos) =  Atrasos atuais superiores a 90 dias  x  R / Faturamentos nos últimos 3 anos 

R = estimativa do percentual de recuperação dos créditos, pela seguradora, em relação aos 

atrasos 

L/R (atrasos) =  0,00 + 54.337,00 + 56.062.920,00  x  0.5   

35.628.800,00 + 48.642.900,00 + 65.716.700,00 

Obs: Neste caso, optou se por uma estimativa de recuperação de 50% ( R = 0,50), inferior à 

taxa usual, pelo fato de que os atrasos estão fortemente concentrados acima de 180 dias, o 

que dificulta a recuperação do crédito. 

L/R (atrasos) = 0,187 % 
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3 – Comparação da L/R (perdas) com L/R (atrasos) 

Como L/R (perdas) é menor que L/R (atrasos) ( 0,144 % < 0,187 %), deve-se embutir no 

cálculo da sinistralidade geral o L/R (atrasos). Como o L/R (perdas) se refere a um período 

de 3 anos e o L/R (atrasos) é relativo a um período de 1 ano, devemos fazer a ponderação 

para achar o L/R definitivo. 

 %155,0
4

1x187,03x%144,0

4

1xatrasosR/L3xperdasR/L
R/L  

4 – TCA: Majoração devido aos custos administrativos 

Entrando na Tabela      com os seguintes dados: 

 - Faturamento anual > US$ 50 milhões 

 - Empresa de qualidade “média” (“B”) 

Obtém-se: TCA = 7,5 % 

5 – L: Margem de lucro almejada 

Optou-se por escolher, a título de exemplo: L = 30 % 

6 – C: Comissão de corretagem 

Optou-se por escolher, a título de exemplo: C = 15 % 

7 – Cálculo da Taxa de Prêmio 

 

%25,0
15,01

30,1x075,1x155,0

C1

LTCAR/L
TP  

 

Casos especiais 

A base do modelo de precificação é a estimativa de risco apoiada sobre o histórico de sinis-

tralidade da empresa exportadora.  Contudo, nem sempre há sinistralidade, ou porque a 

empresa está iniciando as suas operações comerciais, ou porque simplesmente não houve 
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sinistros ( gestão criteriosa da carteira de recebíveis ou então, exportações sem risco: ven-

das para empresas coligadas, com pagamento antecipado ou com carta de crédito). Nesses 

casos, a abordagem do modelo é pela análise qualitativa e quantitativa do cliente e da sua 

carteira de recebíveis.  

A mesma metodologia pode ser aplicada para precificar apólices para empresas que têm um 

histórico de sinistralidade. Teoricamente, com informações completas e um ajuste afinado 

dos parâmetros do modelo, a precificação pela análise da empresa/ carteira de recebíveis 

deve chegar aos mesmos resultados que a percificação calçada na sinistralidade pregressa, 

já que existe uma interconexão de fatores (a sinistralidade, prévia ou futura, e a “qualidade” 

da empresa/ carteira  são correlacionadas).  Sendo assim, os dois processos se complemen-

tam e podem ser usados como bench mark para  calibrar a taxa de prêmio final.  

Veremos a seguir as etapas do processo de cálculo usado quando não se dispõe de histórico 

de sinistros:    

 

Metodologia a ser usada se não houver histórico de perdas, ou tratando-se de uma 

nova empresa: 
 

As seguintes informações devem ser analisadas: 

1 – Volume de vendas segurável (em US$): devem ser consideradas as vendas realizadas 

na modalidade “crédito aberto”, excluindo as operações sem risco de crédito, como paga-

mento antecipado, carta de crédito confirmada (confirmed L/C), vendas para coligadas e 

assim por diante. Quanto maior for o volume de vendas segurável, menor será a taxa de 

prêmio. 

 2 – Experiência de mercado do cliente (anos): por quanto tempo o cliente tem vendido 

para esse setor específicamente? 

 3 – Estrutura do departamento de crédito do cliente: como é organizado, se tem um 

manual escrito de procedimentos, a qualificação e a experiência da equipe e assim por dian-

te. 

 4 – Rating dos países de destino: uma graduação (A,B,C,D, ou similar) deve ser aplicada 

a cada país, ponderada pela participação percentual do país nas vendas totais, o que resulta-

rá no rating de países médio da carteira segurada. 
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 5 – Distribuição dos países de destino das exportações: deve ser analisado se há sufici-

ente dispersão de risco em relação ao número de países. Países cuja representatividade no 

volume total da carteira é inferior a 5% não são considerados. 

