
 
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

LUIZ FERNANDO HIDEICHI SASAKI 

 

 

TRANSPARÊNCIA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM NA INTERMEDIAÇÃO 

DO SEGURO AUTOMÓVEL: UM ESTUDO COMPARADO E LIÇÕES PARA O 

BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2016 

 



 
 

 

 

 

 

 

LUIZ FERNANDO HIDEICHI SASAKI 

 

 

 

 

 

TRANSPARÊNCIA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM NA INTERMEDIAÇÃO 

DO SEGURO AUTOMÓVEL: UM ESTUDO COMPARADO E LIÇÕES PARA O 

BRASIL 

 

 

 

Dissertação para obtenção do grau de mestre apresentada à 

Escola de Administração Pública e de Empresas 

 

Orientador:  

 

Professor Robert Gregory Michener 

 

 

 

 

  

 

Rio de Janeiro 

2016  



 
 

 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Mario Henrique Simonsen/FGV 

 

 
 
 

 Sasaki, Luiz Fernando Hideichi 
                            Transparência da comissão de corretagem na intermediação do  

                      seguro automóvel: um estudo comparado e lições para o Brasil / Luiz   
                  Fernando Hideichi Sasaki. – 2016. 

     81 f.  
 

  Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração Pública e de 

Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. 
  Orientador: Robert Gregory Michener.  

  Inclui bibliografia.  
 

  1. Seguro de automóveis. 2. Corretores de seguro. I. Michener, Robert 
Gregory. II. Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas. Centro de 

Formação Acadêmica e Pesquisa. III. Título. 

 

                                                                                    CDD – 368.092  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação à minha mãe, in 

memoriam, por ter me mostrado que o bom 

de saber mais é que podemos sempre fazer 

mais. 

 



 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao meu pai, esposa e filhos, pela paciência e compreensão nos muitos momentos em que me 

ausentei para me dedicar às disciplinas do curso e à elaboração desta dissertação. 

Ao Professor Robert Gregory Michener, pelos desafios trazidos e pela orientação no 

desenvolvimento desta dissertação. 

Aos Professores do Mestrado Profissional em Administração Pública, pela dedicação, 

disponibilidade e, mais importante, pela vontade de compartilhar seus conhecimentos e 

experiências.  

Aos Professores Rafael Guilherme Burstein Goldszmidt e Cesar Zucco Junior pelas dicas que 

me auxiliaram no desenvolvimento dos surveys que conduzi nesta dissertação. 

Aos membros da banca examinadora, Professor Paulo Roberto de Mendonça Motta e Doutor 

Olavo Ribeiro Salles, pela valiosa atenção dispensada à avaliação desta dissertação.  

Aos meus colegas de turma Alexander Batista da Silva, Alexandre Platt Costa, Fabio dos Reis 

Silva, Fabio da Silva Pereira, Felipe Galvão Puccioni, Fernando Nascimento Barbosa, 

Guilherme Saraiva de Sá, João Veloso de Melo Neto, Jorge Leonardo Mosquera Torres de 

Oliveira, Laura de Souza Ottoni Cardoso de Menezes, Ney Camargo da Cruz Filho, Oswaldo 

Junqueira Vaz Júnior, Pedro Oliveira Reis Flores, Roberto Santos Victer, Robson Santos Barros 

e Rosicler Oliveira de Moura, pelas inúmeras horas de convívio e debates sem os quais o curso 

não teria sido tão interessante e bem aproveitado. 

Aos meus colegas da Susep, pelo apoio. 

O meu sincero muito obrigado.   

  



 
 

RESUMO 

 

Ao examinar o domínio da transparência na venda do seguro automóvel no Brasil e no mundo, 

este estudo leva em consideração os custos e benefícios da transparência por meio de dois 

surveys e com base numa extensa análise contextual e acadêmica. A relação de agência que se 

forma na intermediação do seguro consiste de dois principais (consumidor e seguradoras) e um 

agente (corretor de seguro). Esta relação exibe um clássico dilema principal-agente onde o 

regime de remuneração dos corretores de seguro, no qual o pagamento da comissão de 

corretagem é feito pelas seguradoras, pode resultar em efeitos negativos para os consumidores. 

O survey internacional consultou supervisores de seguro e entidades representativas de 

seguradoras e de corretores de seguro sobre as práticas globais relacionadas à transparência na 

venda do seguro automóvel e recebeu respostas de 39 jurisdições estrangeiras (além da 

Comissão Europeia). No survey nacional, 191 corretoras de seguro brasileiras responderam um 

questionário sobre suas práticas e opiniões relacionadas à transparência na venda do seguro 

automóvel. Os resultados mostram que 24 das 39 jurisdições estrangeiras analisadas exigem ou 

apoiam a divulgação da comissão de corretagem aos consumidores. Nas jurisdições em que a 

divulgação é compulsória, prevalece a transparência prévia (anterior à tomada de decisão pelo 

consumidor) e ativa (sem que seja solicitada pelo consumidor). No survey nacional, os 

resultados mostram que 92% das corretoras de seguro (pessoas jurídicas) no Brasil não 

divulgam aos consumidores o valor da comissão de corretagem que recebem e que 93% das 

corretoras são contrárias à divulgação ativa e que 92% são contrárias à divulgação passiva (a 

pedido dos consumidores). Diante desses resultados, e baseado nas evidências teóricas e 

empíricas estudadas, recomenda-se a adoção de requisitos de transparência no Brasil, 

relacionados à divulgação prévia e ativa  da comissão de corretagem aos consumidores.  

 

Palavras-chave: seguro automóvel, intermediação de seguro, corretor de seguro, comissão de 

corretagem, teoria da agência, assimetria de informação, conflito de interesses, transparência e 

regulação.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

Examining the prevalence of transparency in the sale of auto insurance in Brazil and around the 

world, this study considers the costs and benefits of this transparency through two surveys and 

based on extensive contextual and scholarly analyses. The agency relationship in the insurance 

intermediation consists of two principals (the consumer and the insurer) and one agent (the 

insurance broker). This relationship presents a classic principal-agent dilemma where the 

broker’s compensation system — in which insurers pay the brokerage commission — may 

portend negative effects for consumers. The international survey queried insurance supervisors 

and organizations representing insurers and insurance brokers about global practices related to 

the transparency in the auto insurance sale and received responses from 39 foreign jurisdictions 

(in addition to the European Commission). In the national survey, 191 Brazilian insurance 

brokers answered a questionnaire on their practices and opinions related to transparency in the 

auto insurance sale. The results show that 24 out of the 39 international jurisdictions analyzed 

require or encourage the disclosure of brokerage commissions to consumers. In jurisdictions 

where disclosure is compulsory, there is prior (prior to the decision made by the consumer) and 

active (without being requested by the consumer) transparency. In the national survey, results 

showed that 92% of insurance brokers (legal entities) in Brazil do not disclose to consumers the 

amount of brokerage commission received, and that 93% of brokers are against active 

disclosure and 92% against passive disclosure (at consumer request). Given these results, and 

based on the theoretical and empirical evidence examined, this study recommends the adoption 

of transparency requirements relating to prior and active disclosure of brokerage commissions 

in Brazil. 

 

Keywords: auto insurance, insurance intermediation, insurance broker, brokerage commission, 

Agency Theory, information asymmetry, conflict of interest, transparency and regulation.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

As receitas da indústria do seguro no Brasil têm crescido num ritmo superior ao 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nos últimos anos. Segundo a Superintendência de 

Seguros Privados – Susep (2015), os prêmios1 de seguro passaram, em valores nominais, de R$ 

30,7 bilhões em 2003 para R$ 184,7 bilhões em 2015, o que representou uma evolução da razão 

dos prêmios de seguro sobre o PIB de 1,81% em 2003 para 3,11% em 2015. Um dos ramos de 

seguro mais tradicionais é o automóvel2, cujos prêmios passaram de R$ 8,9 bilhões em 2003 

para R$ 32,4 bilhões em 2015, ano em que representou 17,5% dos prêmios do mercado 

brasileiro. 

Esse crescimento do seguro no Brasil deverá trazer as recomendações de 

organismos internacionais como a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico3 (OECD) e a Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), 

referentes à proteção do consumidor de seguro, para uma posição de destaque também no país. 

Tais recomendações, independente de questões conjunturais, encontram amparo em Hoffman 

et al (1991), Howe et al (1994), Cupach e Carson (2002) e Eckardt e Räthke-Döppner (2010), 

que relatam que a natureza complexa do seguro faz com que muitos consumidores não 

consigam compreender e avaliar os seguros que contratam. Alguns consumidores, de acordo 

com Hoffman et al (1991), nunca conseguirão compreender exatamente os seguros que 

contratam.  

Essa característica dos produtos de seguro faz com que os consumidores 

procurem aconselhamento com intermediários de seguro que recebem, em algumas 

jurisdições4, sua remuneração por meio de comissão de corretagem paga pelas próprias 

seguradoras. A relação que se forma entre consumidor, corretor de seguro e segurador exibe 

um clássico dilema principal-agente, que implica potenciais conflitos entre os interesses das 

partes (REIFNER et al, 2013), pois ao mesmo tempo em que os corretores de seguro fornecem 

                                                           
1 “Importância paga pelo segurado ou estipulante/proponente à seguradora para que esta assuma o risco a que o 

segurado está exposto” (SUSEP, 2005, p.8). 
2 Considerados seguintes ramos: Acidentes Pessoais Passageiro (0520); Seguro Popular de Automóvel Usado 

(0526); Automóvel – casco (0531); Assistência e Outras Coberturas – auto (0542); e Responsabilidade Civil 

Facultativa Veículos – RCFV (0553). 
3 A OECD é uma organização que possui 34 membros, a maioria países desenvolvidos e alguns países em 

desenvolvimento como México, Chile, Coreia do Sul e Turquia. Em maio de 2007, o Conselho Ministerial da 

OECD decidiu fortalecer a cooperação da OECD com o Brasil, China, Índia, Indonésia e África do Sul e tornou 

possível a adesão desses países à OECD e em 2012, esses cinco países passaram a ser considerados parceiros-

chave na OECD. 
4 Neste trabalho será utilizado o conceito de jurisdição, tendo em vista que em alguns países, como os Estados 

Unidos e o Canadá, cabe aos estados ou províncias, respectivamente, a regulação e supervisão do setor de seguro.  
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aconselhamentos e pesquisam os produtos de seguro mais adequados às necessidades dos 

consumidores, estão comercializando esses mesmos produtos de seguro para as seguradoras.  

Em particular, a questão da comissão de corretagem apresenta um desafio sobre 

a qual existe pouca pesquisa acadêmica. Segundo Kurtland (1991), a comissão pode incentivar 

os corretores de seguro a agir em seu próprio interesse, em detrimento dos interesses dos 

consumidores. Essa conduta se materializaria por meio de recomendações inadequadas 

fornecidas pelos corretores de seguro5 – os quais são pagos diretamente pelas seguradoras, para 

os consumidores na fase pré-contratual ou por atuação inadequada na regulação de sinistros, na 

fase pós-contratual (OLALEKAN YUSUF, 2011).  

Conjugado a esse sistema de remuneração, a assimetria de informação existente 

no sentido dos corretores de seguro para os consumidores pode intensificar os potenciais 

conflitos de interesses sob o ponto de vista da seleção adversa e do risco moral. O problema da 

seleção adversa pode ser exemplificado por meio do processo de escolha do corretor de seguro, 

no qual o consumidor não consegue determinar se o corretor possui os conhecimentos 

necessários para intermediar a contratação do seguro pretendida. Já o problema do risco moral 

pode ser exemplificado por meio do caso de um corretor de seguro que não pesquisa de forma 

adequada os produtos de seguro e as seguradoras que podem oferecer o produto mais adequado 

às necessidades dos consumidores para reduzir o seu custo de pesquisa (do próprio corretor) 

(KURLAND, 1991, e MITNICK, 1992). 

Neste contexto, o presente trabalho investiga se a transparência da comissão de 

corretagem pode contribuir para que os consumidores possam tomar uma decisão mais bem 

informada na contratação do seguro automóvel, por meio da análise das seguintes questões 

complementares:  

 

(i) O interesse público no acesso às comissões de corretagem supera as 

potenciais desvantagens para as corretoras de seguro e a indústria do seguro 

automóvel como um todo?  

(ii) É comum a regulação ao redor do mundo exigir a divulgação da comissão de 

corretagem na intermediação do seguro automóvel?; e  

(iii) Quão forte tem sido a resistência do setor de seguro a tal exigência?  

 

Para o mercado de seguro automóvel brasileiro estas discussões são 

extremamente importantes, haja vista que, segundo o Fundo Monetário Internacional - FMI 

                                                           
5 Neste trabalho o termo corretores de seguro será utilizado designar tanto os corretores pessoas físicas como 

jurídicas. Já o termo corretoras de seguro será utilizado para designar os corretores constituídos como pessoas 

jurídicas.  
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(2012), os corretores de seguros responderam por aproximadamente 88% da comercialização 

de seguro no Brasil6 em 2010. Ademais, no seguro automóvel a remuneração dos corretores de 

seguros é feita majoritariamente por meio do pagamento de comissão de corretagem, que em 

2015 representou aproximadamente R$ 19 bilhões (SUSEP, 2016).  

Com objetivo de responder as questões apresentadas, foram conduzidas: 

 

(i) pesquisa documental, da legislação brasileira e estrangeira sobre o tema e 

de processos administrativos e documentos disponibilizados nos sítios na 

internet de supervisores, reguladores e entidades representativas dos corretores 

de seguro e de seguradoras brasileiros e estrangeiros; e  

(ii) dois surveys (internacional e nacional), com a utilização de questionários 

encaminhados eletronicamente para supervisores, entidades representativas das 

seguradoras e dos corretores de seguro estrangeiros e corretoras de seguro 

brasileiras. 

 

No survey internacional foi utilizado questionário com questões sobre os 

requisitos de transparência da comissão de corretagem exigidos pelas jurisdições, os benefícios 

alcançados e problemas enfrentados na implantação desses requisitos, eventuais tratamentos 

compensatórios adotados pelas jurisdições e a posição dos supervisores e das entidades 

representativas das seguradoras e dos corretores de seguro a respeito da obrigatoriedade da 

divulgação da comissão de corretagem. Neste survey, foram recebidas respostas de 39 

jurisdições dos cinco continentes, além da Comunidade Europeia, com graus de 

desenvolvimento e características culturais diversas, e que representam cerca de 25% dos 

prêmios mundiais do segmento de seguros de danos, o que demonstra a representatividade desse 

grupo de jurisdições.   

O survey nacional foi conduzido com a utilização de outro questionário, com 

questões sobre as práticas adotadas pelas corretoras brasileiras e as suas opiniões a respeito da 

obrigatoriedade da divulgação da comissão de corretagem. Foram enviados convites para 

4.0007 corretoras de seguro, selecionadas de forma aleatória da relação de cerca de 31 mil 

corretoras disponibilizada pela Susep em seu sítio na internet no dia 18 de abril de 2016, sendo 

que 191 participaram efetivamente do survey.  

Verificou-se que, embora haja argumentos favoráveis e contrários à 

obrigatoriedade da divulgação dos valores pagos pelas seguradoras como comissão de 

                                                           
6 Outros canais de comercialização utilizados no Brasil são os representantes de seguro e a venda direta pelas 

seguradoras.  
7 Dos 4.000 convites, 569 foram recusados pelo servidor dos destinatários por razões como endereço eletrônico 

errado, caixa de correio cheia, firewall ou servidor inativo.  
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corretagem aos corretores de seguros que intermedeiam seus produtos de seguro, a analise 

teórica e empírica sugere que os benefícios da transparência são mais significativos que os 

custos. Também confirma que há uma tendência de inclusão dessa exigência na regulação do 

setor de seguro mundial, relacionada à proteção do consumidor. Os resultados mostram, 

adicionalmente, que nas jurisdições nas quais a divulgação é compulsória, prevalece a 

informação prévia e de forma ativa, ou seja, anterior à tomada de decisão pelo consumidor e 

sem que seja solicitada. E que parte das jurisdições pesquisadas que não possuem requisito de 

divulgação da comissão de corretagem reconhecem a importância e contribuição da 

transparência para a tomada de decisão bem informada pelo consumidor na contratação do 

seguro automóvel. Foi constatado, ainda, que 92% das corretoras brasileiras não divulgam a 

comissão de corretagem aos consumidores e que 93% são contrárias à divulgação independente 

de pedido dos consumidores e 92% à divulgação a pedido dos consumidores.  

Este trabalho está organizado em cinco capítulos, além desta introdução. No 

segundo capítulo é apresentada uma revisão da literatura relacionada ao tema, com as seguintes 

seções: “Atividade de intermediação de seguro”, “Problemas de agência e assimetria de 

informação – corretores de seguro que recebem comissão de corretagem”, “Transparência” e 

“Estudos empíricos”. O terceiro capítulo trata do domínio da política de transparência da 

comissão de corretagem, tanto em relação às recomendações dos organismos internacionais 

quanto aos requisitos de divulgação da comissão de corretagem em jurisdições estrangeiras e 

no Brasil. 

No quarto capítulo são apresentados a metodologia e os resultados dos dois 

surveys realizados, que foram complementados com os resultados da pesquisa documental 

conduzida para a elaboração da seção 3.2. (Requisitos de transparência da comissão de 

corretagem – Brasil e jurisdições selecionadas), enquanto o quinto capítulo aborda as 

considerações sobre os resultados da pesquisa e dos surveys realizados. E, por fim, o sexto 

capítulo apresenta as conclusões e recomendações desta dissertação.   
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2. REVISÃO DA LITERATURA E DA LEGISLAÇÃO 

 

2.1.  A Atividade de intermediação de seguro 

 

A atividade de intermediação de seguro8 envolve a relação entre os 

consumidores de seguro efetivos (segurados) ou potenciais (proponentes) e as seguradoras e é 

realizada pelos intermediários de seguro, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas e devem 

ser cadastrados e autorizados a atuar pelos supervisores competentes. 

Esses intermediários de seguro são classificados como corretores ou agentes de 

seguro que, de acordo com a European Commission (2016), auxiliam9 os consumidores por 

meio das atividades listadas a seguir: 

 
 Identificação dos riscos a que estão expostos; 

 Garantia de que tomam decisões informadas sobre os riscos que esperam 

segurar; 

 Concepção de soluções novas e inovadoras; 

 Redução dos custos de pesquisa; 

 Aconselhamento pessoal; e 

 Auxílio com serviços relacionados a sinistros e administração das apólices. 

 

Tradicionalmente, enquanto os corretores de seguro não mantêm vínculo com 

seguradoras, pressuposto para que desempenhem a intermediação com independência, os 

agentes de seguro possuem vínculo contratual com seguradoras e podem ser classificados em 

agentes de seguro exclusivos ou vinculados. Trigo-Gamarra (2008, p.390) destaca que os 

corretores de seguro “(...) act primarily on behalf of the insurance customer and are free to 

choose the insurance products they sell and the companies with which they work”.  

Os agentes de seguro exclusivos somente intermedeiam para as seguradoras com 

as quais possuem o contrato de agência que prevê a exclusividade de representação. Já os 

agentes de seguro vinculados intermedeiam para várias seguradoras, mediante celebração de 

contratos de agência com cada uma das seguradoras que representam. Essas duas categorias de 

agente, ainda segundo Trigo-Gamarra (2008, p.390), “(...) act on behalf of one or more selected 

insurance companies and are allowed to sell only the corresponding products (...)”. 

                                                           
8 Os produtos de seguro também podem ser comercializados diretamente pelas seguradoras, pelos seus próprios 

funcionários, por telefone ou pela internet ou através de bancassurance, quando os bancos utilizam seus canais de 

distribuição para comercializar produtos de seguro.  
9 Quando for feita referência neste trabalho às atribuições do corretor de seguro (aconselhamento para contratação 

dos produtos que sejam mais adequados às necessidades do consumidor por preços justos), deve-se entender todas 

as atividades relacionadas neste parágrafo. 
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A remuneração dos corretores e agentes de seguro é feita sob a forma de 

comissão de corretagem, calculada como um percentual do prêmio do seguro, de honorários ou 

da combinação de ambos. Normalmente, a comissão de corretagem é paga pelas seguradoras e 

os honorários são pagos diretamente pelo consumidor. Também existem acordos firmados entre 

seguradoras e corretores e agentes de seguro que preveem o pagamento de valores adicionais 

às comissões ou aos honorários, denominados contingent commissions10, que são baseados no 

volume, na quantidade de novos contratos de seguros intermediados, na retenção de segurados 

ou na lucratividade das carteiras de clientes dos corretores ou dos agentes de seguro. Algumas 

seguradoras oferecem, ainda, incentivos não financeiros sob a forma de viagens ou prêmios em 

função do desempenho dos corretores e agentes de seguro, com o objetivo de manter a lealdade 

dos corretores e agentes com as seguradoras (CUMMINS e DOHERTY, 2005). 

No Brasil, a intermediação do seguro é feita por corretores de seguro ou por 

representantes de seguro, o que não impede que as seguradoras comercializem seguro 

diretamente, uma vez que a intermediação de seguro não é obrigatória no Brasil. Atualmente 

há cerca de 62 mil corretores pessoas físicas e 36 mil corretores constituídos como pessoas 

jurídicas autorizadas a atuar na intermediação de seguro no mercado brasileiro.  

As atividades relacionadas à intermediação do seguro são disciplinadas pela 

legislação relacionada a seguir, composta por leis, decreto-lei, resoluções do Conselho Nacional 

de Seguros Privados (CNSP) e circulares da Susep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Em 2004, o então Advogado Geral de Nova Iorque Eliot Spitzer ingressou com uma ação civil na Suprema Corte 

de Nova Iorque contra a Marsh & MacLennan Cos, a maior corretora de seguros do mundo, sob a alegação de 

práticas de steering [dar preferência a seguradoras que pagavam maiores comissões] e bid rigging [solicitar 

cotações falsas para tornar as cotações das seguradoras preferidas mais competitivas] relacionadas às contingent 

commissions (CHENG ET AL, 2010). 
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Tabela 1 – Legislação sobre corretores de seguro 

ATO NORMATIVO DATA EMENTA 

Lei nº 10.406 10/01/2002 Institui o Código Civil. 

Decreto-lei nº 73 21/11/1966 
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula 

as operações de seguros e resseguros e dá outras providências. 

Lei nº 4.594 29/12/1964 Regula a profissão de corretor de seguros. 

Resolução CNSP nº 249 15/02/2012 

Dispõe sobre a atividade dos corretores de seguros de ramos 

elementares11 e dos corretores de seguros de vida, capitalização 

e previdência, bem como seus prepostos. 

Circular Susep nº 510 22/01/2015 

Dispõe sobre o registro de corretor de seguros, de capitalização 

e de previdência, pessoa física e pessoa jurídica, e sobre a 

atividade de corretagem de seguro, de capitalização e de 

previdência e dá outras providências.  

Resolução CNSP nº 297 25/10/2013 

Disciplina as operações das sociedades seguradoras por meio 

de seus representantes de seguros, pessoas jurídicas, e dá outras 

providências. 

Circular Susep nº 441 27/06/2012 

Disciplina a oferta de planos de microsseguro por intermédio 

de correspondentes de instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 

Brasil. 

Circular Susep nº 442 27/06/2012 Disciplina a atividade do correspondente de microsseguro. 

Circular Susep nº 443 27/06/2012 
Disciplina sobre o registro e a atividade dos corretores de 

microsseguro. 

                                                                                                             Fonte: elaboração do autor 

 

A remuneração dos corretores de seguro no Brasil, em geral, é feita através do 

pagamento de comissão de corretagem, que é definida pelos próprios corretores dentro de faixas 

pré-determinadas pelas seguradoras e é cobrada pelas seguradoras junto com o prêmio de 

seguro, que fazem o pagamento posteriormente aos corretores de seguro. As seguradoras 

brasileiras também se utilizam das contingent commissions e da concessão de benefícios não 

financeiros, por meio de campanhas que oferecem como premiação automóveis, viagens, 

equipamentos eletrônicos ou prêmios em dinheiro aos corretores de seguro para incentivar a 

venda de seus produtos de seguro. 

 

2.2 – Problemas de agência e assimetria de informação – corretores de seguro que recebem 

comissão de corretagem 

 

A relação que se estabelece entre os consumidores e os corretores de seguro na 

intermediação de seguro pode ser classificada, segundo Jensen e Meckling (1976), como um 

                                                           
11 O Código Civil, instituído pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, utiliza da denominação seguro de danos 

ao se referir ao se referir aos seguros de ramos elementares. 
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contrato pelo qual uma (ou mais pessoas), denominada principal, emprega outra pessoa, 

chamada de agente, para executar em seu nome um serviço que implique a delegação de poderes 

do principal ao agente. No caso específico dos corretores de seguro que recebem comissão de 

corretagem paga pelas seguradoras, como acontece no Brasil, há uma relação de agência com 

dois principais (consumidor e seguradora) e um agente (corretor de seguros), na qual, de acordo 

com Reifner et al (2013), os corretores de seguro devem fornecer aconselhamentos e pesquisar 

os produtos de seguro mais adequados às necessidades dos consumidores e, ao mesmo tempo, 

vender os produtos de seguro para as seguradoras. 

 

Figura 1 – Relação de agência consumidor/corretor de seguro/seguradora 

 

 

              PRINCIPAL                                              AGENTE                                               PRINCIPAL 

 

 

 
         Qualidade da                                Receita                                   Esforços de 
          Informação                                   Estável                                       Vendas    

 

  
                                                                                      Fonte: REIFNER ET AL (2013) – tradução do autor 

 

A respeito dessa relação de dois principais e um agente, Reifner et al (2013, p. 

9) complementam, em relação aos corretores que: 

On the one hand, they are delegated by consumers, as principals, to research 

products and provide expert advice. On the other hand, they are delegated by 

producers, as principals, to distribute their products. Consumers are mainly 

interested in high-quality information, while producers are interested in high 

sales. Risk-averse intermediaries are interested in a stable income and 

maximisation of their profits (income minus expenses).  
 

Entretanto, considerando que os indivíduos são motivados pelos seus interesses 

pessoais, possuem racionalidade limitada, são avessos ao risco (EISENHARDT,1989), além de 

maximizadores de utilidade, nem sempre o agente atuará conforme os interesses dos principais, 

o que pode ser mitigado por meio da oferta de incentivos adequados ao agente e do 

monitoramento com o objetivo de limitar comportamentos não desejados do agente (JENSEN 

e MECKLING, 1976). Nesse contexto, de acordo com Kurland (1991), a Teoria da Agência 

foca na determinação do contrato ótimo para disciplinar a relação entre o agente e o principal, 

CONSUMIDOR SEGURADORA 
(PRODUCER) 

CORRETOR DE 
SEGURO 
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com o objetivo de alinhar seus objetivos.  

Kurland (1991) relata, ainda, que sob a Teoria da Agência são analisadas as 

escolhas necessárias para se alcançar a solução eficiente entre os custos de monitoramento do 

comportamento dos agentes, para solução da seleção adversa, e os resultados ótimos, para 

solução do risco moral, sob condições de assimetria de informação. A seleção adversa12 ocorre 

quando o principal pode observar o comportamento do agente, mas não consegue julgar sua 

correção, e o risco moral13 ocorre quando o principal não consegue observar o comportamento 

do agente, embora seja capaz de julgar se esse comportamento é o esperado (MITNICK, 1992). 

Desta forma, enquanto a seleção adversa acontece antes da contratação, o risco moral somente 

após a contratação ter sido concluída. 

 

Figura 2 – Problemas de agência centrais 

 

                                                                                 Fonte: Mitnick (1996) 

 

Sob essas circunstâncias, podem surgir conflitos entre os interesses dos 

consumidores e dos corretores de seguro que, por sua vez, podem ser influenciados pela 

assimetria de informação existente no sentido do corretor de seguro para o consumidor14 

                                                           
12 Pode-se exemplificar o problema da seleção adversa no processo de escolha do corretor de seguro, no qual o 

consumidor não consegue determinar se o corretor possui os conhecimentos necessários para intermediar a 

contratação do seguro ou, ainda, a intenção de desempenhar sua função de forma adequada. 
13 Pode-se exemplificar o problema do risco moral por meio do caso de um corretor de seguro que não pesquisa 

de forma adequada os produtos de seguro e as seguradoras que podem oferecer o produto mais adequado às 

necessidades dos consumidores para reduzir o seu custo de pesquisa. 
14 No caso da intermediação de seguro, Cupach e Carson (2002, p.168) ratificam a existência da assimetria de 

informação entre os consumidores e os corretores de seguro quando afirmam que “[...] clients are at a distinct 

disadvantage with respect to product knowledge, and they must rely heavily on the integrity of the sales agent”. 
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(KURLAND, 1991) ou pela assimetria temporal existente entre as recompensas15 das 

seguradoras e dos corretores de seguro, que são imediatas (no momento em que o consumidor 

paga o prêmio do seguro), e dos consumidores, que dependem de um evento futuro para se 

materializarem (ocorrência de sinistro e recebimento de indenização) (KURLAND, 1995). 

E esses conflitos de interesses podem causar prejuízos aos consumidores de duas 

formas ligeiramente diferentes na intermediação do seguro: por meio de um comprometimento 

dos corretores de seguro em acordos de venda quase exclusivos com uma única seguradora, 

onde é limitada aos consumidores a oferta de cotações que possam satisfazer as suas 

necessidades; ou por meio de aconselhamento tendencioso para o consumidor (EUROPEAN 

COMMISSION, 2012a).  

As soluções para mitigação dos riscos derivados dos conflitos de interesses, em 

relação à remuneração dos corretores de seguro, passam pelo banimento da comissão de 

corretagem, adotado em países como a Dinamarca, Finlândia e Noruega; definição dos valores 

máximos para a comissão de corretagem, adotado por Macau; diferimento compulsório do 

pagamento das comissões de corretagem (INDERST, 2014); ou medidas de transparência, 

relacionadas à divulgação aos consumidores da natureza e dos valores a serem recebidos como 

comissão de corretagem pelos corretores de seguro. Tais medidas de transparência fazem parte 

do escopo deste trabalho e serão abordadas nos capítulos 3 e 4. 

 

2.3. Transparência 

 

No contexto deste trabalho, a transparência assume papel importante, pois 

segundo Michener e Bersch (2013), além de afastar a opacidade, que é primeiro refúgio da 

ineficiência, incompetência e corrupção, enfrenta as assimetrias que impedem que informações 

confiáveis ajudem a construir mercados resilientes. Além disso, a transparência não somente 

facilita o processo de decisão como contribui para que os indivíduos tomem decisões que 

melhor se adequem à realização dos seus objetivos individuais. Isso porque, um ambiente 

transparente aumenta a capacidade de os indivíduos preverem as consequências de suas 

escolhas e ações (BUIJZE, 2013). 

Não se deve, no entanto, confundir informação com transparência, uma vez que 

de acordo com Michener e Bersch (2013, p.337) a transparência possui dois requisitos 

necessários e suficientes conjuntamente: a visibilidade, “(...) which represent the degree to 

                                                           
15 Recebimento do prêmio do seguro como recompensa da seguradora e da comissão de corretagem como 

recompensa do corretor de seguro. 
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which information is complete and easily located (...)” e a inferabilidade, que representa “(...) 

the extent to which it can be used to draw accurate conclusions (...)”. E mais, a transparência 

deve observar uma premissa básica – a informação deve ser registrada. 

 

Figura 3 – Requisitos e Premissa da Transparência proposto por Michener e Bersch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Fonte: Michener e Bersch (2013) – elaboração do autor 

 

Heald (2006, p.35) reitera a importância da inferabilidade, ao afirmar que “For 

transparency to be effective, there must be receptors capable of processing, digesting, and using 

the information”. Da mesma forma, Dahlen e Napel (2004) afirmam que o mercado é 

transparente se as partes interessadas observam e entendem tanto sua estrutura como a conduta 

dos participantes.  

 A utilidade da informação também depende da maneira como ocorre sua 

incorporação no que Weil et al (2006) denominam de complexa rede de compreensão, ação e 

resposta, que envolve tanto quem potencialmente se beneficiará da informação, melhorando 

suas escolhas, como quem é obrigado a fornecer tal informação, que terá que se adaptar às 

novas regras. Weil et al (2006) destacam fatores que podem influenciar a incorporação da 

informação no processo de tomada de decisão pelo usuário da informação: (i) relevância da 

informação para a tomada de decisão, que é relacionada com a percepção do usuário a respeito 

do assunto; (ii) compatibilidade com o processo de tomada de decisão do consumidor, que 

depende do formato, tempestividade (de acordo com Schwarcz (2014) quando a informação é 

fornecida após o momento da contratação o consumidor tem poucos incentivos para prestar 

atenção; entretanto é preferível à total falta de transparência (BUIJZE, 2013)) e local onde os 

usuários podem acessar a informação; (iii) compreensão da informação pelos usuários; (iv) 
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custo da informação; e (v) o papel dos intermediários que atuam como agentes para os usuários 

individuais. Também são destacados por Weil et al (2006) fatores que devem ser levados em 

consideração para a incorporação dos detentores da informação: (i) impacto da decisão do 

usuário nos seus objetivos; (ii) compatibilidade da resposta com as suas decisões contínuas; e 

(iii) habilidade para identificar mudanças nos seus comportamentos.  

A respeito da divulgação ativa ou passiva das informações, fazendo uma 

analogia com o que Buijze (2013) afirma em relação às autoridades públicas, quando a 

informação é destinada à tomada de decisão autônoma, a melhor alternativa é o fornecimento 

sob demanda, considerando que um consumidor autônomo é somente aquele que conhece as 

informações que solicita. Entretanto, como os consumidores geralmente não tem conhecimento 

das informações de que poderia dispor, a divulgação ativa da existência das informações 

disponíveis se torna necessária para que os consumidores possam fazer uso efetivo do direito 

de requisitá-las. Nos casos relacionados a consumidores que não são capazes de tomar decisões 

autônomas quando são conhecidas quais as informações de que os consumidores necessitam, é 

sensato que se adote a divulgação espontânea. A adoção dessa medida é reforçada por Inderst 

(2014, p.9), que observa que “there is typically a more convincing case for regulation when 

consumers suffer from some sort of naivité, e.g, as they are deceived about the value of the 

respective product and service or as they naively fall to properly take into account the self-

interest of advisers”.   

Birkenshaw (2006) ressalta, entretanto, que uma sobrecarga de informação pode 

impactar negativamente o processo de tomada de decisão. Sah (2013, p.157) reforça esse 

argumento ao afirmar que “Much of the research in other fields also concludes that having more 

information does not necessary mean better decisions.” Essa sobrecarga de informações pode 

decorrer de fatores intrínsecos, como a quantidade de informação (disponível e quantidade de 

informação que deve ser processada em um determinado período), capacidade de 

processamento da informação e tempo disponível; e de fatores extrínsecos, como as 

características da informação, tais como a complexidade e ambiguidade (JACKSON, 2012).  

Mas quando equilibrada, a transparência tem sido defendida como alternativa 

para mitigar consequências negativas de assimetrias informacionais e, de acordo com Schwarcz 

(2014), em alguns casos permite que se alcancem objetivos regulatórios de forma mais efetiva 

com custos mais baixos em comparação à utilização de regulação substantiva. Florini (1998) 

afirma que o mundo está adotando novos padrões de conduta, cobrados não pela vigilância e 

coerção, mas pela divulgação voluntária por meio da regulação pela transparência. Seguindo na 

linha de Florini, Weil et al (2006) relatam que a regulação pela transparência ganhou 
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importância e que nos Estados Unidos, Europa e em alguns países desenvolvidos os governos 

têm desenvolvido sistemas de divulgação com o objetivo de reduzir riscos financeiros, de saúde 

e de segurança; reduzir a corrupção; proteger direitos civis; e melhorar serviços públicos. 

Walter (2004, p.12) destaca que potenciais conflitos de interesse são uma 

realidade na intermediação financeira e que “From a public policy perspective, efforts to 

address exploitation of conflicts of interest in the financial services sector should logically focus 

on improving market efficiency and transparency”. No caso da intermediação de seguro, uma 

das aplicações regulatórias possíveis da transparência se relaciona à divulgação pelos corretores 

de seguro da comissão de corretagem que receberão por cada proposta de seguro oferecida aos 

consumidores. Isso porque, como visto na seção anterior, para que os consumidores possam 

tomar uma decisão bem fundamentada em relação à contratação de seguro, além de informações 

sobre a cobertura, preço e características básicas dos produtos ofertados, segundo a European 

Commission (2012b), também é necessária, sob a perspectiva contratual e de defesa do 

consumidor, que os consumidores compreendam todos os valores que pagam aos 

intermediários.  

Ainda nessa linha, a divulgação da remuneração dos corretores de seguro, de 

acordo com o exposto na exposição de motivos do Projeto IMD2 (COMISSÃO EUROPEIA, 

2012. p.11), contribui para o aumento da proteção dos consumidores, ao oferecer mais 

transparência do que as regras atuais em relação às relações principal-agente, no caso 

consumidor-corretor de seguro, além dos “efeitos positivos sobre a concorrência na distribuição 

de produtos de seguros, já que assegurará que os consumidores recebam informações mais 

alargadas sobre os produtos e os respetivos custos, bem como sobre eventuais conflitos de 

interesses”.  