6 – Distribuição dos compradores: o mesmo tipo de análise deve ser realizada em relação 

ao número de compradores no exterior. 

7 – Distribuição da carteira de recebíveis: deve ser analisado o impacto no risco de uma 

eventual concentração de vendas em poucos compradores. Quanto mais uniforme a distri-

buição das exportações, menor é o risco e consequentemente, menor é a taxa de prêmio. 

 8 – Rating da carteira de recebíveis: deve-se aplicar uma classificação de grau de risco 

da empresa analisada em função da avaliação da sua situação financeira (1 a 10 por exem-

plo, ou outra grade similar)  feita com um universo amostral representativo da carteira por 

ocasião da fase de prospecção da apólice. O rating individual deve ser ponderado pelo limi-

te de crédito concedido (que caracteriza a participação no risco da carteira de uma determi-

nada empresa) para se obter o rating da carteira. Na prática, pode-se usar como proxy do 

rating da carteira a taxa de aceitação dos limites de crédito analisados, que é a relação entre 

o montante dos limites de crédito solicitados e os concedidos.  

9 – Prazo de faturamento (dias): os prazos de faturamento para os compradores principais 

devem ser ponderados com os relativos limites de crédito concedidos para se obter o prazo 

médio de faturamento da carteira. Então, compara-se esse valor com o prazo médio de fatu-

ramento praticado pelo mercado nesse setor específico. Se estiver abaixo da média do mer-

cado, o risco é menor e a taxa de prêmio deve ser reduzida e inversamente se o prazo médio 

de faturamento da carteira estiver acima da média do setor.  

Após a devida análise, cada um dos nove itens abaixo relacionados deverá gerar um fator 

que será somado à Taxa de Prêmio Básica do setor de atividade relativo, conforme proce-

dimento que será descrito posteriormente, objetivando ajustar a taxa de prêmio final às par-

ticularidades de cada apólice:  

 
Tabela de Pesos para Ponderação de Fatores: 

         Peso 

  

 1 – Valor de exportações segurável    20% 

 2 – Experiência do cliente (empresa exportadora)    3% 
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 3 – Estrutura do departamento de crédito do cliente    5% 

 4 – Rating dos países de destino    20% 

 5 – Distribuição dos países de destino       3% 

 6 – Distribuição dos compradores (n° de compradores)   3% 

 7 – Distribuição da carteira (concentração de risco)      3% 

 8 – Rating dos compradores (taxa de aceitação)  40% 

 9 – Prazo de faturamento médio da carteira       3% 

         ------- 

                  100%    

Tabela para Avaliação dos Fatores: 

  

 1 – Valor de exportações segurável: 

 

  Volume de vendas (US$):   Fator: 

 

  mais de 500 MM    0.00 

  200 MM to 500 MM    0.01 

  150 MM to 200 MM    0.02 

  100 MM to 150 MM    0.03 

  50 MM to 100 MM    0.04 

  25 MM to 50 MM    0.05 

  10MM to 25 MM    0.06 

  5 MM to 10 MM    0.07 

  3 MM to 5 MM    0.08 

  2 MM to 3 MM    0.09 

  menos de 2 MM    0.10 

 

 2 – Experiência do cliente: 

 
   Anos:     Fator: 

 

  mais de 10      0.00 
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  mais de 9     0.01 

  mais de 8     0.02 

  mais de 7     0.03 

  mais de 6     0.04 

  mais de 5     0.05 

  mais de 4     0.06 

  mais de 3     0.07 

  mais de 2     0.08 

  mais de 1     0.09 

  menos de 1     0.10 

 

3 – Estrutura do departamento de crédito do cliente: 

Fator pode variar de 0.10 (pior situação possível, nenhuma análise de crédito sendo 

feita pela empresa exportadora) a 0.00 (excelente estrutura do departamento de cré-

dito com analistas de crédito qualificados e experientes e processos operacionais in-

ternos bem definidos). 

 4 - Rating dos países de destino: 

  Rating: (AA,A,BB,B,C or D)  Fator: 

 

1 0.00  

2 0.02 

3 0.04 

4 0.06 

5 0.08 

6 e 7                  0.10 

  

5 - Distribuição dos países de destino: 

 

N° de países classificados C ou menos: Fator: 
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mais de 5     0.00 

3 a 4      0.05 

1 ou 2      0.10 

 

Se a carteira inteira consistir apenas de países de A a B, o fator 0.00 deve ser 

aplicado. 