Além disso, a transparência da comissão de corretagem pode contribuir 

positivamente para o aumento da competição entre as seguradoras, como relatado pela 

European Commission (2007b, p. 67): 

 
It was noted that (...) lack of transparency of intermediaries’ remuneration was 

said to inhibit true competition among insurers around product, service and 

financial strength and to promote inferior capacity within the Market, whereby 

insurers could effectively “buy” distribution. Furthermore, it was stated that 

commissions rates were very high (above 40% of the premium) in some classes 

of business, and that the highest level of commission seemed to gravitate toward 

low loss ratio classes of business rather than business that required the most 

servicing or the most specialist knowledge. Insurers that wanted to participate in 

the market were said to be forced to pay such high commissions as they would 

otherwise not receive any broker business. 
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2.4. Estudos empíricos 

 

Alguns artigos que descrevem estudos empíricos relacionados às relações 

formadas entre consumidores, intermediários de seguro e seguradoras e as assimetrias de 

informação e conflitos de interesses têm sido publicados nos últimos anos. Um aspecto 

analisado com frequência nesses artigos se relaciona aos incentivos oferecidos para os 

intermediários de seguro, como a comissão de corretagem. Nesta seção são apresentados cinco 

artigos que contribuem para a compreensão do referencial teórico, apresentado nas seções 

anteriores deste capítulo, e do domínio da política de divulgação da comissão de corretagem, 

que será apresentado no terceiro capítulo. 

No primeiro artigo selecionado, Tonelli et al (2010) descrevem o estudo 

etnográfico que conduziram sobre o relacionamento do corretor de seguro com as seguradoras, 

sob a ótica do primeiro, baseado em dados e na interpretação de situações vivenciadas à época 

em que um dos autores atuou como gestor de uma corretora de seguro, entre março de 1996 e 

dezembro de 2007. A corretora de seguro analisada estava localizada em um município no 

interior de Minas Gerais e prestava serviço de intermediação de produtos de vários ramos de 

seguro de cerca de doze seguradoras. Ao final do período do estudo, a corretora de seguro 

administrava uma carteira de aproximadamente 1.600 clientes pessoas físicas e jurídicas.  

Os autores relatam o grau de importância do pagamento de comissões, 

premiações e estipulação de acordos que permitissem o pagamento de comissões adicionais no 

estabelecimento do relacionamento com seguradoras, o que confirma as preocupações sobre a 

influência que a remuneração recebida pelos corretores de seguro sob a forma de comissão de 

corretagem exerce na escolha das seguradoras das quais os corretores oferecem as propostas de 

seguro para os consumidores: 

 
(...) Ao buscar atender a todas essas demandas, a corretora acabou por 

desenvolver relacionamentos mais ou menos próximos com aquelas seguradoras 

com as quais ela desenvolvia maior percepção de efetividade na emissão de 

apólices, pagamento de comissões, premiações, estipulação de acordos que 

permitissem o pagamento de comissões adicionais e facilidade de 

operacionalização do software de cálculos e propostas fornecido. Outras 

questões, como a agilidade da seguradora em pagar indenizações, também eram 

considerados muito importantes. Entretanto, na hierarquia dos benefícios 

oferecidos pela seguradora, embora essa questão fosse fundamental, ela, por si 

só, não garante um relacionamento de comprometimento na seleção de riscos da 

parte do corretor para com a seguradora (TONELLI ET AL, 2010, p.9).   
 



23 
 

 Com base nas suas observações, Tonelli et al (2010, p.12) identificam um 

padrão nas decisões tomadas pela corretora de seguro, no qual eram oferecidos aos clientes 

produtos de seguradoras “de acordo com o montante da produção gerada e com o zelo pelo 

risco que se desenvolvia na relação corretor-seguradora”, como demonstrado na matriz a seguir:  

 

Figura 4 – Matriz de Comprometimento 

 
                                                                                                      Fonte: Tonelli at al (2010)  

 

Cada quadrante da Matriz de Comprometimento corresponde a uma categoria de 

seguradoras com as quais a corretora de seguros mantinha relacionamento. Assim, a categoria 

“Saco de Lixo” representa as seguradoras com as quais a corretora não desenvolve parcerias e 

cujo relacionamento é mantido apenas para atender necessidades esporádicas de riscos que não 

seriam aceitos por outras seguradoras. As seguradoras da categoria “Parceira por Volume” 

garantem retorno financeiro baseado num acordo que estabelece um percentual adicional sobre 

o montante gerado pela corretora de seguro. Na categoria “Parceria por Resultados” estão as 

seguradoras que oferecem acordos baseados nos resultados financeiros que a carteira de clientes 

da corretora representa para as seguradoras. E a quarta categoria “Parceria Potencial (plano 

B)”representa as seguradoras para as quais a corretora de seguro não intermedeia muitos 

produtos de seguro, mas que podem gerar ganhos por resultados. 

Esses critérios utilizados na tomada de decisão das corretoras de seguro para 

escolha da seguradora, baseados fortemente nas compensações oferecidas pelas seguradoras, 

exemplificam, ainda que de maneira indireta, como a forma e os valores da remuneração dos 

corretores de seguro contribuem para a criação de conflitos entre os interesses dos corretores e 
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dos consumidores relatados por Reifner et al (2013) e reforçam a necessidade da divulgação da 

comissão de corretagem para os consumidores, como recomendado pela Comissão Europeia 

(2012 a). 

Howe et at (1994), em outro artigo selecionado, analisam a relação entre 

comportamento ético e a atuação orientada ao consumidor dos agentes de seguro na 

intermediação de produtos de seguro, por meio de pesquisa conduzida com 1.200 agentes de 

seguro16 autorizados a intermediar seguros pessoais, como automóvel, residencial, saúde e vida 

em um estado do oeste dos Estados Unidos. Com base nos resultados obtidos, os autores 

concluem, entre outros, que, considerando a Theory of Differential Association, os agentes de 

seguro que seguem o comportamento dos significants others17, tais como outros agentes bem-

sucedidos com comportamento antiético, podem se sentir pressionados a adotar também 

comportamentos antiéticos. Esse comportamento seria reforçado, ainda, pelas altas comissões 

recebidas em função de maiores vendas de seguro, o que convalida a descrição de Tonelli et al 

(2010) a respeito dos critérios utilizados para seleção das seguradoras com as quais a corretora 

estudada buscava se relacionar. 

No terceiro artigo, Kurland (1995) testa a hipótese de que quanto mais os agentes 

dependem das comissões como remuneração menos éticas serão suas intenções em relação aos 

seus clientes (ou de que o sistema de remuneração baseado em comissões de corretagem 

incentiva os agentes a agir de forma antiética em relação aos consumidores), por meio de uma 

pesquisa conduzida com agentes autorizados a intermediar seguros de danos, vida e saúde, 

pensões ações, títulos e fundos mútuos. Os 245 agentes18 consultados na pesquisa foram 

selecionados do cadastro de uma única companhia e estavam distribuídos pelos Estados Unidos, 

à exceção da cidade de Nova Iorque, e com grande concentração nos Estados da Califórnia, 

Texas e Flórida. Para complementar os dados obtidos na pesquisa, foram consultados alguns 

vice-presidentes regionais da companhia que forneceu o cadastro dos seus agentes. A análise 

das respostas leva à conclusão de que não há evidências que suportem a hipótese testada. No 

                                                           
16 Dos 1.200 questionários enviados 254 foram respondidos. Para analisar o risco de viés de não resposta, foram 

comparadas as características demográficas da amostra e da população do Estado e os primeiros 25% dos 

questionários recebidos foram comparados com os 25% últimos para comparados para avaliar a consistência. Os 

resultados não eliminaram o potencial do viés de não resposta, mas asseguraram a representatividade da amostra. 

Apesar disso, Howe et al (1994) alertam para o potencial de não respostas de certas categorias éticas de agentes 

de seguro (por exemplo, os agentes antiéticos podem não ter respondido). Assim, as conclusões do estudo somente 

podem ser generalizadas para um Estado e para a indústria do seguro.  
17 De acordo com Howe et al (1994) “Differential Association proposes that individuals learn behaviors from 

significant others with which they interact (Sutherland and Cressey, 1970). […] The group of significant others 

meeting these criteria and investigated in this study include agency co-workers, successful agents, and other agents 

in the industry.”.   
18 Dos 245 agentes consultados 145 responderam o questionário. 
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entanto, Kurland (1995) relata que dois fatores podem ter influenciado suas conclusões: (i) uma 

confusão de duas variáveis no questionário19; e (ii) as características da amostra selecionada20.  

Lex (2014) conduziu o quarto estudo selecionado, no qual relata que investigou 

como a divulgação de conflitos de interesse afeta a qualidade do aconselhamento, por meio de 

um experimento em laboratório que, com a intenção de aproximá-lo às características da real 

relação entre agentes de seguro e consumidores (clientes potenciais), considerou no seu desenho 

somente duas opções discretas para as escolhas dos participantes, incentivos somente 

parcialmente desalinhados e a existência de outras opções para o consumidor21. Nesse estudo, 

Lex (2014) procurou responder (i) se a divulgação leva a um aconselhamento de melhor 

qualidade na intermediação do seguro; (ii) se o montante da comissão influencia a qualidade do 

aconselhamento e/ou se o consumidor é dissuadido pelo pagamento de altas comissões ao 

agente; e (iii) se o mecanismo de feedback é uma alternativa para melhorar a eficiência do 

mercado. 

Os resultados obtidos no experimento permitiram ao autor concluir o seguinte 

(LEX, 2013, p.33):  

 
In this study, choices are discrete and buyers have an outside option. This clearly 

has an influence on the effect of disclosure. Strategic exaggeration is much more 

difficult for the agents when there are only two options and when buyers have the 

possibility to take the outside option. It is difficult to compare the effect of partial 

conflicts of interest instead of fully misaligned incentives. However, it is 

reasonable to assume that the credibility of the agent is higher under partial 

conflicts of interest compared to fully misaligned incentives when incentives are 

disclosed. These factors together contribute to the fact that disclosure never has 

a negative effect, but a positive one in some of the treatments. 
 

O autor afirma que as inferências a partir da comparação entre os baixos e altos 

incentivos não são conclusivas, pois um aumento na qualidade do aconselhamento pode ser 

observado na divulgação dos casos de incentivos (comissões) altos, mas não no caso de 

                                                           
19 Este fator está relacionado a uma questão na qual se pretendia que os participantes respondessem qual a chance 

deles divulgarem informações relevantes, incluindo comissões e qualidade dos produtos. Enquanto alguns agentes 

responderam 100%, com a ressalva de que não divulgariam a sua comissão, outros com a mesma intenção 

responderam 50%. Apesar da correção para 50% nesses casos, outras questões que podiam ser afetadas não 

sofreram qualquer ajuste. 
20 Este fator está relacionado aos agentes vinculados à companhia, que segundo os vice-presidentes regionais não 

eram orientados pelas comissões devido ao processo de contratação utilizado pela companhia, às diretrizes éticas 

do presidente e às características dos produtos que a companhia comercializava, que alinhavam os interesses dos 

agentes aos consumidores. 
21 Alguns estudos que tratam de conflitos de interesse na intermediação financeira, segundo LEX (2013, p. 4), 

“characterize a situation between an analyst and an investor. One feature which makes the situation specific and 

distinct from the relationship between an insurance agent and his customer is the continuous form of advice. 

Insurance agents generally provide information on different contracts and recommend one of them. Then the 

customer has to make a discrete choice. Another typical characteristic is an outside option, i.e. the advisee has the 

opportunity to walk away without choosing one of the contracts”. 
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incentivos baixos. Entretanto, também com base nos resultados obtidos, Lex (2013) recomenda, 

sob a presunção de que os resultados da investigação são aplicáveis à intermediação do seguro, 

que seja implementada a obrigatoriedade de divulgação dos incentivos (comissões) recebidos 

pelos agentes de seguro.  

O último artigo descrito nesta seção, conduzido pela Consumer Federation of 

America22 (CFA, 2005) trata dos efeitos das comissões totais (comissão de corretagem e 

contingent commissions) nos preços e na qualidade do serviço de seguro de automóvel e 

residencial nos Estados Unidos, com base nos dados das 20 seguradoras líderes nesses ramos 

de seguro em 30 regiões de 10 estados e 26 regiões de 9 estados, respectivamente, para o seguro 

de automóvel e residencial. Embora a amostra utilizada tenha sido pequena, algumas conclusões 

merecem registro. A primeira é que, ao contrário do que se poderia esperar, nem sempre 

comissões altas representam preços altos. Foram encontradas variações nos prêmios de 50% e 

100% no seguro de automóvel e residencial, respectivamente. A segunda conclusão é que não 

há evidências de que o pagamento de altas comissões aos intermediários leva a um serviço 

melhor ou a uma maior satisfação do consumidor em relação às seguradoras.  

Os resultados dos estudos empíricos conduzidos por Tonelli et al (2010) e Howe 

(1994) respaldam as suposições teóricas sobre os potenciais conflitos entre os interesses dos 

consumidores e dos corretores de seguro existentes na relação de agência estabelecida na 

intermediação de seguro, relatadas nas seções anteriores deste capítulo, enquanto Lex (2014) 

recomenda a divulgação da comissão de corretagem aos consumidores. Já o estudo da CFA 

(2005), conclui que, ao contrário do que seria esperado, o pagamento de altas comissões aos 

corretores de seguro não resulta necessariamente numa melhor prestação de serviço. 

 

 

 

  

                                                           
22 A Consumer Federation of America (CFA) é uma associação de organizações de defesa do consumidor sem fins 

lucrativos criada em 1968 com o objetivo de promover o interesse dos consumidores por meio de pesquisas, defesa 

dos direitos e educação. Atualmente, cerca de 300 entidades participam da CFA. 



27 
 

3. O DOMÍNIO DA POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA DA COMISSÃO DE 

CORRETAGEM 

 

A divulgação da remuneração recebida pelos intermediários de seguro aos 

consumidores é tratada de diversas formas, sendo compulsória em algumas jurisdições e não 

obrigatória em outras. Ou seja, não há uma padronização da regulação de seguros internacional 

e mesmo nas jurisdições em que a divulgação é obrigatória, a forma, o conteúdo e o momento 

em que divulgação é realizada não observam os mesmos critérios. 

 

3.1. Recomendações de organismos internacionais 

 

Na reunião dos ministros da fazenda e presidentes dos bancos centrais dos países 

membros do G20 de fevereiro de 2011 (G20, 2011a), realizada em Paris, foi recomendado à 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) e outras organizações 

internacionais, como a Associação Internacional de Supervisores de Seguros23 (IAIS), que 

desenvolvessem princípios comuns para defesa dos consumidores do sistema financeiro.  

Os Princípios de Alto Nível sobre Proteção do Consumidor Financeiro (G20, 

2011b) foram elaborados pela OECD, pelo FSB, outras organizações internacionais, órgãos 

normatizadores e associações da indústria e dos consumidores e aprovados na reunião dos 

líderes do G20 na reunião de novembro de 2011 (G20, 2011c). Um dos aspectos abordados 

nesses princípios é a transparência, inclusive em relação a informações sobre conflitos de 

interesses associados aos intermediários por meio dos quais os produtos são comercializados. 

Outra recomendação se relaciona à adoção de práticas pré-contratuais, com utilização de 

formulários, quando possível, de forma a possibilitar comparação entre produtos e serviços da 

mesma natureza, como a intermediação de seguro. Nota-se que esta última recomendação 

encontra amparo na definição de transparência proposta por Michener e Bersch (2013) em 

relação à formalização da informação. 

No final de 2011, a IAIS revisou os seus Princípios Básicos de Seguro24 (PBSs), 

com o objetivo de oferecer um framework aceito globalmente para a supervisão do setor de 

                                                           
23 A Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) é uma organização cria da em 1994, que congrega 

reguladores e supervisores de seguros de mais de 200 jurisdições em aproximadamente 140 países, que são 

responsáveis por 97% dos prêmios mundiais de seguro. Entre seus objetivos principais estão a promoção de uma 

supervisão efetiva e globalmente consistente da indústria do seguro, de modo que se desenvolva e mantenha um 

mercado justo, seguro e estável para o benefício e proteção dos consumidores e a contribuição para a estabilidade 

financeira global. 

 
24 Tradução de Insurance Core Principles (ICPs).  
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seguro, inclusive a intermediação de seguro. Do conjunto de 26 PBSs, há dois que possuem em 

seus escopos recomendações para tratamento das assimetrias de informação e potenciais 

conflitos de interesses que possam causar danos aos consumidores. Os PBSs nos 18 e 19 (IAIS, 

2011) tratam dos requisitos que devem ser exigidos pelos supervisores relacionados à conduta 

dos intermediários de seguros, para assegurar que conduzam seus negócios de forma 

profissional e transparente, e da conduta de mercado, respectivamente. 

De acordo com as recomendações prescritas pela IAIS nos PBSs nos 18 e 19 

(IAIS, 2011), os supervisores podem requerer que os consumidores recebam informações sobre 

honorários e comissões, sob demanda, inclusive o nível dos honorários e comissões. Neste caso, 

os intermediários de seguro devem informar aos consumidores sobre o direito que possuem de 

solicitar essas informações. Todas essas informações devem ser fornecidas aos consumidores 

antes e no momento da venda, e devem permitir que os consumidores tomem uma decisão 

informada antes da contratação do seguro. Isso porque, de acordo com a IAIS (2011, p. 280), 

“Some forms of remuneration of insurance intermediaries may potentially lead to a conflict of 

interest; an intermediary may be tempted to recommend a product which provides higher fees 

or commissions than another”.  

Os PBSs também são utilizados como base para as avaliações do setor de seguro 

conduzidas pelo Fundo Monetário Internacional no âmbito do Programa de Avaliação do 

Sistema Financeiro (FSAP). Na última avaliação conduzida no Brasil, o FMI (2012. p.36) 

recomendou que “To enhance consumer protection, at least for long-term saving products, 

transparency requirements need to be introduced (e.g., clear disclosure of conflict of interests; 

offering a number of similar products together with the disclosure of the product with the 

highest commission; etc.)”, o que reforça a preocupação dos organismos internacionais com a 

transparência da comissão de corretagem como instrumento para proteção do consumidor. 

 

3.2. Requisitos de transparência da comissão de corretagem – Brasil e jurisdições 

selecionadas 

 

Como mencionado no início deste capítulo, não há uma padronização dos 

requisitos de transparência que obrigam que o consumidor seja informado a respeito das 

comissões de corretagem que serão (ou já foram) recebidas pelos corretores de seguro. Assim, 

o objetivo desta seção é mostrar diferentes abordagens adotadas em algumas jurisdições, que 

foram selecionadas adicionalmente ao Brasil a partir de pesquisa na internet pela sua 

representatividade na indústria do seguro mundial, como Estados Unidos e Reino Unido; por 
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ter uma regulação reconhecida, como a Austrália; por terem desenvolvido um modelo próprio 

no qual a comissão de corretagem foi banida, como a Dinamarca e Finlândia; ou por 

representarem países em desenvolvimento, como a Colômbia e Costa Rica. Um aspecto 

importante a ser notado é que existe nas jurisdições estrangeiras estudadas nesta seção uma 

preocupação com a clareza, concisão e exatidão da informação a ser prestada, de modo que seja 

de fato compreendida pelo consumidor. Isso sem esquecer que somente devem ser fornecidas 

as informações realmente necessárias à tomada de decisão pelos consumidores. 

Os requisitos descritos, classificados segundo as tipologias relacionadas na 

tabela a seguir, se aplicam às corretoras de seguro no processo de intermediação do seguro 

automóvel para consumidores pessoas físicas, que são objeto deste trabalho. 

 
Tabela 2 – Tipologias de transparência da comissão de corretagem 

TIPOLOGIA DESCRIÇÃO 

ATIVA (AT) 

Divulgação obrigatória da comissão de corretagem independente de pedido 

do consumidor, realizada pela corretora de seguro ou pelo corretor de 

seguro. 

PASSIVA (PA) 
Divulgação obrigatória da comissão de corretagem a pedido do 

consumidor, realizada pela corretora de seguro ou pelo corretor de seguro. 

PRÉVIA (PR) 
Divulgação obrigatória da comissão de corretagem previamente à tomada 

de decisão pelo consumidor em relação à contratação do seguro. 

POSTERIOR (PO) 
Divulgação obrigatória da comissão de corretagem posteriormente à 

tomada de decisão pelo consumidor em relação à contratação do seguro. 

                                                                                                         Fonte: dados da pesquisa – elaboração do autor 

 

No Brasil, a divulgação da comissão de corretagem foi discutida em pelo menos 

três ocasiões nos últimos dez anos. Em 2006, a Susep publicou o Edital de Audiência Pública 

nº 05/2006 com o objetivo de obter sugestões para o estabelecimento de parâmetros mínimos 

para o relacionamento com os consumidores, inclusive em relação às informações que deveriam 

ser transmitidas aos consumidores relativas aos custos de intermediação.  Naquela oportunidade 

não houve avanços em relação à transparência da comissão de corretagem, que foi objeto de 

críticas das entidades representativas dos corretores de seguro.   

O segundo momento em que o assunto foi debatido aconteceu à época da 

publicação da Circular SUSEP 491, de 9 de julho de 2014 (SUSEP, 2014), que estabelece os 

elementos mínimos que devem ser considerados pelas seguradoras na emissão de apólices e 

certificados de seguro. Na ocasião, o Conselho Diretor da Susep deliberou no Processo 

Administrativo nº 15414.001101/2013-36 (SUSEP, 2013) pela retirada dos dispositivos que 

criariam a obrigação de inclusão do valor da comissão de corretagem no frontispício da apólice, 
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o que traria um elemento de divulgação ativa, mas posterior à contratação do seguro pelo 

consumidor.  

Em dezembro de 2015, houve a terceira discussão, quando foi submetida à 

consulta pública minuta de resolução sobre operação do seguro popular de automóvel25, que 

possuía dispositivo que tornaria obrigatória a divulgação da seguinte mensagem no frontispício 

da apólice: “O CORRETOR E A SEGURADORA DEVERÃO INFORMAR O 

PERCENTUAL E O VALOR DA COMISSÃO DE CORRTAGEM APLICADA À APÓLICE, 

SEMPRE QUE ESTES FOREM SOLICITADOS PELO SEGURADO”. 

Entretanto, esse dispositivo foi alterado na minuta de resolução submetida ao 

CNSP pelo Conselho Diretor da Susep, que acatou sugestão encaminhada pela Federação 

Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros, de Capitalização, de Previdência 

Privada, das Empresas Corretoras de Seguros e de Resseguros (FENACOR). Assim, na 

Resolução CNSP nº 336, de 31 de março de 2016 (CNSP, 2016, p.3) foi estabelecido que a 

mensagem sobre o direito do consumidor solicitar a divulgação da comissão de corretagem 

fosse incluída nas condições gerais em vez de ser colocada no frontispício da apólice: 

Art. 7º ... 

... 

§4º As condições contratuais deverão conter a seguinte expressão: "o corretor e a 

seguradora deverão informar o percentual e o valor da comissão de corretagem 

aplicada à apólice ou bilhete, sempre que estes forem solicitados pelo segurado". 

O Conselho Diretor da Susep, no mesmo Termo de Julgamento que aprovou essa 

mudança, que é parte integrante do Processo Administrativo nº 15414.000408/2014-09 

(SUSEP, 2015), também determinou que o disposto no parágrafo 4º do artigo 7º da Resolução 

CNSP nº 336, de 2016, passe a constar nos normativos que regem os demais ramos de seguro, 

quando forem reeditados ou revistos. Desta forma, até que esses normativos sejam reeditados 

ou revistos, pode-se afirmar que o único ramo de seguro para o qual existe requisito de 

transparência é o seguro popular de automóvel. Mesmo assim, a transparência é passiva e 

posterior à tomada de decisão do consumidor.  

Sobre essa questão, deve-se notar ainda que a Lei nº 4.594, de 1964 (BRASIL, 

1964), que regula a profissão do corretor de seguro, foi publicada há 51 anos e que, apesar de 

ter sido alterada posteriormente, nenhuma das leis que a modificaram enfrentaram esse tema 

                                                           
25 O seguro popular de automóvel permite a utilização de peças usadas oriundas de empresas de desmontagem 

para a recuperação de veículos sinistrados. 
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tão importante.  

Nas jurisdições estrangeiras pesquisadas, são adotadas basicamente três 

abordagens. Na Austrália, Califórnia26, Colômbia e Costa Rica a divulgação deve ser realizada 

de forma ativa e previamente à tomada de decisão pelo consumidor, enquanto em Nova Iorque26 

vigora um modelo misto, no qual a divulgação é realizada em duas fases, sendo a primeira ativa 

e a segunda apenas sob demanda, ambas previamente à tomada de decisão pelos consumidores. 

Já na Dinamarca e na Finlândia, a comissão de corretagem foi banida, sendo a remuneração dos 

corretores negociada diretamente entre os consumidores e corretores sob a forma de honorários. 

Das jurisdições pesquisadas, somente no Reino Unido as corretoras de seguro não são obrigadas 

a divulgar a comissão de corretagem aos consumidores pessoas físicas, sendo compulsória a 

divulgação para clientes comerciais que, no entanto, estão fora do escopo deste trabalho.  

Assim, na Austrália (ASIC, 2013a e 2013b) e na Califórnia (CALIFÓRNIA, 

2000) as corretoras de seguro devem fornecer por escrito as informações sobre a comissão de 

corretagem, através de dois documentos distintos. No caso da Austrália, o primeiro documento, 

chamado Financial Services Guide (FSG), deve ser entregue pelas corretoras de seguro aos 

consumidores tão logo seja provável que a intermediação do seguro será ou possivelmente será 

prestada, de modo a permitir que os consumidores avaliem as informações antes de que decidam 

se utilizarão ou não os serviços de intermediação, inclusive nos casos em que a intermediação 

é feita pela internet; e o segundo, chamado Statement of Advice (SOA), com informações27 

sobre como a remuneração, comissões, outros benefícios recebidos ou a serem recebidos, ou 

pagamentos administrativos podem influenciar as corretoras de seguro na prestação do serviço 

de intermediação. O SOA deve ser entregue pelas corretoras de seguro de modo que os 

consumidores possam avaliar se seguirão os conselhos a respeito das propostas de seguro 

indicadas para contratação. 

Na Califórnia, as corretoras de seguro devem fornecer aos consumidores o 

documento Standard Broker Fee Disclosure, cujo modelo consta no Anexo A do Broker Fee 

Regulations, em que constam orientações aos consumidores a respeito dos seus direitos 

relacionados à transparência da remuneração. Adicionalmente, os consumidores devem assinar 

                                                           
26 A regulação e supervisão da atividade de intermediação de seguro nos Estados Unidos é de responsabilidade 

dos estados (Randall, 1998). Assim, as regras para a intermediação de seguro não são necessariamente uniformes 

em todo país. Para apoiar a atividade de regulação, os reguladores dos 50 estados, Distrito de Colúmbia e 5 

territórios estadunidenses criaram e administram a National Association of Insurance Commissioners (NAIC), que 

entre outras atividades, desenvolve padrões e melhores práticas, conduz avaliações e coordena a supervisão 

regulatória. Deve-se registrar que os padrões desenvolvidos pela NAIC não possuem caráter vinculante, ou seja, 

os reguladores e supervisores não são obrigados a internalizá-los nos respectivos estados.  
27 As informações que devem ser incluídas no SOA estão relacionadas na seção RG 175.151 do Regulatory Guide 

175 (ASIC, 2003a). 
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o documento Standard Broker Fee Agreement, cujo modelo consta no Anexo B do Broker Fee 

Regulations, no qual são estabelecidos os valores da remuneração e, se for o caso, dos valores 

adicionais que serão cobrados pela prestação de serviços futuros pelas corretoras de seguro e 

outros valores cobrados por terceiros que não são retidos pelas corretoras de seguro. 

Já na Colômbia (COLÔMBIA, 2009) e na Costa Rica (SUGESE, 2010) os 

valores de todos os custos seguros envolvidos na contratação do seguro devem ser divulgados 

ao consumidor previamente à celebração do contrato e devem permitir a comparação com 

diferentes produtos oferecidos no mercado. No caso a Costa Rica, as corretoras devem 

apresentar, no mínimo, três propostas diferentes, com as comissões que receberão em cada uma 

dessas propostas. 

Uma solução intermediária foi adotada em Nova Iorque a partir de 1º de janeiro 

de 2011, e estabelece que as informações sejam prestadas pelas corretoras de seguro aos 

consumidores em etapas, segundo o interesse dos consumidores. Na primeira etapa, as 

corretoras de seguro devem informar aos consumidores, independente de solicitação, 

oralmente28 ou por escrito, previamente ou no momento da contratação, se receberão 

remuneração das seguradoras ou de terceiros, e que, se for o caso, essa remuneração poderá 

variar dependendo de uma série de fatores (seguro e seguradora escolhida, volume de vendas 

da corretora para a seguradora escolhida ou lucratividade da carteira de clientes da corretora). 

Além disso, devem informar que os consumidores poderão solicitar as informações adicionais 

sobre a remuneração das corretoras que considerarem necessárias. 

A segunda etapa depende da solicitação dos consumidores e as informações 

também devem ser divulgadas previamente ou no ato da contratação, mas somente por escrito. 

Entre as informações que devem ser divulgadas nessa etapa estão a descrição da natureza, valor 

e a origem de toda remuneração que será recebida pelas corretoras de seguro ou seus 

controladores, subsidiárias e filiais; e a descrição das cotações alternativas apresentadas pelas 

corretoras de seguro e a remuneração pactuada em cada uma das propostas.  

Numa orientação mais restritiva, a Dinamarca (Finanstilsynet29, 2011) e a 

Finlândia (FINLÂNDIA, 2005) baniram a comissão de corretagem paga pelas seguradoras e, 

atualmente, os corretores de seguro são remunerados por meio de honorários que são 

negociados diretamente entre os consumidores e as corretoras de seguro. 

Com isso, pode-se enquadrar as jurisdições pesquisadas nas tipologias propostas 

                                                           
28 Na hipótese das informações serem prestadas oralmente, as corretoras de seguro devem divulgá-las por escrito 

aos consumidores até a data de emissão da apólice. 
29 Autoridade de Supervisão Financeira Dinamarquesa. 
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como descrito na tabela a seguir, ressaltando que até o momento no Brasil os requisitos de 

transparência somente são aplicáveis ao seguro de automóvel popular e no Reino Unido, para 

os consumidores comerciais, que estão fora do escopo deste trabalho. 

   
Tabela 3 – Legislação e tipologias de divulgação da comissão de corretagem adotadas, por jurisdição 

JURISDIÇÃO LEGISLAÇÃO 
TIPO DE TRANSPARÊNCIA30 

AT PA PR PO 

BRASIL Resolução CNSP nº 336, de 31/03/2016 (CNSP, 2016)  X  X 

AUSTRÁLIA 
Regulatory Guide 175, de 3/10/2013 (ASIC, 2013a) 

Regulatory Guide 246, de 4/03/2013 (ASIC, 2013b) 
X  X  

CALIFÓRNIA 

Broker Fee Regulations, de 23 de novembro de 2000 

(CALIFÓRNIA DEPARTMENT OF INSURANCE, 

2000) 

X  X  

COLÔMBIA Ley 1328, de 15/07/2009 (COLÔMBIA, 2009) X  X  

COSTA RICA 

Acuerdo Sugese 03-10 - Reglamento sobre 

Comercialización de Seguros, de 9/11/2010 

(SUGESE, 2010) 

X  X  

NOVA IORQUE 

Regulation no. 194, de 25 de janeiro de 2010, do 

Departamento de Seguro do Estado de Nova Iorque 

(NEW YORK STATE INSURANCE 

DEPARTMENT, 2010) 

X X X  

DINAMARCA 
Act no. 930, de 18/09/2008, do Ministério de Assuntos 

Econômicos e Comerciais (DINAMARCA, 2008) 
X  X  

FINLÂNDIA 
Act on Insurance Mediation no. 570, de 2005 

(FINLÂNDIA, 2005) 
X  X  

REINO UNIDO 
Insurance: Conduct of Business Sourcebook - 4.3 e 

4.4, de 6/01/2008 (FCA, 2008) 
- - - - 

                                                                                                         Fonte: dados da pesquisa – elaboração do autor 

 

É importante registrar que os Estados-membros da Comunidade Europeia 

deverão transpor os padrões da Diretiva (EU) 2016/97, de 20 de janeiro de 2016, do Parlamento 

Europeu e do Conselho (COMISSÃO EUROPEIA, 2016), para leis internas em até 24 meses 

contados daquela data. Essa diretiva estabelece padrões de transparência a serem observados 

na intermediação de produtos de seguro cujos prêmios anuais excedam a 600 euros, por meio 

da definição das informações que devem ser prestadas pelos intermediários e seguradoras aos 

consumidores antes da contratação do seguro.  

Em relação à divulgação da remuneração dos corretores de seguro, a diretiva 

determina que, previamente à contratação do seguro, os corretores de seguro informem aos 

consumidores sobre a natureza da remuneração recebida relativa ao contrato de seguro e se 

                                                           
30 AT (ativa), PA (passiva), PR (prévia) e PO (posterior). 
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trabalham com base em honorários (pagos diretamente pelos consumidores), comissão de 

qualquer tipo (incluída no prêmio de seguro), ou qualquer vantagem econômica oferecida ou 

concedida em conexão com contrato de seguro ou numa combinação desses tipos de 

remuneração, sem que haja vedação à manutenção ou introdução de disposições rigorosas para 

proteção dos consumidores, como as adotadas pela Dinamarca e Finlândia.  
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4. METODOLOGIA E RESULTADOS 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados e os 

resultados obtidos nos dois surveys (internacional e nacional), realizados com a finalidade de 

subsidiar a investigação objeto deste trabalho com dados e informações sobre as formas 

adotadas em jurisdições estrangeiras para o tratamento da assimetria de informação relacionada 

à comissão de corretagem31 recebida pelas corretoras de seguro na intermediação do seguro 

automóvel; as práticas adotadas internacionalmente; e a postura e a opinião dos supervisores e 

das entidades representativas das seguradoras e corretores de seguro estrangeiros e das 

corretoras de seguro brasileiras a respeito da divulgação da comissão de corretagem aos 

consumidores.  

Enquanto no survey internacional foi encaminhado questionário a supervisores 

do setor de seguro e entidades representativas das seguradoras e dos intermediários de seguro 

estrangeiros, no survey nacional outro questionário foi encaminhado a corretoras de seguro 

brasileiras. As considerações sobre os resultados, bem como as recomendações decorrentes 

serão apresentadas no próximo capítulo.      

  

4.1.  Survey Internacional  

 

4.1.1. Seleção dos participantes e elaboração do questionário 

 

Inicialmente, foram selecionados como destinatários do questionário 

supervisores do setor de seguro e entidades representativas das seguradoras e dos intermediários 

de seguro. Com o objetivo de alcançar o maior número de jurisdições possível, para 

identificação das várias abordagens e opiniões sobre o assunto pesquisado, adotou-se estratégia 

similar à utilizada por Howe (1994) e buscou-se o apoio das associações internacionais dos 

supervisores do setor de seguro. No caso das entidades representativas de seguradoras e 

corretoras de seguro, decidiu-se esperar e somente encaminhar o questionário para as entidades 

das jurisdições das quais fossem recebidas respostas dos supervisores de seguro. 

A seguir, foi elaborado um questionário com questões sobre as regras referentes 

à divulgação da remuneração pelas corretoras de seguro; medidas compensatórias e ações 

planejadas no caso de inexistência de regras; benefícios decorrentes da implementação de tais 

                                                           
31 Considerando que os honorários normalmente são acordados entre os consumidores e as corretoras de seguro 
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regras; opinião sobre a suficiência das regras e ações; e comportamento dos preços após a 

implementação das regras de divulgação, que está reproduzido no Apêndice A.  

Essas questões foram validadas por dois especialistas na supervisão do setor de 

seguro brasileiro e então traduzidas para os idiomas espanhol e inglês pelo autor da pesquisa. 

O survey piloto foi realizado nos meses de outubro e novembro de 2015 com o apoio da 

Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL), organismo que congrega 

supervisores de 19 países da América Latina32, além de Espanha e Portugal, que divulgou o 

questionário aos seus supervisores membros. Dos 21 membros da ASSAL, responderam o 

questionário os supervisores do Chile, Colômbia, Costa Rica, Espanha, México, Nicarágua, 

Peru, República Dominicana e Uruguai, o que representou uma taxa de respostas de 43%. Nesse 

piloto não foi apresentada dúvida ou pedido de esclarecimento a respeito do questionário.  

Após o recebimento das respostas dos supervisores membros da ASSAL, o 

questionário foi encaminhado aos seguintes organismos internacionais, cujas atividades são 

relacionadas com o setor de seguro: 

 

Tabela 4 – Organismos Internacionais – pedidos de apoio 

DESTINATÁRIO AÇÃO ADOTADA 

International Association of Insurance 

Supervisors (IAIS) 

Divulgação da pesquisa no boletim mensal de 

outubro de 2015 da IAIS. 

Access to Insurance Iniciative (a2ii)33 

Divulgação da pesquisa através do 

encaminhamento da pesquisa para supervisores 

cadastrados na mala direta da a2ii – outubro de 

2015. 

National Association of Insurance 

Commissioners (NAIC) 
Não houve resposta. 

                                                                                                                              Fonte: elaboração do autor 

 

Como resultado da divulgação realizada pela IAIS e pela a2ii foram recebidas 

respostas dos supervisores de Burundi, Canadá (Québec), Dinamarca, Egito, Jamaica, Macau, 

Montserrat, Noruega, Paraguai, Guatemala, Moçambique, Tunísia e Vanuatu, além da 

Comissão Europeia. Devido à baixa taxa de respostas, o questionário foi encaminhado em 

novembro e dezembro de 2015, por meio de mensagens eletrônicas, diretamente aos 

supervisores dos países membros da OECD, à exceção do Chile, México e Espanha, que já 

                                                           
32 Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai. 
33 A a2ii é uma parceria global que possui a missão de apoiar supervisores de seguros na promoção de seguro 

inclusivo e responsável, para redução da vulnerabilidade. 
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haviam respondido ao questionário divulgado pela ASSAL.  