 

 6 - Distribuição dos compradores (n° de compradores): 

 

Levando-se em consideração que a carteira média de uma empresa exporta-

dora brasileira possui 15 compradores, obtém-se a seguinte distribuição dos fatores: 

  

Número de compradores:   Fator: 

 

mais de 15     0.00 

10 a 14      0.02 

8 a 10      0.04 

6 a 8      0.06 

4 a 6      0.08 

menos de 4     0.10 

 

  7 - Distribuição da carteira (concentração de risco) 

 
N = 20% do número total de compradores 

  

Após calcular o N, soma se o Faturamento Anual para os N principais com-

pradores  - FAN (em US$). A seguir, FAN é comparado ao Faturamento Anual To-

tal da carteira de recebíveis (FAT) para se obter a seguinte distribuição de fatores: 

 

   FAN/FATT:    Fator: 

 

   até 0.60 (60%)   0.00 
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   0.60 a 0.70    0.02 

   0.70 a 0.80    0.04 

   0.80 a 0.90    0.08 

   mais de 0.90    0.10 

 

 8 – Rating dos compradores (taxa de aceitação): 

 

A Taxa de  Aceitação a seguir, que representa a proporção: limite de crédito 

aprovado / limite de crédito aceito, se refere a todos os compradores efetivamente 

analisados pela seguradora, dispondo de informações financeiras apropriadas: 

  

   Taxa de Aceitação:   Fator: 

 

   acima de 0.90 (90%)   0.00 

   0.85 a 0.90    0.01 

   0.80 a 0.85    0.02  

   0.75 a 0.80    0.03 

   0.70 a 0.75    0.04  

   0.65 a 0.70    0.05 

   0.60 a 0.65    0.06 

   0.55 a 0.60    0.07  

   0.50 a 0.60    0.08 

   0.45 a 0.50    0.09 

   abaixo de 0.45    0.10 

 

 9 – Prazo de faturamento: 

 

PFMC é o prazo de faturamento médio da carteira dos compradores. 

PFMS é o prazo de faturamento médio praticado pelo setor de atividade. 

 

(PMFS – PMFC):    Fator: 
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 acima de 60 dias   - 0.10 

 30 a 60 dias    - 0.05 

 0 dias       0.00 

 (- 30) a (- 60) dias   +0.05 

 menos que  (- 60) dias  +0.10 

 
 

Cálculo do Fator Ponderado Final (FPF): 

Tendo identificado os fatores corretos correspondentes à cada item analisado e ponderando-

os pelos pesos apropriados da primeira tabela vai resultar no valor do Fator Ponderado 

(FP), que terá que ser ajustado para se conseguir o Fator Ponderado Final (FPF). 

 A Taxa de Prêmio Final (TPF) é a soma da Taxa de Prêmio Básica do setor (TPB) e do 

Fator Ponderado Final (FPF): 

 TPF = TPB + FPF 

Taxa de Prêmio Final é efetivamente o preço da apólice de seguro de crédito. É um percen-

tual que incide sobre o valor das exportações seguradas, gerando o prêmio. 

 Taxa de Prêmio Básica do setor é um conceito teórico criado para servir como ferramenta à 

precificação. Representa a taxa de prêmio que seria cobrada ao melhor cliente possível (a-

quele que teria fator nulo ou negativo em todos os itens), tendo em vista as contingências 

de mercado, como concorrência, situação econômica do setor, etc... Portanto, é a menor 

taxa de prêmio possível para um dado setor de atividade, já inclusos os custos administrati-

vos e de serviços, assim como a margem de lucro da seguradora. 

Fator Ponderado Final (FPF) é a ferramenta para se calcular a Taxa de Prêmio Final (TPF), 

ajustando a Taxa de Prêmio Básica ao risco efetivo do cliente, em função da análise de ris-

co dos itens descritos previamente. Já que o Fator Ponderado Final é somado à Taxa de 

Prêmio Básica, deduz-se que quanto mais arriscado for o cliente para a seguradora, maior 

será o Fator Ponderado Final e consequentemente, maior será a Taxa de Prêmio Final. 
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Premissas:  

� A Taxa de Prêmio Básica por setor varia entre 0.08% e 0,20%. 

� A Taxa de Prêmio Final varia entre 0,08% e 0,70%. 