No caso do Canadá e dos Estados Unidos, em que a supervisão se encontra sob 

a responsabilidade das províncias e dos estados, respectivamente, o questionário foi 

encaminhado aos supervisores das províncias de New Brunswick, Nova Scotia e Ontário, e aos 

supervisores dos estados de Califórnia, Carolina do Norte, Delaware, Flórida, Idaho, Louisiana, 

Maine, Michigan, Nova Iorque, Ohio, Rhode Island, Texas, Washington, Wisconsin. 

Simultaneamente ao encaminhamento do questionário a esses supervisores da 

OECD, o questionário foi encaminhado às entidades representativas das seguradoras e dos 

corretores de seguro das jurisdições cujos supervisores haviam respondido o questionário e das 

jurisdições da OECD selecionadas.      

Nesta fase da pesquisa, utilizou-se o seguinte roteiro para eleger o destinatário e 

a forma de encaminhamento do questionário: 

 

1) Pesquisar no sítio na internet do supervisor ou da entidade o endereço 

eletrônico da área responsável pelo assunto; 

2) Não havendo essa informação disponível, pesquisar nos sítios de organismos 

ou entidades internacionais os responsáveis pela interlocução entre os 

supervisores ou entidades e esses organismos ou entidades internacionais; 

3) Não havendo essa informação, consultar o webmaster do sítio do supervisor 

ou entidade; e 

4) Não recebendo essa informação, encaminhar o questionário pela opção 

“contato” do sítio do supervisor ou entidade. 

 

Foram recebidas 33 respostas34 de supervisores, sendo que três somente com a 

indicação da legislação relacionada ao assunto e uma com comentários gerais; 6 de entidades 

representativas de seguradoras, sendo uma com comentários gerais; e 5 de entidades 

representativas de corretores, que totalizam 39 jurisdições mais a Comunidade Europeia, como 

pode ser visto na tabela a seguir.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Os supervisores da Austrália e do Reino Unido informaram que não poderiam se manifestar e indicaram as 

respectivas páginas na internet.  



38 
 

Tabela 5 – Respostas recebidas por tipo de entidade 

JURISDIÇÃO SUPERVISOR 
ENTIDADE 

SEGURADORAS 

ENTIDADE 

CORRETORES 

Austrália legislação - SIM 

Áustria SIM - - 

Burundi SIM - - 

Canadá – New Brunswick legislação - - 

Canadá – Ontário - - SIM 

Canadá – Québec SIM - - 

Chile SIM - - 

Colômbia SIM - - 

Comunidade Europeia SIM SIM - 

Costa Rica SIM SIM - 

Dinamarca SIM - - 

Egito SIM - - 

Espanha SIM - SIM 

Estados Unidos - Califórnia legislação   

Estados Unidos – Carolina do Norte SIM - - 

Estados Unidos - Michigan comentários gerais - - 

Estados Unidos – Nova Iorque SIM - - 

Estônia - SIM - 

Grécia - comentários gerais  - 

Guatemala SIM - - 

Holanda - - SIM 

Itália - SIM - 

Jamaica SIM - - 

Japão SIM - - 

Macau SIM - - 

México SIM - - 

Moçambique SIM - - 

Montserrat SIM - - 

Nicarágua SIM - - 

Noruega SIM - - 

Paraguai SIM - - 

Peru SIM - - 

Reino Unido - - SIM 

República Checa - SIM - 

República Dominicana SIM - - 

República Eslovaca SIM - - 

Suécia SIM - - 

Tunísia SIM - - 

Uruguai SIM - - 

Vanuatu SIM - - 

                                                                                                 Fonte: dados do survey - elaboração do autor 

 

4.1.2. Transparência ativa x passiva 

 

A análise dos requisitos de transparência ativa ou passiva considera se as regras 

de transparência exigem que as informações referentes à comissão de corretagem recebida pelas 

corretoras de seguro sejam fornecidas de forma compulsória pelas corretoras de seguros, 

somente sob demanda dos consumidores ou numa combinação de ambas. 

http://www.oecd.org/australia/
http://www.oecd.org/austria/
http://www.oecd.org/canada/
http://www.oecd.org/chile/
http://www.oecd.org/denmark/
http://www.oecd.org/estonia/
http://www.oecd.org/greece/
http://www.oecd.org/italy/
http://www.oecd.org/mexico/
http://www.oecd.org/norway/
http://www.oecd.org/czech/
http://www.oecd.org/sweden/
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Foi utilizada a escala que consta da tabela abaixo para classificar cada um dos 

cenários possíveis, considerando a forma pela qual as informações devem ser prestadas aos 

consumidores em cada jurisdição. Deve-se ressaltar que as respostas obtidas por meio dos 

questionários respondidos foram complementadas com as informações obtidas na pesquisa 

documental realizada para elaboração da seção 3.2. (Requisitos de divulgação da comissão de 

corretagem – Brasil e jurisdições selecionadas). 

 

Tabela 6 – Pontuação para classificação das jurisdições quanto à forma de prestação das informações 

ESCALA DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS 

0 
Nenhuma informação sobre comissão de corretagem precisa ser divulgada aos 

consumidores. 

33 
Informação sobre comissão de corretagem deve ser informada sob demanda dos 

consumidores 

67 
Informação sobre comissão de corretagem deve ser informada parcialmente de 

forma compulsória e parcialmente sob demanda dos consumidores. 

100 
Informação completa sobre a comissão de corretagem deve ser informada de 

forma compulsória aos consumidores. 

                                                                                                                        Fonte: elaboração do autor 

 

4.1.3. Transparência prévia x posterior 

 

A análise dos requisitos de transparência prévia ou posterior considera o 

momento em que a divulgação do valor da comissão de corretagem recebida pelas corretoras 

de seguro, em relação à tomada de decisão pelo consumidor para contratação do seguro, é 

exigida pelas regras vigentes nas jurisdições participantes da pesquisa.    

Foi utilizada a escala que consta da tabela a seguir para classificar cada um dos 

cenários possíveis, considerando a tempestividade com que as informações devem ser prestadas 

aos consumidores pelas corretoras de seguro. Da mesma forma que na seção anterior, as 

respostas obtidas por meio dos questionários respondidos foram complementadas com as 

informações obtidas na pesquisa documental realizada para elaboração da seção 3.2. 

(Requisitos de divulgação da comissão de corretagem – Brasil e jurisdições selecionadas). 
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Tabela 7 – Pontuação para classificação das jurisdições quanto à tempestividade da prestação das informações 

ESCALA DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS 

0 Nenhuma informação sobre comissão de corretagem precisa ser divulgada. 

33 
Informação sobre comissão de corretagem deve ser informada posteriormente à 

contratação do seguro. 

67 
Informação parcial sobre comissão de corretagem deve ser informada 

previamente à contratação do seguro. 

100 
Informação completa sobre a comissão de corretagem deve ser informada 

previamente à contratação do seguro. 

                                                                                                                               Fonte: elaboração do autor 
 

4.1.4. Necessidade de divulgação – a opinião dos supervisores, seguradoras e corretoras 

de seguro  

 

Foram formuladas questões específicas35 no questionário com o objetivo de 

obter a opinião dos supervisores, seguradoras e corretoras de seguros a respeito da adoção da 

obrigatoriedade da divulgação da comissão de corretagem pelas corretoras de seguro aos 

consumidores. A questão 6 trata das medidas compensatórias ou substitutas que são adotadas 

pelas jurisdições que não exigem a divulgação da comissão de corretagem e das medidas que 

serão implementadas para tratar os conflitos entre os interesses dos corretores e dos 

consumidores na comercialização de seguro automóvel.  

Enquanto a questão 7 aborda a suficiência da divulgação da comissão de 

corretagem pelo corretor de seguros considerando o objetivo de mitigar os riscos associados 

aos potenciais conflitos entre os interesses dos corretores e dos consumidores na intermediação 

do seguro automóvel, as questões 8 e 10 focam, respectivamente, nos benefícios e problemas 

enfrentados pelas jurisdições que exigem a divulgação da comissão de corretagem e na opinião 

das seguradoras e corretores de seguro a respeito da divulgação ou da possibilidade de 

divulgação da comissão de corretagem de seguro aos consumidores.  

 

4.1.5.  Resultados 

 

Foram recebidas respostas de 40 jurisdições36, considerando a resposta recebida 

da Comunidade Europeia como uma resposta individual, na forma mostrada na Tabela 5, onde 

                                                           
35 Questões 6, 7 8 e 10. 
36 Nesta seção, quando forem consideradas somente as jurisdições que participaram do survey, será feita referência 

às “jurisdições que responderam o survey” e quando forem consideradas as jurisdições que participaram do survey 

e as jurisdições pesquisadas na seção 2.4, será feita referência às “jurisdições pesquisadas”.  
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pode ser visto que algumas dessas respostas foram encaminhadas pelas entidades 

representativas das seguradoras e dos corretores de seguro. Alguns supervisores de jurisdições 

consultadas não responderam o questionário sob alegação de que somente poderiam fazê-lo a 

pedido de outros supervisores/reguladores (Austrália) ou que não possuem recursos disponíveis 

para responder pesquisas (Reino Unido).  

As taxas de resposta de cada uma das questões dos questionários recebidos estão 

expostos a seguir. Deve-se observar que as questões 1 a 3 não foram incluídos por tratarem de 

dados cadastrais. Além disso, as jurisdições nas quais a divulgação da remuneração dos 

corretores de seguro não é compulsória não precisariam responder às questões 8 e 9 do 

questionário, e as jurisdições em que a divulgação da remuneração dos corretores é exigida não 

precisariam responder à questão 6. 

 

Tabela 8 – Taxas de respostas por item do questionário 

QUESTÃO 4 5 6 7 8 9 10 11 

TAXA DE RESPOSTA 90,48% 88,10% 71,43% 90,48% 47,62% 42,86% 76,19% 35,71% 

                                                                                                            Fonte: dados do survey - elaboração do autor 
    

Das 38 jurisdições, não considerando a Comunidade Europeia e o Estado de 

Michigan (EUA), que não permite a atividade de corretagem de seguro, 42,11% (16) possuem 

requisitos de transparência da comissão de corretagem recebida (ou a ser recebida) pelos 

corretores de seguro e 57,89% (22) das jurisdições não possuem qualquer requisito de 

transparência nesse sentido.  

Quando considerados os resultados da pesquisa documental realizada para 

elaboração da seção 2.4. (Estudos empíricos), o número de jurisdições que possui requisitos de 

transparência da comissão de corretagem recebida (ou a ser recebida) pelos corretores de seguro 

passa para dezessete, com a inclusão da Finlândia, mantida a quantidade de jurisdições que não 

possuem qualquer requisito a respeito.  Na tabela a seguir estão mostradas as jurisdições que 

possuem e as que não possuem requisitos de divulgação da comissão de corretagem recebida 

(ou a ser recebida) pelos corretores de seguros corretagem, independente desses requisitos 

determinarem a divulgação ativa, passiva, prévia ou posterior.  
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Tabela 9 – Jurisdições pesquisadas – exigência de divulgação da comissão de corretagem 

JURISDIÇÕES QUE POSSUEM 

REQUISITOS DE DIVULGAÇÃO 

JURISDIÇÕES QUE NÃO 

POSSUEM REQUISITOS DE 

DIVULGAÇÃO 

Austrália Áustria 

Chile Burundi 

Colômbia Canadá – New Brunswick 

Costa Rica Canadá – Ontário 

Dinamarca Canadá – Québec 

Estados Unidos – Califórnia Egito 

Estados Unidos – Nova Iorque Espanha 

Estônia Estados Unidos – Carolina do Norte 

Finlândia Grécia 

Holanda Guatemala 

Japão Itália 

México Jamaica 

Noruega Macau 

Peru Moçambique 

República Eslovaca Montserrat 

Suécia Nicarágua 

Vanuatu Paraguai 

- Reino Unido 

- República Tcheca 

- República Dominicana 

- Tunísia 

- Uruguai 

                                                                     Fonte: dados do survey e da pesquisa - elaboração do autor 

 

Na Dinamarca37, Finlândia e Noruega os corretores de seguro somente recebem 

sua remuneração por meio de honorários, tendo sido banida a remuneração por meio de 

comissão de corretagem paga pelas seguradoras, com o objetivo de manter a independência dos 

corretores de seguro em relação às seguradoras. Nesse caso, como já comentado, os 

consumidores negociam diretamente com os corretores os honorários que serão pagos pelo 

aconselhamento prestado. 

Na Espanha e nas províncias de Ontário e Québec, no Canadá, não há requisito 

                                                           
37 No caso específico do seguro automóvel na Dinamarca, a intermediação é feita majoritariamente por agentes de 

seguro, que possuem vínculo com as seguradoras e, dessa forma, são remunerados pelas próprias seguradoras. 

 

http://www.oecd.org/australia/
http://www.oecd.org/austria/
http://www.oecd.org/chile/
http://www.oecd.org/canada/
http://www.oecd.org/denmark/
http://www.oecd.org/estonia/
http://www.oecd.org/greece/
http://www.oecd.org/norway/
http://www.oecd.org/sweden/
http://www.oecd.org/czech/
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específico para divulgação da comissão de corretagem pelos corretores de seguro, a menos para 

aqueles que cobram honorários de seus clientes, quando também recebam comissão de 

corretagem. Na Itália a divulgação dos valores da comissão ou da remuneração é compulsória 

somente para o seguro obrigatório de responsabilidade civil – automóvel – e no Reino Unido 

as comissões somente são divulgadas aos consumidores comerciais. Na República Tcheca os 

corretores de seguro devem informar aos consumidores somente a forma de sua remuneração, 

não os valores que serão recebidos. Assim mesmo, sob demanda dos consumidores.  

Em Moçambique não há requisito de divulgação da comissão de corretagem. 

Entretanto, o preço final do seguro é o mesmo independente do contrato de seguro ter sido 

intermediado por corretor de seguro ou ter sido contratado diretamente de uma seguradora. E 

no Egito a obrigatoriedade da divulgação da comissão de corretagem será implementada em 

breve, segundo a Egyptian Financial Supervisory Authority (EFSA).  

Em relação aos requisitos de transparência ativa ou passiva, das dezessete 

jurisdições que possuem requisitos de divulgação da comissão de corretagem, em doze a 

transparência ativa é a regra, enquanto em três vale a transparência passiva. Em duas jurisdições 

há uma combinação das duas, com a divulgação da natureza da remuneração exigida de forma 

ativa e os valores da comissão de forma passiva, como demonstrado a seguir. 

 Tabela 10 – Jurisdições pesquisadas – divulgação ativa, passiva ou a combinação de ambas 

JURISDIÇÕES QUE 

POSSUEM REQUISITOS 

DE DIVULGAÇÃO ATIVA 

JURISDIÇÕES QUE 

POSSUEM REQUISITOS 

DE DIVULGAÇÃO 

PASSIVA 

JURISDIÇÕES QUE 

POSSUEM REQUISITOS 

DE DIVULGAÇÃO 

ATIVA/PASSIVA 

Austrália Holanda Estados Unidos – Nova Iorque 

Chile Japão República Eslovaca 

Colômbia México - 

Costa Rica - - 

Dinamarca - - 

Estados Unidos - Califórnia - - 

Estônia - - 

Finlândia - - 

Noruega - - 

Peru - - 

Suécia - - 

Vanuatu - - 

                                                                                      Fonte: dados do survey e da pesquisa - elaboração do autor 
 

http://www.oecd.org/australia/
http://www.oecd.org/chile/
http://www.oecd.org/denmark/
http://www.oecd.org/estonia/
http://www.oecd.org/norway/
http://www.oecd.org/sweden/
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Na Holanda e no Japão as corretoras de seguro devem informar a comissão de 

corretagem aos consumidores sempre que solicitados. Já no México as seguradoras devem 

elaborar um folheto em que são informados os direitos básicos do consumidor, entre os quais o 

de conhecer o valor da comissão ou compensação direta que receberão os corretores de seguro, 

como exemplificado nos trechos reproduzidos de folhetos duas seguradoras mexicanas:  

Como Contratante y Asegurado tiene derecho antes y durante la contratación del 

Seguro a que se le proporcione lo siguiente:  

(…) 

2. Solicitar por escrito información referente al importe de la comisión o 

compensación que recibe el intermediario por la venta del seguro. Dicha 

Información se le enviará por escrito o a través de medios electrónicos en un plazo 

no mayor a 10 (diez) días hábiles posteriores a la solicitud (RSA SEGUROS, p.2). 

Derechos antes y durante la contratación 

(…) 

II. Solicitar se le informe el importe de la Comisión o Compensación Directa que 

le corresponda al Agente o a la persona moral que sin ser agente de seguros le 

haya promocionado o vendido su seguro (AP, 2015, p.1) 

Em Nova Iorque, como visto na seção 3.2. (Requisitos de divulgação da 

comissão de corretagem – Brasil e jurisdições selecionadas), e na República Eslovaca, é 

adotado um sistema misto, no qual inicialmente o consumidor é informado de forma ativa sobre 

a natureza da remuneração que será recebida pelos corretores de seguro e sobre o seu direito de 

solicitar outras informações a respeito, inclusive sobre os valores da remuneração dos corretores 

de seguro. 

Em relação aos requisitos de transparência prévia ou posterior, quinze das 

dezessete jurisdições que possuem algum tipo de requisito exigem que a divulgação da 

comissão de corretagem seja feita de forma prévia, ou seja, antes do momento da tomada de 

decisão de contratação pelos consumidores. Portanto, das dezessete jurisdições que possuem 

requisitos de divulgação da comissão de corretagem, em quinze a divulgação prévia é a regra, 

enquanto em duas vale a divulgação posterior. 

 
Tabela 11 – Jurisdições pesquisadas – divulgação prévia ou posterior 

JURISDIÇÕES QUE 

POSSUEM REQUISITOS 

DE DIVULGAÇÃO 

PRÉVIA 

Austrália, Colômbia, Costa Rica, Dinamarca, Estados Unidos-

Califórnia, Estados Unidos-Nova Iorque, Estônia, Finlândia, 

Holanda, Japão, México, Noruega, Repúbica Eslovaca, Suécia e 

Vanuatu 

JURISDIÇÕES QUE 

POSSUEM REQUISITOS 

DE DIVULGAÇÃO 

POSTERIOR 

Chile e Peru 

                                                                                       Fonte: dados do survey e da pesquisa - elaboração do autor 
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No Chile e no Peru a divulgação da comissão de corretagem é feita por meio das 

apólices de seguro, sendo a responsabilidade, neste caso, das seguradoras e não dos corretores 

de seguro.  Tanto no Chile como no Peru, além da comissão de corretagem pactuada com o 

corretor de seguro, devem ser informadas quaisquer outras formas de remuneração. 

Assim, as jurisdições pesquisadas foram classificadas segundo as escalas 

apresentadas nas seções 4.1.2. (Transparência Ativa x Passiva)38 e 4.1.3. (Transparência Prévia 

x Posterior)39, conforme demonstrado na figura a seguir. 