As premissas acima mencionadas resultam da análise estatística pelo autor dos dados pes-

soalmente coletados do mercado brasileiro de seguro de crédito à exportação durante o pe-

ríodo de 2003 a 2004. Foram compilados e analisados dados como: taxa de sinistralidade, 

por setor, taxa de prêmio de seguro contratado por setor, taxas de prêmio contratados, dis-

tribuição geográfica das carteiras de recebíveis das empresas exportadoras seguradas, per-

centual das exportações seguráveis por setor e outros. 

Como a Taxa de Prêmio Básica (TPB) varia entre 0,08% e 0,20%, a Taxa de Prêmio Final 

(TPF) varia entre 0,08% e 0,70% e  TPF = TPB + FPF, podemos concluir que o Fator Pon-

derado Final (FPF) deve variar entre zero e 0,50% para satisfazer a equação. 

Assim sendo, o Fator Ponderado resultante da análise de risco, que varia de zero a 0,10%, 

deve ser multiplicado por 5 para manter o Fator Ponderado Final variando dentro do espec-

tro desejável. 

 Portanto: Fator Ponderado x 5 = Fator Ponderado Final 

Deve-se salientar que os limites de variação da Taxa de Prêmio Básica e da Taxa de Prêmio 

Final dependem das condições do mercado e da estratégia comercial adotada pela segurado-

ra e portanto, podem variar com o tempo. 

 Resumo do processo: 

- Obter o fator apropriado para cada item da Tabela para Avaliação dos Fatores. 

- Calcular o Fator Ponderado usando a Tabela de Pesos para Ponderação de Fatores: mul-

tiplicar cada fator encontrado pelo peso correspondente da tabela e somar os resultados 

para obter o Fator Ponderado. 

- Multiplicar o Fator Ponderado por 5 para obter o Fator Ponderado Final. 
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- Estimar a Taxa de Prêmio Básica para o setor de atividade específico que está sendo 

analisado. 

- Ajustar a Taxa de Prêmio Básica ao risco efetivo do cliente adicionando o Fator Ponde-

rado Final. 

- O resultado obtido é a Taxa de Prêmio Final que será o preço de uma eventual apólice.  

Exemplo de precificação: 

Case: Steelex 

Setor: siderurgia 

Particularidade: A empresa não tem histórico de perdas  

Fator: 

1 – Volume segurável: US$ 200 milhões      0.03 

2 – Experiência no setor exportador: 3 anos      0.07 

3 – Estrutura do departamento de crédito: excelente     0.00 

4 – Rating dos países: toda a exportação é destinada aos EUA   0.00 

5 – Distribuição dos países: apenas um país com rating “A”   0.00 

6 – Distribuição dos compradores: n° de compradores: 200    0.00 

7 – Distribuição da carteira de recebíveis:  

200 compradores.  

 N = 20% de 200 = 40 compradores.  

FAN = US$ 160 million (os 40 maiores compradores são responsáveis por US$ 160 

milhões de faturamento anual) 
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FAT (faturamento total das exportações) = US$ 200 million 

FAN / FAT = US$ 160 MM / US$ 200 MM = 0.80    0.04 

8 – Rating dos compradores: taxa de aceitação: 83%    0.02 

9 – Prazo de faturamento:  

PFMC (Prazo de Faturamento Médio da Carteira): 60 dias 

 PFMS (Prazo de Faturamento Médio do Setor): 90 dias 

 PFMS – PFMC = 30 dias              (-0.05) 

Ponderação dos fatores (de acordo com a Tabela de Pesos para a Ponderação de Fatores): 

Fator Ponderado (FP): 0.01 x 20% + 0.07 x 3% + 0.00 x 5% + 0.00 x 20% + 0.00 x 3% + 

0.00 x 3% + 0.04 x 3% + 0.02 x 40% - 0.05 x 3% = 0.0118% 

Fator Ponderado Final (FPF) = WF x 5 

         = 0.0118% x 5  

         = 0.059% 

Taxa de Prêmio Básica (TPB) para o setor siderúrgico: 0.08% 

Taxa de Prêmio Final (TPF) = BPR + FWF = 0.08% + 0.059%  = 0.139% 

Assim, a estimativa do prêmio total será obtida aplicando se a taxa de prêmio sobre a esti-

mativa do volume de exportação segurável: 

Prêmio estimado = 0,139% x US$ 200 milhões = US$ 278.000,00 
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6.3 Instrumentos de prevenção contra assimetria 
das informações, seleção adversa e “moral ha-
zard” 
O modelo proposto sugere as metodologias tradicionais de seguro de crédito, listadas a se-

guir, para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos dos três fatores acima citados: 

Participação do segurado no risco: 

Através do mecanismo de “Percentual de Cobertura”, cujo padrão mundial se situa aproxi-

madamente entre 70% a 90%, uma parte do risco é suportada pelo segurado, já que a segu-

radora não indeniza, neste caso, a perda integral. Dessa forma, o segurado sabe antecipa-

damente que arcaria proporcionalmente com as consequências de qualquer ato seu que con-

duza a um agravamento de risco. Outros instrumentos contratuais de compartilhamento de 

risco são as diversas formas de franquia, que têm todas fundamentalmente o mesmo objeti-

vo, que é de restringir o “moral hazard”. 

Ameaça de término contratual: 

De acordo com as Condições Gerais das apólices de seguro de crédito, qualquer ato ilícito, 

de má fé ou acobertamento de informações adversas em relação ao risco assumido, tem 

como consequência o imediato cancelamento da apólice por parte da seguradora, sem pre-

juízo do pagamento do Prêmio Mínimo. Ou seja, além de ter que pagar o prêmio contrata-

do, o segurado fica sem a cobertura, o que à princípio é um incentivo comportamental ao 

segurado no sentido de minimizar o “moral hazard”. Na prática, porém, os eventuais atos 

acima mencionados são difíceis de serem detectados e mais ainda de serem comprovados. 

Globalização da cobertura: 

O fato de que a cobertura de uma apólice de seguro de crédito inclua toda a carteira de 

compradores (em relação às operações que tenham algum risco de crédito) evita que haja a 

“anti-seleção”, ou seja, a seleção apenas dos compradores de risco elevado devido a assi-

metria das informações segurado – seguradora. 
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Bônus: 

A concessão de um desconto no pagamento do prêmio por ocasião da renovação anual da 

apólice, caso a sinistralidade (medida pelas indenizações pagas) tenha sido inferior a um 

patamar préviamente definido, é um forte incentivo para que o segurado não aja no sentido 

de aumentar o risco, reduzindo o efeito do “moral hazard”. 

6.4 Instrumento adicional de prevenção contra as-
simetria das informações, proposto pelo modelo 
O autor, em virtude da apólice de seguro ser um contrato incompleto, propõe uma metodo-

logia diferenciada para criar incentivos ao cliente, por ocasião da contratação do seguro, de 

revelar o seu real grau de risco pela escolha dos contratos propostos pela seguradora. 

A vantagem do instrumento proposto é que ao mesmo tempo que o cliente revela a sua ver-

dadeira qualidade (risco), ele também acaba escolhendo o contrato de seguro correto do 

ponto de vista da seguradora, ou seja, aquele cujo preço (taxa de prêmio) é adequado ao seu 

risco real. 

O modelo supõe que sejam oferecidas ao cliente várias opções contratuais, variando apenas 

a taxa de prêmio e o bônus (restituição de prêmio). Para fins didáticos, vamos simplificar 

supondo que a seguradora tenha apenas dois clientes, A e B, de risco real desconhecido, 

devido à assimetria de informações. Vamos supor que o cliente A seja um risco bom e que 

o B seja uma empresa exportadora de altíssimo risco. A seguradora coloca à disposição dos 

clientes dois contratos à escolha: 

Contrato I: Taxa de prêmio: x % 

  Bônus: B(I) – caso não haja sinistralidade durante a vigência do seguro 

Contrato II: Taxa de prêmio: y % 

  Bônus: B(II) – caso não haja sinistralidade durante a vigência do seguro 
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Sendo que: 

x > y 

B(I) > B(II) 

B(I) < y 

x – B(I) < y – B(II) 

A empresa A, de baixo risco, sabendo que tem pouca probabilidade de perda, vai preferir o 

contrato I, já que ela estima que fará jus ao bônus que faria baixar a taxa de prêmio de x 

para x – B(I) e consequentemente ela estaria pagando menos prêmio do que se escolher o 

contrato II. 

Já o cliente B, de alto risco, projeta que vai ter perdas e portanto, que não terá direito ao 

bônus. Assim sendo, ele escolherá o contrato II, cuja taxa de prêmio é inferior à taxa do 

contrato I. 

Em suma, devido aos incentivos contratuais, o exportador de baixo risco vai acabar pagan-

do menos prêmio no final da apólice do que o exportador de alto risco, caracterizando-se 

assim a eficiência de mercado almejada. 