 

 Figura 5 – Classificação das jurisdições pesquisadas segundo requisitos de divulgação da comissão de corretagem 

Transparência Ativa x Passiva e Transparência Prévia x Posterior  

 
                                                                                      Fonte: dados do survey e da pesquisa - elaboração do autor 

 

Entre os benefícios alcançados e as dificuldades enfrentadas com a adoção da 

exigência da divulgação da comissão de corretagem, foram relatados pelos supervisores e 

entidades representativas das seguradoras e dos corretores da Colômbia, Costa Rica, Noruega, 

Nova Iorque, Peru, República Eslovaca e Suécia os seguintes: 

 

 

                                                           
38 Na escala do eixo horizontal “0” representa ausência de requisitos, “33” significa que a jurisdição possui 

requisitos de transparência passiva, “67” significa que a jurisdição possui uma combinação de requisitos de 

transparência passiva e ativa, e “100” significa que a jurisdição possui requisitos de transparência ativa.  
39 Na escala do eixo vertical “0” representa ausência de requisitos, “33” significa que a jurisdição possui requisitos 

de transparência posterior, “67” significa que a jurisdição possui uma combinação de requisitos de transparência 

posterior e prévia, e “100” significa que a jurisdição possui requisitos de transparência prévia. 
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Tabela 12 – Benefícios e problemas enfrentados na implantação da divulgação da comissão de corretagem 

JURISDIÇÃO BENEFÍCIO ALCANÇADO DIFICULDADES ENFRENTADAS 

COLÔMBIA 

Reforço da confiança na intermediação do 

seguro, e, ainda que haja um caminho a 

percorrer, a este requisito permite 

fortalecer a competição, melhorar a 

reputação dos corretores e alinhar os 

interesses dos corretores com os interesses 

dos consumidores. 

- 

COSTA 

RICA 

Requisito de transparência que 

proporciona ao consumidor outro elemento 

de julgamento para que possa avaliar as 

recomendações dos corretores e decidir 

sobre a contratação de um seguro. 

(SUGESE - supervisor) 

Houve alguma resistência dos corretores 

de seguro, que veem a divulgação como 

uma medida invasiva. (Asociación de 

Aseguradoras Privadas de Costa Rica) 

NORUEGA - 

A maioria dos corretores não gostou da 

mudança à época do anúncio, mas 

atualmente parece que a maioria está 

satisfeita por não ser remunerada pelas 

seguradoras e sim pelos consumidores, 

apesar de parecer que alguns corretores de 

seguro menores ganhem menos do que 

antes da mudança. 

NOVA 

IORQUE 

Aumento da transparência, o que significa 

que os consumidores estão mais 

conscientes da remuneração paga aos 

corretores de seguro e dos seus papeis na 

intermediação. Dessa forma, os 

consumidores estão também numa melhor 

posição para determinar se os corretores 

estão atuando no melhor interesse dos 

consumidores. 

Os intermediários de seguro e as 

associações que os representam 

processaram o Superintendente, que 

venceu a ação judicial e, com isso, a norma 

foi mantida. 

PERU 

Maior transparência na operação de 

seguro, o que tende a gerar mais confiança 

nesse serviço financeiro 
- 

REPÚBLICA 

ESLOVACA 
- 

Como as seguradoras não calculam os 

preços dos produtos de seguros sem 

comissões, os consumidores que desejam 

contratar seguro com intermediários 

independentes têm que pagá-los por meio 

de honorários além dos preços cobrados 

pelas seguradoras. Isso faz com que a 

remuneração por meio exclusivamente de 

comissão (já incluída no valor do prêmio 

do seguro) não seja percebida como um 

custo que é pago pelos consumidores. 

SUÉCIA 

Aumento da transparência para os 

consumidores, de modo que eles podem 

comparar diferentes corretores de seguro e 

seguradoras, 

A informação sobre remuneração não é 

sempre acessível e/ou distinguível. 

Fonte: dados do survey - elaboração do autor 
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Destaca-se que supervisores de jurisdições que não adotam requisitos de 

transparência relacionados à comissão de corretagem no processo de intermediação do seguro 

automóvel como Áustria, Egito, Guatemala, Jamaica, Macau, Tunísia e Uruguai, se 

manifestaram favoravelmente à divulgação da comissão de corretagem. No entanto, também 

foram apresentadas opiniões contrárias à divulgação da comissão de corretagem. A tabela a 

seguir mostra as justificativas apresentadas: 

 

Tabela 13 – Justificativas das opiniões contrárias à transparência da comissão de corretagem 

JURISDIÇÃO/ENTIDADE JUSTIFICATIVA 

Espanha, Insurance Europe, 

National Insurance Brokers 

Association of Australia e 

Estonian Insurance Association 

A divulgação não agrega valor ao consumidor. 

Insurance Europe 
A divulgação excessivamente detalhada confunde e induz a 

erro os consumidores, em vez de apoiá-los na sua decisão. 

Deve-se evitar uma sobrecarga de informações. 

British Insurance Brokers’ 

Association 

A divulgação somente torna conhecido o conflito de interesses, 

mas não necessariamente o mitiga. 

Burundi 
A divulgação do valor da comissão não fornece informação 

importante ao consumidor e só aumenta as obrigações dos 

corretores. 

Fonte: dados do survey - elaboração do autor 
 

Mas, ao contrário do que se poderia esperar, não houve depoimento no sentido 

da ocorrência de queda de preços relacionada à adoção do requisito de divulgação da comissão 

de corretagem. Dos dezoito supervisores e entidades representativas das seguradoras e 

corretores que se manifestaram a respeito, a maioria relatou que a falta de dados impede uma 

avaliação mais precisa. O Registered Insurance Brokers of Ontario informa que não houve 

mudanças nos prêmios, enquanto a Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica e a 

National Insurance Association da Itália relatam que as reduções percebidas no seguro 

automóvel e no seguro obrigatório de responsabilidade civil – automóvel (único ramo para o 

qual a divulgação da comissão de corretagem é obrigatória na Itália), respectivamente, não 

podem ser atribuídas à divulgação da comissão de corretagem, mas a uma série de fatores, tais 

como a quebra do monopólio e o novo regime de concorrência (Costa Rica) e a redução da 

frequência dos sinistros e a publicação da legislação que reforçou os controles relativos a 

acidentes com danos menores (Itália).  

Quanto à postura adotada pelos corretores e seguradoras em relação à 

transparência da comissão de corretagem (e contingent commissions) cabe destacar as seguintes 
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manifestações, que demonstram a resistência às medidas de transparência da comissão de 

corretagem: 

 

Tabela 14 – Postura das seguradoras e corretores perante requisitos de transparência da comissão de corretagem 

ENTIDADE COMENTÁRIO 

Federal Ministry for Research, 

Science and Economics – Austria 

We are feeling a refusal mostly at the official Chambers 

representative level.  

North Carolina Department of 

Insurance 

There have been no formal discussions regarding this matter, 

but in general believe brokers and independent agents would 

objected to such disclosure being “required” as it is a 

contractual agreement between an insurer, broker, and an 

independent agent. 

Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones – Espanha 

El sector en general no es partidario de la divulgación del 

importe de la comisión. 

European Commission They insist on a level playing field, i.e. all insurance 

distributors to be treated in the same way under the same 

requirements. 

Financial Services Commission – 

Jamaica 

Brokerage commission is disclosed to the FSC. However, 

Insurance entities operate as private organizations and 

therefore do not usually share information to the 

policyholders. The tendency in this environment is for entities 

not to disclose any information unless stipulated in the 

legislation or guidelines published by the FSC. 

Superintendencia de Banca, 

Seguros y Administradoras 

Privadas de Fondos de Pensiones – 

Peru 

Respecto de la divulgación de comisiones, no ha habido 

ningún efecto en las aseguradoras, por no tratarse de una 

medida nueva. Sin embargo, en lo que se refiere a la 

divulgación de acuerdos con los corredores, sí se han 

mostrado preocupadas sobre el alcance de la información 

como parte de la póliza, ya que esta debe ser general. En el 

caso de los corredores, son frecuentes las quejas ante la SBS 

sobre el requerimiento de mostrar su remuneración en la 

póliza. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, las 

empresas y los corredores de seguros, en general, consideran 

que la medida genera una mayor transparencia en la 

información que se le proporciona a los contratantes y 

asegurados, que deriva en decisiones de aseguramiento mejor 

informadas, así como en una mayor competencia dentro del 

mercado (tanto a nivel de comisiones como de servicio por 

parte de los corredores). 

British Insurance Brokers’ 

Association 

Most intermediaries on the UK private car market do not 

believe that mandatory commission disclosure would benefit 

(or interest) customers. 

                                                                                                            Fonte: dados do survey - elaboração do autor 
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4.2. Survey Nacional 

 

4.2.1. Seleção dos participantes e elaboração do questionário 

 

A seleção dos participantes do survey nacional foi limitada pela falta de dados 

disponíveis sobre os corretores pessoas físicas, tais como endereço eletrônico ou telefone, pois 

a Susep somente disponibiliza esses dados de corretoras de seguro. Assim, a população 

estudada pelo survey se resumiu às 30.48940 corretoras de seguro cadastradas na Susep e 

autorizadas a atuar em todos os ramos41, inclusive seguro automóvel. Para a definição do 

tamanho da amostra necessária para uma estimativa confiável da proporção da população finita 

de corretoras de seguro que divulgam a comissão de corretagem aos consumidores foi utilizada 

a fórmula abaixo (COCHRAN, 1977, p.75), para uma proporção (p) de 0,0842, nível de 

confiança de 99% e um erro máximo de 5%: 

  

𝑛 =  
𝑝(1 − 𝑝)𝑍2𝑁

𝜀2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝(1 − 𝑝)
 

 

onde:  

n = número de indivíduos da amostra; 

Z = valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado; 

p = proporção populacional corretores que pertence à categoria que se pretende estudar; 

 = margem de erro que identifica a diferença máxima entre a proporção amostral e a 

verdadeira proporção populacional. 

 

A partir da definição do tamanho mínimo da amostra necessária para estimação 

da proporção de corretoras que divulgam a comissão de corretagem para os consumidores, igual 

a 113 elementos, foram selecionadas mais 2.500 corretoras de seguro da relação disponível no 

sítio da Susep na internet, seguindo o mesmo critério de seleção aleatória utilizado no survey 

                                                           
40 Das cerca de 36 mil corretoras de seguros cadastradas na Susep, aproximadamente 30 mil são autorizadas a 

intermediar seguros de todos os ramos, previdência complementar aberta e capitalização e aproximadamente 6 mil 

corretoras somente estão autorizada a comercializar seguro de vida, previdência e capitalização. 
41 Dados referentes ao dia 18 de abril de 2016. 
42 Para o cálculo da proporção (p) foi realizado um survey piloto entre os dias 19 de abril e 2 de maio de 2016, no 

qual foram encaminhados convites a 1.500 corretoras selecionadas de forma aleatória da relação disponível no 

sítio da Susep na internet. Foram adotados os mesmos procedimentos utilizados no survey principal. Dos convites 

encaminhados, 202 foram recusados pelo servidor dos destinatários por razões como endereço eletrônico errado, 

caixa de correio cheia, firewall ou servidor inativo. No dia 25 de abril de 2016 foi encaminhado às corretoras de 

seguro que não haviam respondido o questionário um reforço do convite previamente enviado no dia 19 de abril, 

sendo que 210 convites foram recusados. No total participaram do survey piloto 73 corretoras de seguro.   
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piloto, para as quais foram encaminhadas mensagens eletrônicas com um convite, reproduzido 

no Apêndice B, para que participassem do survey. Assim, foram encaminhados no total 4.000 

convites para participação no survey nacional (1.500 no survey piloto e 2.500 no survey 

principal).  

O questionário utilizado, que pode ser visto no Apêndice C, foi elaborado no 

pacote Qualtrics com dois blocos de questões. O primeiro, com questões fechadas sobre as 

práticas adotadas pelas corretoras de seguro na divulgação da comissão de corretagem e o 

segundo com questões fechadas e abertas, nas quais foram solicitadas opiniões a respeito da 

obrigatoriedade da divulgação ativa ou passiva e prévia ou posterior à conclusão da contratação 

do seguro. Todas as questões foram validadas por três especialistas na supervisão do setor de 

seguro brasileiro, além de terem sido testadas no survey piloto. 

Há no questionário algumas questões que, dependendo das respostas às questões 

anteriores não deveriam ser respondidas pelos participantes, razão pela qual foram utilizados 

comandos lógicos no Qualtrics para evitar que os participantes respondessem questões 

indevidamente. Na questão Q2, por exemplo, uma corretora que respondesse “NÃO 

DIVULGO”, não deveria responder às questões Q3 e Q4 e, dessa forma, seria direcionada 

diretamente para a questão Q5. Já a Q9 foi incluída no questionário com o objetivo de obter a 

percepção das corretoras de seguro sobre o destinatário do serviço por elas prestado no processo 

de intermediação do seguro automóvel, considerando a relação de agência que se forma entre 

os consumidores, corretoras de seguro e seguradoras mencionada anteriormente.  

 

4.2.2. Resultados 

 

Dos 4.000 convites encaminhados às corretoras de seguro para participação no 

survey43nacional, foram recebidos 191 questionários respondidos. Houve registro de 46 

corretoras que acessaram o questionário, mas não o preencheram. Também houve 569 convites 

que foram recusados pelo servidor dos destinatários por razões como endereço eletrônico errado, caixa 

de correio cheia, firewall ou servidor inativo.  

 

 

 

 

                                                           
43 Considerando os surveys piloto e principal. 
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A distribuição geográfica das sedes das corretoras de seguro autorizadas a atuar 

em todos os ramos no Brasil (das 4.000 corretoras que foram convidadas e das que efetivamente 

participaram do survey) está mostrada no gráfico a seguir. Nota-se que a distribuição geográfica 

da amostra é semelhante à da população estudada, o que era esperado considerando o critério 

aleatório utilizado para seleção da amostra.  

 

Gráfico 1 – Distribuição geográfica da população, amostra e participantes do survey nacional 

 

                                                                                                       Fonte: dados da pesquisa - elaboração do autor 

 

No primeiro bloco de questões, das 191 corretoras de seguro que responderam o 

questionário, 92% (175) responderam que não divulgam a comissão de corretagem, seja de 

forma espontânea seja sob demanda dos consumidores, enquanto 6% (12) o fazem somente a 

pedido do consumidor e 2% (4) fazem a divulgação independente de pedido do consumidor, 

como pode ser visto no gráfico a seguir. 
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Gráfico 2 – Divulgação da comissão de corretagem 

 

                                                                                                       Fonte: dados do survey - elaboração do autor 
 

Ou seja, o número de corretoras de seguro que nunca divulgam a comissão de 

corretagem aos consumidores é quase 11 vezes maior do que a quantidade de corretoras que 

divulgam a comissão de alguma forma.  Esse resultado mostra o alinhamento das práticas 

adotadas pelas corretoras de seguro com o posicionamento das entidades representativas dos 

corretores de seguro no Brasil.  

Em relação às quatro corretoras de seguro que divulgam a comissão de 

corretagem independente de pedido dos consumidores, 75% (3) fazem a divulgação a qualquer 

momento, enquanto 25% (1) somente divulgam a comissão antes da venda. Já entre as doze 

corretoras que divulgam a comissão de corretagem a pedido dos consumidores, 64% (7) fazem 

a divulgação a qualquer momento, enquanto 36% (4) somente divulgam a comissão antes da 

venda e uma corretora não respondeu a questão. 

No segundo bloco de questões, as opiniões das corretoras de seguro se alinharam 

as suas práticas, com 93% (165) das corretoras que participaram do survey nacional se 

posicionando contrárias à divulgação independente de pedido dos consumidores e 92% das 

corretoras se posicionando contrárias à divulgação a pedido dos consumidores.  

 

Gráficos 3 e 4 – Opiniões a respeito da obrigatoriedade da divulgação da comissão de corretagem 

  

                                                                                                          Fonte: dados da pesquisa- elaboração do autor 
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Os argumentos utilizados pelas corretoras para não divulgarem a comissão de 

corretagem podem ser resumidos da seguinte forma, com destaque para: (i) como empresas de 

outros segmentos não precisam divulgar seus ganhos, não há razão para que as corretoras 

tenham que fazê-lo; (ii) a divulgação causaria uma guerra de preços no mercado de corretagem; 

e (iii) os serviços prestados por cada corretora são diferentes. As justificativas das corretoras 

favoráveis à divulgação da comissão de corretagem, ainda que em número muito menor, foram: 

(i) informam o valor da comissão de corretagem e esclarecem o serviço que prestam; e (ii) 

diversas categorias informam sua remuneração, tais como advogados e corretores de imóveis. 

A figura44 a seguir ilustra a relevância de cada palavra dentro do conjunto das 

justificativas apresentadas pelas corretoras de seguros na defesa das suas posições favoráveis e 

contrárias à divulgação da comissão de corretagem, independente ou sob demanda dos 

consumidores. Em linha com a postura contrária que a grande maioria das corretoras adotou no 

survey nacional, a palavra que mais apareceu nas justificativas foi “NÃO”.  

 

Figura 6 – Nuvem de palavras - respostas às questões Q5 e Q7 do questionário do survey nacional 

 

                                                                                Fonte: dados do survey – elaboração do autor 

 

                                                           
44 A figura foi elaborada com a utilização da ferramenta Wordle.  
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Das 176 corretoras que responderam a questão Q9 (Na sua opinião, no processo 

de intermediação do seguro automóvel sua corretora presta serviço para: ○ seu cliente 

(proponente); ○ seguradora; ○ seu cliente (proponente) e seguradora), 72% (126) declararam 

que prestam serviço para seus clientes e para seguradoras, 25% (45) para seus clientes e 3% (5) 

para as seguradoras. Esse resultado ilustra a relação de agência com dois principais (consumidor 

e seguradoras) e um agente (corretoras de seguro), na forma descrita na seção 2.2. (Problemas 

de agência e assimetria de informação – corretores de seguro que recebem comissão de 

corretagem) por Jensen e Meckling (1976) e Reifner et al (2013). 

 

Gráfico 5 – Percepção das corretoras a respeito dos destinatários da prestação de 

serviços na intermediação do seguro 

 

                                                                      Fonte: dados do survey - elaboração do autor  
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5. CONSIDERAÇÕES   

 

Inicialmente, cabe lembrar que não há uma visão unânime a respeito da 

divulgação da comissão de corretagem no mundo. Como visto tanto na pesquisa documental 

como nos surveys internacional e nacional, o tratamento dispensado ao assunto na 

intermediação do seguro automóvel pelas diversas jurisdições analisadas vai desde a total falta 

de transparência até transparência total. Entre esses dois extremos existem situações 

intermediárias, como mostrado por Florini (1998), nas quais a transparência varia quanto às 

informações a serem prestadas, a obrigatoriedade ou não da prestação e o momento da 

prestação. 