Na prática, o autor sugere que seja colocado à disposição do cliente uma gama maior de 

opções de contrato, fazendo variar o bônus em função do índice de sinistralidade (Indeniza-

çoes pagas / Prêmios recebidos) máximo. Dessa maneira haveria um maior refinamento do 

processo e uma maior aderência do custo da apólice ao risco real da cobertura, incremen-

tando a eficiência da metodologia proposta. 

Exemplo numérico: 

Contrato I: Taxa de prêmio: 1,0 % 

  Bônus:  40 % 
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Contrato II: Taxa de prêmio: 0,8 % 

  Bônus: 10 %  

O cliente A, de baixo risco, vai escolher o contrato I e pagar:  

1,0 % - (40% sobre 1,0 %) = 0,60 %   

(assumindo que tenha direito ao bônus no final da apólice devido à baixa sinistralidade). 

Se A escolhesse o contrato II pagaria: 0,8 % - (10 % sobre 0,8 %) = 0,72 % 

Logo, para A, a opção mais barata é o contrato I. 

O cliente B, de alto risco, vai escolher o contrato II e pagar 0,8 % (assumindo que não te-

nha direito ao bônus devido à alta sinistralidade). Sabendo que não terá direito ao bônus, 

escolhendo o contrato I ele acabaria pagando 1,0 %, ou seja mais caro, portanto ele rejeita 

esta opção. 

Concluindo, os dois clientes agindo em seu próprio interesse, acabarão pagando o prêmio 

condizente com o seu risco: 

O cliente A, de baixo risco, pagará 0,6 % e o cliente B, risco maior, pagará 0,8 %, portanto 

uma taxa maior, conforme queríamos demonstrar. 
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7. Conclusão 

Este trabalho se propõe a fazer uma análise pioneira dos fatores que condicionam a contra-

tação do seguro de crédito à exportação no Brasil, tanto do ponto de vista das seguradoras, 

quanto das empresas exportadoras, potenciais clientes do produto. Na base dos resultados 

obtidos, foi desenvolvido um modelo original de precificação de contratos de seguro de 

crédito à exportação, com parâmetros totalmente ajustados para a realidade do mercado 

nacional. Isso foi possível graças ao compilamento e análise das estatísticas desse setor, 

desde 1997, ano em que a iniciativa privada iniciou a operacionalização comercial no Brasil 

do seguro de crédito à exportação “moderno”.  

Os principais pontos que diferenciam a apólice doméstica das emitidas no exterior são a 

composição da carteira em relação aos países de destino das exportações brasileiras, que 

são bastante focadas na América do Sul, a estrutura piramidal das empresas exportadoras, 

com uma nítida concentração no topo de um relativamente pequeno número de empresas 

que respondem por um grande volume das exportações totais, e finalmente, o baixo grau de 

disseminação da cultura exportadora e o consequente parco conhecimento dos mercados 

externos. 

Todos esses fatores, específicos do mercado local, são agregadores de risco, impactando 

sobre os parâmetros do modelo de precificação. Os principais obstáculos à contratação do 

seguro de crédito são os problemas oriundos da relação principal – agente: assimetria de 

informações, seleção adversa e “moral hazard”. O modelo incorpora soluções para minimi-

zar o efeito deles, aumentando assim a eficiência geral do mercado.  

Especificamente, ele apresenta uma proposta, também original, para lidar com informação 

assimétrica por ocasião da contratação de uma apólice. Baseando-se no estudo acadêmico 

desenvolvido, o modelo faz com que o consumidor do seguro possa optar entre diversos 
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contratos com preços diferenciados. Seguindo unicamente o seu próprio interesse no senti-

do de maximizar a sua função utilidade, ele acaba revelando a verdadeira natureza do seu 

risco e ao mesmo tempo acaba escolhendo o contrato mais adequado ao seu risco, ou seja, 

cujo preço reflete o seu risco real. 

A vantagem do modelo proposto é a sua praticidade e a aderência pioneira ao mercado na-

cional. Possíveis desenvolvimentos futuros deste trabalho poderão estudar a importância da 

variância da série histórica na determinação do preço de uma apólice. Da mesma forma, 

poderá se analisar se existe algum tipo de sinalização custosa que a empresa desejando 

comprar o seguro poderia fazer à seguradora para revelar o seu tipo. Finalmente, poderá se 

estudar como um relacionamento segurado-seguradora de longo prazo influi no “moral ha-

zard”. 
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