 

Figura 7 – Países pesquisados – Requisitos de transparência da comissão de corretagem 

 

 

E mesmo dentro dos grupos das jurisdições situadas nos extremos, há variações 

nos requisitos exigidos. No extremo “transparência total”, por exemplo, enquanto a Dinamarca, 

a Finlândia e Noruega optam pelo banimento da comissão de corretagem, admitindo somente 

que os corretores sejam remunerados por meio de honorários pagos diretamente pelos 

consumidores, outras jurisdições como Austrália, Colômbia, Costa Rica e Estados Unidos-

Califórnia, exigem que os corretores informem aos consumidores, de forma espontânea e prévia 

à contratação do seguro, a natureza e os valores da remuneração recebida das seguradoras ou 

de terceiros. 

Austria Burundi Canadá-New 
Brunswick Canadá - Ontário 

Canada-Québec Egito Espanha 
EUA-Carollina do Norte Grécia 

Guatemala Itália Jamaica Macau 
Moçambique Montserrat 

Nicarágua Paraguai Reino Unido 
República Tcheca Repúbica 
Dominicana Tunísia Uruguai

Chile EUA-Nova Iorque Holanda 
Japão México Peru    
República Eslovaca

Austrália Colômbia Cosdta Rica 
Dinamarca EUA-Califórnia Estônia 
Finlândia Noruega Suécia Vanuatu

FALTA DE TRANSPARÊNCIA 

TOTAL 
TRANSPARÊNCIA TOTAL 

Fonte: Elaboração do autor 
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Da mesma forma que ocorre com os tratamentos adotados, a diversidade se 

repete em relação aos argumentos favoráveis e contrários à divulgação da comissão de 

corretagem. Para organizar a análise, os argumentos obtidos tanto na pesquisa documental 

(descrita no capítulo 3) quanto nos surveys internacional e nacional (retratados no capítulo 4) 

foram classificados segundo as seguintes TIPOLOGIAS favoráveis (ao lado da seta azul) e 

contrárias (ao lado da seta vermelha).  

 

Figura 8 – Tipologias e argumentos favoráveis e contrários à divulgação da comissão de corretagem na 

intermediação do seguro automóvel 

 

                                                  Fonte: dados da pesquisa e do survey – elaboração do autor 

 

● ESCOLHA INFORMADA:
. Proporciona ao consumidor condições para tomada de decisão mais

bem informada;
. Proporciona ao consumidor melhor posição para avaliar se o corretor

está atuando no seu melhor interesse.

● INTERESSES ALINHADOS:
. Alinha os interesses dos corretores com os interesses dos consumidores.

● COMPETIÇÃO POSITIVA:
. Fortalece a concorrência;
. Possibita comparação de corretores e seguradoras.

● INDUÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO:
. Aumento da conscientização do consumidor;
. Profissionais de outras áreas informam sua remuneração.

● CONFIANÇA ASSEGURADA:
. Melhora a reputação e a confiança nos corretores e no seguro.

● ENCARGO DESNECESSÁRIO:
. Somente aumenta as obrigações dos corretores;
. Profissionais de outras áreas não divulgam sua remuneração;
. Pagamento é realizado pelas seguradoras e não pelos consumidores;
. A competição no mercado é suficiente para resolver os conflitos de

interesses.

● CONSUMIDOR CONFUSO:
. Divulgação excessivamente detalhada confunde e induz a erro o

consumidor;
. Tira a atenção do consumidor;
. Não contribui para a tomada de decisão do consumidor;
. Somente torna conhecido o conflito, mas não o soluciona.

● COMPETIÇÃO PREDATÓRIA:
. Pode criar uma desvantagem competitiva entre os diferentes canais de

venda e dentro do mesmo canal, pois os serviços de cada corretora são
diferentes;

. Cria guerra de preços entre os consumidores.
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Os argumentos contrários relacionados à tipologia ENCARGO 

DESNECESSÁRIO apresentam quatro vertentes relacionadas à criação de obrigações para os 

corretores de seguro sem que haja qualquer benefício. O primeiro argumento, de que a 

divulgação da comissão de corretagem somente aumenta as obrigações dos corretores, 

apresentada tanto nos surveys internacional e nacional quanto na consulta pública do seguro 

popular de automóvel, não encontra respaldo na literatura consultada, diante da assimetria de 

informação e dos conflitos de interesses relacionados à forma de pagamento da comissão de 

corretagem que podem surgir no processo de intermediação de seguro, descritos por Kurland 

(1991), Kurland (1995), Reifner et al (2013), Cupach e Carson (2002) e European Commission 

(2012a) e confirmados no estudo empírico conduzidos por Tonelli et al (2010). 

O segundo argumento da tipologia ENCARGO DESNECESSÁRIO considera 

o fato de que, como empresas de outros segmentos não precisam divulgar seus ganhos, não 

haveria razão para que as corretoras de seguro tenham que fazê-lo. Esse argumento não encontra 

suporte em atividades “similares” como a corretagem de valores mobiliários ou de imóveis, por 

exemplo, onde os profissionais informam aos consumidores os valores das comissões que 

receberão. Este argumento também foi refutado por uma corretora de seguro no survey nacional, 

que justificou sua postura a favor da divulgação da comissão de corretagem com o segundo 

argumento classificado na tipologia INFORMAÇÃO NECESSÁRIA.  

O terceiro argumento enquadrado na tipologia ENCARGO 

DESNECESSÁRIO se remete ao fato de que as seguradoras é que pagam a comissão de 

corretagem aos corretores de seguro, o que reforça as preocupações decorrentes da relação de 

agência que se forma entre o consumidor, o corretor de seguro e as seguradoras, onde um agente 

(o corretor de seguro) presta serviços para dois principais (consumidor e seguradoras), como 

explicado por Reifner et al (2013). Essas preocupações são reforçadas pelo resultado da questão 

Q9 (Na sua opinião, no processo de intermediação do seguro automóvel sua corretora presta 

serviço para: ○ seu cliente (proponente); ○ seguradora; ○ seu cliente (proponente) e seguradora) 

do survey nacional, onde 72% das corretoras responderam que prestam serviço 

simultaneamente para seus clientes e para as seguradoras e somente 26% das corretoras 

declararam que prestam serviço somente para os consumidores. Vale lembrar que os prejuízos 

aos consumidores devido aos potenciais conflitos de interesse existentes nessa relação de 

agência podem se materializar, de acordo com a European Commission (2012a), pelo 

comprometimento dos corretores de seguro em acordos de venda com uma única seguradora, 

com a consequente limitação da oferta de cotações que possam satisfazer as suas necessidades 

ou por meio de aconselhamento tendencioso. 
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O último dos argumentos enquadrados na tipologia ENCARGO 

DESNECESSÁRIO, fundamentado  na afirmação de que a concorrência existente no mercado 

é suficiente para controlar os conflitos de interesse, pode ser questionado a partir do 

comunicado da Comissão Europeia ao Parlamento Europeu relativo ao setor de seguros, no qual 

é relatado que a falta de transparência inibe uma competição verdadeira entre as seguradoras, 

na medida em que elas podem “comprar” a distribuição de seus produtos (EUROPEAN 

COMMISSION, 2007a). No caso específico do Brasil, o relato de Tonelli et al (2010) também 

mostra que a forma de remuneração oferecida pelas seguradoras pode influenciar o 

comportamento das corretoras de seguro.  

Já as alegações enquadradas na tipologia CONSUMIDOR CONFUSO, 

relacionadas à divulgação de informações desnecessárias ou excessivamente detalhadas que 

poderiam afastar a atenção do consumidor de informações também relevantes como as 

coberturas oferecidas, induzindo-os a erro, encontram respaldo em Birkenshaw (2006) e Sah 

(2013), que afirmam que uma sobrecarga de informação pode influenciar negativamente a 

tomada de decisão pelo consumidor. No entanto, esses argumentos não devem ser analisados 

fora do contexto em que se pretende que a divulgação ocorra. Assim, como relatado por Jackson 

(2012), na análise de uma possível sobrecarga de informação deve-se levar em consideração a 

quantidade de informação, a capacidade de processamento e o tempo disponível, além as 

complexidade e ambiguidade da informação. Esse entendimento é compartilhado por Michener 

e Bersch (2013) e por Heald (2006), que destacam o papel essencial da inferabilidade da 

informação. Com esse propósito, como visto na seção 3.2. (Requisitos de divulgação da 

comissão de corretagem – Brasil e jurisdições selecionadas), as jurisdições estudadas exigem 

que somente sejam prestadas as informações necessárias, de forma clara, exata e possíveis de 

serem compreendidas pelos consumidores.        

Os outros dois argumentos classificados sob a tipologia CONSUMIDOR 

CONFUSO, de que a transparência da comissão de corretagem, além de não contribuir para a 

tomada de decisão do consumidor, somente torna conhecido o conflito sem o solucionar, são 

afastados por Lex (2013), que reforça a necessidade da divulgação da comissão de corretagem 

com base nos resultados da investigação que conduziu por meio do experimento de laboratório 

descrito na seção 2.4. (Estudos empíricos). Buijze (2013) complementa que um ambiente 

transparente contribui para que os consumidores consigam prever as consequências de suas 

escolhas com mais propriedade. Em relação à afirmação de que a divulgação da comissão 

recebida pelos corretores não soluciona os potenciais conflitos de interesses, mas tão somente 

os torna conhecidos, Walter (2004) relata que os esforços para tratar a exploração desses 
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conflitos no setor financeiro passam pela melhoria da transparência. Além disso, 24 das 39 

jurisdições pesquisadas se manifestaram favoráveis à divulgação da comissão de corretagem, 

entre outros, pelas razões relacionadas às justificativas favoráveis enquadradas nas tipologias 

ESCOLHA INFORMADA e INTERESSES ALINHADOS.    

A terceira tipologia, denominada COMPETIÇÃO PREDATÓRIA, se 

relaciona a dois argumentos contrários à transparência da comissão de corretagem. O primeiro 

se refere à criação de desvantagem competitiva em relação a outros canais de venda, caso estes 

não sejam alcançados pelos requisitos de transparência, o que faz sentido e deve ser observado, 

e o segundo à guerra de preços relacionada à mudança de comportamento dos consumidores, 

que, a partir do conhecimento do valor da comissão de corretagem cobrado por cada corretor, 

passariam escolher o que cobrasse o menor valor de comissão de corretagem. Com isso, os 

consumidores começariam a promover leilões, o que levaria a um achatamento generalizado da 

remuneração dos corretores. Este último argumento reflete uma preocupação das corretoras que 

participaram do survey nacional com a manutenção da sua remuneração, mas não considera os 

efeitos positivos sobre a concorrência na intermediação do seguro que, de acordo com a 

Comissão Europeia (2012), assegurará aos consumidores informações mais completas sobre os 

produtos e os respetivos custos, bem como sobre eventuais conflitos entre os interesses dos 

consumidores e das corretoras de seguro. Também deve-se notar que nenhuma das duas 

jurisdições que descreveram quedas nos prêmios de seguro automóvel após a adoção da 

divulgação da comissão de corretagem no survey internacional relacionaram essas quedas nos 

prêmios às medidas de transparência. 

No sentido oposto, também foram apresentados argumentos favoráveis à 

divulgação da comissão de corretagem. Os dois argumentos que tratam da melhoria das 

condições para uma tomada de decisão mais bem informada foram classificados na tipologia 

ESCOLHA INFORMADA. Esses argumentos são respaldados pelo referencial teórico (IAIS, 

2011 e COMISSÃO EUROPEIA, 2012a) e empírico (LEX, 2013), bem como pelos benefícios 

relatados no survey internacional pelos supervisores da Colômbia, Costa Rica, Nova Iorque e 

Suécia, que mencionaram explicitamente os benefícios alcançados no processo de tomada de 

decisão pelos consumidores.  

Também foi apresentado argumento favorável relacionado ao alinhamento dos 

interesses dos corretores aos interesses dos consumidores, classificados na tipologia 

INTERESSES ALINHADOS. Nesse sentido, a Comissão Europeia (2012) relata que a 

divulgação da comissão de corretagem contribui para o aumento da proteção dos consumidores 
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ao oferecer  transparência em relação às relações principal-agente, no caso consumidor-corretor 

de seguro, além dos efeitos positivos sobre sobre eventuais conflitos de interesses. 

Na tipologia COMPETIÇÃO POSITIVA foram classificados dois argumentos 

favoráveis à transparência da comissão de corretagem, relacionados ao aumento da 

concorrência que seria estimulado pela divulgação da comissão de corretagem  e à possibilidade 

do consumidor comparar corretoras e seguradoras. A respeito da concorrência no mercado de 

corretagem, de acordo com a European Commission (2007b, p. 132), “A lack of transparency 

in intermediaries’ remuneration reduces the potential for price competition in relation to 

mediation services, which in the case of commissions are bundled with the provision of 

insurance cover.”. Em relação às seguradoras, a divulgação da comissão de corretagem pode 

contribuir para a inibição de comportamentos semelhantes aos descritos por Tonelli (2010) ou 

relatados pela European Commission (2007b), a respeito da inibição da competição verdadeira 

entre as seguradoras pelos produtos, serviços e condições de honrar suas obrigações causadas 

pela falta de transparência da comissão de corretagem, além da limitação da capacidade 

oferecida ao mercado devido à possibilidade de seguradoras efetivamente poderem “comprar” 

distribuição dos seus produtos. 

Os argumentos enquadrados na tipologia INDUÇÃO DA 

CONSCIENTIZAÇÃO se relacionam com a importância da conscientização dos 

consumidores de duas maneiras distintas. O primeiro argumento deriva do fato de outros 

profissionais informarem sua remuneração aos seus clientes, o que poderia levar os 

consumidores de seguro a uma mudança de comportamento no qual perguntar a remuneração 

do corretor de seguro passaria a ser um hábito. E o segundo, que a partir do conhecimento da 

comissão de corretagem os consumidores poderiam ser estimulados a utilizar essa informação 

a seu favor na contratação do seguro.  

A melhoria da reputação dos corretores de seguro e o aumento da confiança nos 

serviços prestados foram enquadradas na tipologia CONFIANÇA ASSEGURADA. A 

propósito do grau de confiança dos consumidores nos intermediários e assessores financeiros, 

a European Commission (2012b, p.18) relata que “In a study led by AVIVA58 in 2008, 49% of 

those interviewed trusted recommendations by friends, family and other informal sources more 

than those of professionals. Only 35% of those interviewed relied on professional advice.” Essa 

constatação reforça o potencial dos benefícios que poderiam ser alcançados pelos corretores de 

seguro. 

Além desses pontos positivos, é importante registrar que na consulta pública 

organizada em 2010 pela Comissão Europeia para revisão da Diretiva sobre mediação de seguro 
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de 2002 houve 125 manifestações, cujas contribuições a respeito da transparência e do efetivo 

gerenciamento de conflitos de interesses foram resumidas da seguinte forma (EUROPEAN 

COMMISSION, 2011, p.4): 

 
A large majority of the respondents share the view that there is a need for a new 

requirement to be introduced which obliges the insurance intermediaries to 

indicate (…) whether they are entitled to any other incentives or bonuses provided 

by that company.  

Most of the respondents show a preference for more transparency of the 

administrative costs. They consider that the existing legislation is insufficient and 

that there is a need for more information disclosure at the pre-contractual stage.  

 

Outrossim, de acordo com Inderst (2014), há mais espaço para a adoção de 

medidas de transparência da comissão de corretagem em jurisdições nas quais os consumidores 

não são capazes de avaliar se os produtos oferecidos pelos corretores são adequados às suas 

necessidades ou são incapazes  de levar em consideração os interesses dos corretores na tomada 

de decisão, o que ocorre no caso da contratação de seguro, como relatado por  Hoffman et al 

(1991), Howe et al (1994), Cupach e Carson (2002) e Eckardt e Räthke-Döppner (2010). 

 

Transparência ativa x passiva 

 

Em relação à transparência ativa x passiva, verificou-se que das dezessete 

jurisdições que possuem requisitos de divulgação, doze exigem que a informação seja divulgada 

de forma ativa, três de forma passiva e outras duas numa combinação de ambas. De acordo com 

Buijze (2013), quando a informação é destinada à tomada de decisão autônoma, a melhor 

alternativa é o fornecimento sob demanda, enquanto no caso de consumidores que não tem 

conhecimento das informações de que poderia dispor, como acontece no setor de seguro, a 

divulgação ativa da existência das informações disponíveis se torna necessária para possam 

requisitá-las. Nos casos relacionados a consumidores que não são capazes de tomar decisões 

autônomas em que são conhecidas quais as informações que os consumidores necessitam, é 

sensato que se adote a divulgação espontânea.  

Sobre essa questão, na investigação conduzida no período de 2005 a 2007 pela 

European Commission (2007b, p.67), motivada por indícios sobre a possibilidade da existência 

de restrições ou distorções da concorrência no setor de seguro no mercado comum, foi 

constatado que “(...) a considerable number of representatives of the insurance industry and 

some brokers supported the concept of full transparency, pointing, for instance, to the fact that 



62 
 

in absence of spontaneous disclosure and transparency of both source and levels of 

remuneration a client was not able to make a fully informed decision (...)”. 

 

Transparência prévia x posterior 

 

Já em relação à tempestividade da divulgação da comissão de corretagem, das 

dezessete jurisdições que possuem esse requisito, quinze exigem que a divulgação seja prévia 

à contratação do seguro e duas após a contratação. A divulgação posterior, por meio das 

apólices de seguro emitidas, não auxilia o consumidor no processo de tomada de decisão, mas 

pode induzi-lo, nos casos em que considere o valor da comissão de corretagem exagerado, a 

procurar outros corretores para a próxima contratação ou consultar os supervisores de seguro 

ou órgãos de proteção ao consumidor. De acordo com Buijze (2013), a transparência posterior 

é preferível à total falta de transparência. Entretanto, devido à falta de costume dos 

consumidores lerem os documentos recebidos após a conclusão da contratação, corre-se o risco 

da informação não ser utilizada.  

Sob o ponto de vista contratual, bem como da proteção do consumidor, além de 

conhecer previamente as coberturas oferecidas, preço e outras características dos produtos, para 

que possa tomar sua decisão de contratação bem informado, é importante que o consumidor 

tenha conhecimento prévio da forma e dos valores das comissões de corretagem que serão 

recebidas pelo corretor de seguro das seguradoras no caso de conclusão da intermediação. Estas 

informações sobre as comissões podem auxiliá-lo a identificar potenciais conflitos de interesses 

e, se for o caso, consultar outros corretores ou outros canais de comercialização de seguro 

(EUROPEAN COMMISSION, 2012b).    

 

Pelo exposto, conclui-se que a resposta à primeira questão complementar 

apresentada na introdução “(a) o interesse público no acesso às comissões de corretagem 

supera as potenciais desvantagens para as corretoras de seguro e a indústria do seguro 

automóvel como um todo?” é sim.  

 

Das 39 jurisdições pesquisadas, dezessete jurisdições que possuem requisitos de 

divulgação da comissão de corretagem, cujas normas estão listadas na tabela a seguir com os 

respectivos anos de publicação.  
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Tabela 15 –Legislação por jurisdição 

JURISDIÇÃO 
ANO DE PUBLICAÇÃO 

DA LEGISLAÇÃO 
LEGISLAÇÃO 

Japão 1995 Act no. 105 

Estados Unidos – Califórnia 2000 Broker Fee Regulations 

Finlândia 2005 Act on Insurance Mediation no. 570 

Suécia 2005 FFFS 2005:11 

Vanuatu 2005 Insurance Act no. 54 

Dinamarca 2008 Act 930 

Noruega 2008 Act no. 41 

Colômbia 2009 Ley 1328 

República Eslovaca 2009 Act 186 

Costa Rica 2010 Acuerdo SUGESE 03-10 

Estados Unidos – Nova Iorque 2010 Regulation no. 194 

Peru 2012 Ley 29946 

Austrália 2013 Regulatory Guide 175 

Chile 2013 Circular nº 2123 

Holanda 2013 Wet financieel toezicht 

México 2014 Circular Única de Seguros y Fianzas 

Estônia 2015 Insurance Activities Act 

                                                                                    Fonte: Dados da pesquisa e do survey - elaboração do autor 

 

Nota-se, ainda, que supervisores de sete das 22 jurisdições que não possuem 

requisitos para divulgação da comissão de corretagem se declararam favoráveis à medida. Com 

isso, das 39 jurisdições pesquisadas 24 exigem ou apoiam a divulgação da comissão de 

corretagem aos consumidores (pessoas físicas). Essas 24 jurisdições pertencem a países 

localizados nos cinco continentes, com graus de desenvolvimento e características culturais 

diversas, como pode ser visto na tabela a seguir, onde constam dos dados do PIB per capita e 

IDH45 de cada um dos países, referentes ao ano de 2014 (IBGE, 2016).  

 

 

 

 

                                                           
45 Os dados do PIB per capita e do IDH se referem ao ano de 2014. No caso das jurisdições dos Estados Unidos 

os dados se referem ao IDH do país. No caso de Macau foram utilizados os dados da China.  



64 
 

Tabela 16 – Jurisdições pesquisadas que possuem ou manifestaram apoio à divulgação da comissão de                                 

corretagem 

AMÉRICA EUROPA ÁFRICA ÁSIA OCEANIA 
Chile 

PIB per capita: US$ 14.528 

IDH: 0,832 

Áustria 

PIB per capita: US$ 51.296 

IDH: 0,885 

Egito  

PIB per capita: US$ 3.151 

IDH: 0,690 

Japão 

PIB per capita: US$ 36.298 

IDH: 8,891 

Austrália  

PIB per capita: US$ 62.290 

IDH: 0,935 

Colômbia 

PIB per capita: US$ 7.904 

IDH: 0,720 

Dinamarca 

PIB per capita: US$ 61.294   

IDH: 0,923 

Tunísia  

PIB per capita: US$ 4.261 

IDH: 0,721 

Macau  

PIB per capita: US$ 7.617   

IDH: 0,727 

Vanuatu  

PIB per capita: US$ 3.138 

IDH: 0,594 

Costa Rica 

PIB per capita: US$ 10.415 

IDH: 0,766 

Estônia 

PIB per capita: US$ 20.122 

IDH: 0,861 

- - - 

Estados Unidos – Califórnia  

PIB per capita: US$ 54.306 

IDH: 0,915 

Finlândia 

PIB per capita: US$ 49.678  

IDH: 0,883 

- - - 

Estados Unidos – Nova 

Iorque 

PIB per capita: US$ 54.306 

IDH: 0,915 

Holanda 

PIB per capita: US$ 52.129  

IDH: 0,922 
- - - 

Guatemala 

PIB per capita: US$ 3.673 

IDH: 0,627 

Noruega 

PIB per capita: US$ 97.226 

IDH: 0,944 

- - - 

Jamaica 

PIB per capita: US$ 5.004 

IDH: 0,719 

República Eslovaca 

PIB per capita: US$ 18.486 

IDH: 0,844 

- - - 

México 

PIB per capita: US$ 10.326  

IDH: 0,756 

Suécia 

PIB per capita: US$ 58.856 

IDH:  0,907 

- - - 

Peru 

PIB per capita: US$ 6.516 

IDH: 0,734 

- - - 
JURISDIÇÕES QUE 

POSSUEM REQUISITO DE 

DIVULGAÇÃO 

Uruguai 

 PIB per capita: US$ 16.807 

IDH: 0,793 
- - - 

JURISDIÇÕES QUE NÃO 

POSSUEM REQUISITO DE 

DIVULGAÇÃO, MAS A 

APOIAM 

                                                                                          Fontes: dados da pesquisa e IBGE - elaboração do autor 

 

Em termos de prêmios arrecadados no segmento de seguro de danos, nos quais 

o seguro automóvel se inclui, as jurisdições favoráveis à divulgação da comissão de corretagem 

representam cerca de 25% dos prêmios de 201446, segundo SIGMA (2015). Os países que 

possuem requisito de divulgação da comissão de corretagem representam cerca de 24% dos 

prêmios mundiais e os que a apoiam aproximadamente 1%.  

Não se pode esquecer que, com a adoção da Diretiva (EU) 2016/97, de 2016, do 

Parlamento Europeu e do Conselho (COMISSÃO EUROPEIA, 2016), que estabelece a 

obrigatoriedade da divulgação aos consumidores da natureza da remuneração recebida relativa 

ao contrato de seguro, inclusive em relação a qualquer vantagem econômica oferecida ou 

concedida em conexão com contrato de seguro, as jurisdições cujos países são Estados-

membros da Comunidade Europeia deverão adequar suas legislações até 2018.  Vale notar, 

ainda, que a nova diretiva permite que os Estados-membros mantenham ou estabeleçam 

requisitos mais rigorosos relacionados ao assunto.  

                                                           
46 No caso dos Estados da Califórnia e Nova Iorque foram considerados os prêmios dos Estados Unidos ajustados 

pelos respectivos PIBs de 2014 obtidos no sítio do Bureau of Economic Analysis do US Department of Commerce 

(BEA, 2015). Não foram considerados os prêmios da Estônia e de Vanuatu por não estarem disponíveis. 
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Assim, embora não se possa generalizar os resultados da adoção da divulgação 

da comissão de corretagem a partir das respostas dos supervisores e entidades representativas 

dos corretores de seguro e seguradoras que participaram da pesquisa, verifica-se que a amostra 

obtida é diversificada econômica e socialmente e representativa em termos de prêmios e 

distribuição geográfica.  

 

Como foi visto neste trabalho, a resposta à segunda questão complementar 

“(b) é comum a regulação ao redor do mundo exigir a divulgação da comissão de corretagem 

na intermediação do seguro automóvel?” é que, embora não haja unanimidade, há uma 

preocupação crescente a respeito da proteção do consumidor no mundo e que uma parcela 

significativa das jurisdições que foram pesquisadas ou possui requisitos de transparência ou 

os apoiam.    

 

Em relação à postura dos diversos participantes da indústria do seguro, foi 

relatado no survey internacional que em algumas jurisdições como Áustria, Carolina do Norte,  

Espanha e Jamaica, segundo a percepção dos supervisores, os corretores de seguro demonstram 

alguma resistência à divulgação da comissão de corretagem. No Peru, as seguradoras se 

mostram preocupadas com o alcance da informação sobre os acordos firmados com os 

corretores de seguro, na medida que devem constar das apólices de seguro.  

Na Costa Rica, os corretores de seguro apresentaram alguma resistência à 

implementação da divulgação da comissão de corretagem, por considerá-la uma medida 

invasiva. Já o supervisor da República Eslovaca relata que a adoção do regime de divulgação 

da comissão de corretagem foi difícil, mas a implementação foi facilitada porque as diretivas 

europeias para intermediação financeira possuem esse requisito. 

No Brasil, como pode ser visto na reprodução do sítio do Sindicato dos 

Corretores de Seguros no Estado de Santa Catarina (SINCOR-SC, 2016), as entidades 

representativas dos corretores de seguro são contrárias à divulgação da comissão de corretagem 

aos consumidores. O título da nota reflete o posicionamento desse sindicato no caso da 

regulação do seguro popular de automóvel: “Seguro popular: valor da comissão não será 

divulgado com destaque” (grifo nosso) 
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Figura 9 – Reprodução de página do SINCOR-SC na internet 

 

                                                                                                                                                  Fonte: SINCOR-SC 

 

Além disso, os resultados do survey nacional permitem inferir que 93% das 

corretoras são contrárias à divulgação independente de pedido dos consumidores e 92% à 

divulgação a pedido dos consumidores, e que 92% efetivamente não a divulgam, seja de forma 

espontânea seja sob demanda dos consumidores, com uma margem de erro de ± 5% e nível de 

confiança igual a 95%. Esses resultados demonstram a pequena parcela das corretoras de seguro 

que divulgam a comissão de corretagem aos consumidores na prática e o alto grau de resistência 

que há entre as corretoras de seguro brasileiras em relação à transparência da comissão de 

corretagem aos consumidores e encontram respaldo na principal entidade representativa dos 

corretores, que também se manifestou contrária à divulgação da comissão de corretagem nas 

três oportunidades em que o assunto foi discutido no âmbito da Susep nos últimos dez anos.  

A polêmica que cerca esse assunto é tão grande no mercado brasileiro que na 

consulta pública do seguro popular de automóvel, a Bradesco AutoRe, segunda maior 

seguradora brasileira do ramo automóvel, solicitou que as seguradoras não fossem obrigadas a 

divulgar a comissão de corretagem aos consumidores, pois isso poderia ser entendido como 

uma intervenção na relação entre o segurado e seu corretor. 

 

Assim, a resposta à terceira questão complementar, “(c) quão forte tem sido a 

resistência do setor de seguro a tal exigência?” é que a resistência tem sido grande no Brasil 

e no mundo. 
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Em resumo, os resultados deste trabalho, apoiados nos referenciais teórico e 

empírico consultados e nos surveys realizados, sugerem que os benefícios da transparência 

são mais significativos do que os custos relacionados e, portanto, ser oportuna a adoção de 

medidas que promovam transparência, como os relacionados à divulgação ativa e prévia da 

comissão de corretagem aos consumidores, que devem ser, na forma recomendada por 

Michener e Bersch (2013) e IAIS (2011) e adotada em jurisdições como a Austrália e Nova 

Iorque, formalizada por escrito. Entretanto, a implementação desses requisitos deve ser 

conjugada com o monitoramento do seu efetivo cumprimento pelas corretoras de seguro,  como 

sugerido pelo supervisor colombiano no survey internacional. 
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6. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

Este trabalho investigou se a transparência da comissão de corretagem contribui 

para que os consumidores possam tomar uma decisão mais bem informada na contratação do 

seguro automóvel. Para alcançar esse objetivo, além de responder às três questões 

complementares apresentadas na introdução, este trabalho dialogou com a literatura sobre a 

atividade de seguro, Teoria da Agência e transparência e examinou o domínio da política de 

transparência da comissão de corretagem no Brasil e no exterior.  Também foram conduzidos 

surveys nacionais e internacionais: o primeiro com supervisores e entidades representativas de 

seguradoras e corretores de seguro de jurisdições estrangeiras e o segundo com corretoras de 

seguro brasileiras. Os resultados desses surveys, além de trazerem informações importantes 

para a investigação proposta, ofereceram algumas contribuições à literatura acadêmica por meio 

do levantamento de argumentos favoráveis e contrários; das posturas dos participantes dos 

mercados de seguro em jurisdições estrangeiras e no Brasil; e dos benefícios e problemas 

enfrentados na implantação de requisitos de transparência da comissão de corretagem em 

jurisdições estrangeiras que os adotaram.  

A literatura consultada chama atenção para os problemas que podem surgir da 

relação de agência que se forma no processo de intermediação do seguro, com um agente 

(corretor de seguro) e dois principais (consumidor e seguradoras), conjugada com a forma de 

remuneração dos corretores de seguro por meio de comissão de corretagem paga pelas 

seguradoras. Por outro lado, aponta os benefícios que podem ser alcançados com a exigência 

de medidas de transparência relacionadas à divulgação da comissão de corretagem, 

notadamente a possibilidade dos consumidores tomarem decisões mais bem informadas no 

momento de contratação de seguro e um aumento na concorrência no mercado de corretagem 

de seguro e da própria indústria do seguro.  

Esses benefícios foram confirmados no survey internacional, cujos resultados 

também mostraram que uma parcela significativa das jurisdições estrangeiras estudadas, que 

representa cerca de 25% dos prêmios mundiais do segmento de seguros de danos, possui ou 

apoia requisitos de transparência relacionados à divulgação da comissão de corretagem. Já no 

survey nacional, foi constatado que no Brasil 92% das corretoras brasileiras não divulgam a 

comissão de corretagem aos consumidores e que 93% são contrárias à divulgação independente 

de pedido dos consumidores e 92% à divulgação a pedido dos consumidores. Os resultados dos 

dois surveys ratificam a posição de Dahlen e Napel (2004), de que a informação sobre a 
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remuneração dos intermediários de seguro é geralmente difícil de ser obtida.  

Os resultados da análise da literatura e dos surveys internacional e nacional 

sugerem ser oportuna a adoção de medidas que promovam requisitos de transparência no 

processo de intermediação do seguro automóvel no Brasil, como os relacionados à 

transparência ativa e prévia da comissão de corretagem aos consumidores, que deve ser 

formalizada por escrito aos consumidores.  

Estudos futuros sobre a intermediação de seguro poderão considerar outras 

formas de regular as comissões de corretagem e medidas complementares à divulgação da 

comissão de corretagem que podem ser adotadas para reforçar a proteção do consumidor, tais 

como o estabelecimento dever fiduciário47 dos corretores de seguro em relação aos 

consumidores e o papel da educação financeira. Também poderão ser objeto de investigação os 

efeitos da transparência da comissão de corretagem na competição e na concentração do 

mercado de corretagem de seguro e da própria indústria do seguro. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
47 No survey internacional essa medida foi relatada por vários supervisores, tanto como recomendação quanto 

como medida já adotada em suas jurisdições, enquanto no survey nacional foi constatado que 72% das corretoras 

acreditam que prestam serviço para seus clientes e para as seguradoras no processo de intermediação do seguro 

automóvel e que 3% das corretoras que declararam que prestam serviços para as seguradoras. Com isso, três 

quartos das corretoras brasileiras não creem prestar serviços somente para os consumidores.     
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APÊNDICE A – Modelo do questionário utilizado no survey internacional 

 

 

 

1) País membro: 

2) Autoridade de Supervisão de Seguros: 

3) Pessoa responsável pelo preenchimento (nome e email): 

4) Em sua jurisdição há dispositivos legais ou infralegais que obriguem os 

corretores de seguros a divulgar aos seus clientes a comissão de corretagem que 

recebem pela venda de seguros automóvel? Por favor descreva. 

5) Em sua jurisdição há dispositivos legais ou infralegais que obriguem os 

corretores de seguros a divulgar aos seus clientes acordos de remuneração (por 

exemplo vinculados à lucratividade da sua carteira de clientes ou ao volume de 

prêmios) firmados com seguradoras? Por favor descreva.  

6) Caso não existam na sua jurisdição dispositivos legais ou infralegais 

relacionados à divulgação da comissão de corretagem ou aos acordos de 

remuneração mencionados nas questões 4 e 5, como são tratados os riscos 

associados aos conflitos entre os interesses dos corretores e dos clientes na 

comercialização de seguro automóvel? Há previsão de implantação de alguma 

medida para mitigar esses riscos?    

7) Na sua opinião, a divulgação pelo corretor de seguros da comissão de 

corretagem recebida ou dos acordos de remuneração adicionais à comissão de 

corretagem é (ou seria) suficiente para mitigar os riscos associados aos conflitos 

entre os interesses dos corretores e dos clientes na comercialização de seguro 

automóvel? Caso não seja, que outras medidas poderiam ser adotadas? 

8) Caso a divulgação da comissão de corretagem e/ou dos acordos de remuneração 

adicionais à comissão de corretagem seja obrigatória na sua jurisdição, por favor 

relate quais foram os benefícios alcançados após a implementação da 

obrigatoriedade da divulgação. 

9) Caso a divulgação da comissão de corretagem e/ou dos acordos de remuneração 

adicionais à comissão de corretagem seja obrigatória na sua jurisdição, por favor 

relate se houve redução do preço do seguro automóvel após a implementação da 

obrigatoriedade da divulgação? Qual foi o percentual de redução no preço? 

10) Como as seguradoras e os corretores de seguros de sua jurisdição se 

posicionam a respeito da divulgação (ou da possibilidade de divulgação, caso não 

seja obrigatória em sua jurisdição) ao cliente pelo corretor de seguros da comissão 

de corretagem e dos acordos de remuneração adicionais à comissão de 

corretagem? 

11) Por favor registre outros comentários que considere importantes. 

12) Caso a autoridade responsável por esse assunto em sua jurisdição seja outra 

entidade, por favor indique o nome e uma pessoa de contato. 
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APÊNDICE B – Modelo de convite para participação do survey nacional 

 

 

Prezado(a) corretor(a), 
 
Estou realizando uma pesquisa para obter sua opinião sobre a prática da divulgação da comissão de 
corretagem no Brasil. Essa pesquisa se refere à comissão de corretagem recebida pelas corretoras 
de seguro na comercialização do seguro automóvel tradicional (e não do seguro popular de 
automóvel recentemente aprovado pelo CNSP) 
 
Sua participação é fundamental para o sucesso da pesquisa e o(a) senhor(a) me ajudará muito se 
dedicar 5 minutos do seu tempo para responder o questionário abaixo, que estará a sua disposição 
até o dia 09/05/2016. 
 
As respostas serão tratadas com total confidencialidade e analisadas apenas de forma agregada e 
não individualizada ou pessoal. 
 
Desde já, agradeço a atenção. 
 
Luiz Fernando H. Sasaki 
Mestrando em Administração Pública 
FGV - EBAPE 
 
 
Clique aqui para participar da pesquisa - Questionário 

Ou utilize o endereço abaixo para acessá-lo através do seu browser: 

https://fgvsocial.co1.qualtrics.com/SE?SID=SV_4NkI8yL5gjyQdr7&Q_CHL=email&Preview=Survey 

 
Clique aqui caso o senhor não queira receber mais emails sobre essa pesquisa 

https://fgvsocial.co1.qualtrics.com/SE?SID=SV_4NkI8yL5gjyQdr7&Q_CHL=email&Preview=Survey
https://fgvsocial.co1.qualtrics.com/SE?SID=SV_4NkI8yL5gjyQdr7&Q_CHL=email&Preview=Survey
https://fgvsocial.co1.qualtrics.com/CP/Register.php?OptOut=true&RID=null&LID=null&BT=Zmd2c29jaWFs&_=1
https://fgvsocial.co1.qualtrics.com/CP/Register.php?OptOut=true&RID=null&LID=null&BT=Zmd2c29jaWFs&_=1
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APÊNDICE C – Modelo do Questionário utilizado no survey nacional 
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