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A ideia revolucionária que define a fronteira entre os tempos modernos e o passado 
é o domínio do risco: a noção de que o futuro é mais do que um capricho dos deuses 
e de que homens e mulheres não são passivos ante a natureza. Até os seres humanos 
descobrirem como transpor essa fronteira, o futuro era um espelho do passado ou o 
domínio obscuro de oráculos e adivinhos que detinham o monopólio sobre o 
conhecimento dos eventos previstos.1 

 
1  BERNSTEIN, Peter L. Desafio aos deuses: a fascinante história do risco. Rio de Janeiro: Alta, 2018. p. 1. 



 

RESUMO 

Esta dissertação busca (i) entender a forma de atuação das insurtechs de seguro peer-to-peer 

sob a ótica da regulação setorial; (ii) discutir a viabilidade jurídica das empresas pertencentes 

ao modelo autogoverno, à luz do artigo 757 do Código Civil de 2002 e do Decreto-lei n.º 

73/1966; e (iii) apontar respostas regulatórias destinadas a essas empresas. As insurtechs de 

seguro peer-to-peer possuem modelos de negócios baseados em plataforma on-line, 

permitindo às pessoas se unirem e formarem grupos, autoadministrando-se em alguma 

medida, para se protegerem contra as consequências econômicas advindas da concretização 

de riscos predeterminados. Pela perspectiva da regulação setorial, as insurtechs de seguro P2P 

podem ser classificadas da seguinte maneira: (i) segurador: a plataforma é gerenciada por uma 

insurtech constituída na forma de sociedade seguradora legalmente autorizada; (ii) 

intermediário: a plataforma é gerenciada por um intermediário de seguro e há uma seguradora 

subjacente na operação; (iii) autogoverno: a plataforma on-line é administrada por empresa 

não regulada e não há a presença de uma sociedade seguradora na operação. Para avaliar a 

viabilidade jurídica deste último, são indicados os referenciais normativos envolvendo o 

contrato de seguro e a operação de seguro privado. Verifica-se que o contrato de seguro 

possui quatro elementos essenciais e somente pode ser parte nesse instrumento como 

seguradora uma entidade legalmente autorizada para tal finalidade. Tomando em conta essas 

premissas normativas, o modelo de negócio da Teambrella, insurtech de seguro peer-to-peer 

pertencente ao modelo autogoverno, é analisado. Conclui-se que o contrato oferecido por essa 

insurtech aos participantes da plataforma não contém os elementos do contrato de seguro. Por 

esse motivo, não precisa ser constituída na forma de sociedade seguradora, sendo viável, 

portanto, o modelo de negócio. Com base nos estudos elaborados pela EIOPA e pelo 

regulador de seguros da Lituânia, sugere-se que as insurtechs pertencentes ao modelo 

autogoverno não devem ser equiparadas às sociedades seguradoras, mas regulamentadas em 

alguma medida. 

 

Palavras-chave: Insurtech; Peer-to-peer; P2P; Autogoverno; Regulação setorial. 

 

  



 

ABSTRACT 

This paper aims to (i) understand the operation of peer-to-peer insurance insurtechs under the 

view of sectorial regulation, (ii) discuss the legal feasibility of the companies that function as 

technical service provider, under the article 757 of Brazilian’s 2002 Civil Code and Decree-

Law n.º 73/1966; and (iii) present possible regulatory responses. Peer-to-peer insurance 

insurtechs have business models based on an online platform, allowing people to come 

together and form groups, self-managing to some extent, to protect themselves against the 

economic consequences arising from the realization of predetermined risks. From the 

perspective of sectoral regulation, P2P insurance insurtechs can be classified as follows: (i) 

insurance: the platform is managed by an insurtech constituted as a legally authorized 

insurance company; (ii) intermediary: the platform is managed by an insurance intermediary 

and there is an insurer underlying the transaction; (iii) self-government: the online platform is 

managed by a non-regulated company and there is no insurance company in the operation. To 

discuss the legal feasibility of the latter, this work presents the normative framework 

involving the insurance contract and the private insurance operation, which involves the four 

essential elements of the insurance contract – operations that aim to place on the market a 

contract in which the four elements are present are private to insurance companies as ruled by 

law. Based on these premises, the business model of Teambrella is analyzed. The conclusion 

is that the contract offered by Teambrella does not have the elements of the insurance contract 

provided by article 757 of the Civil Code of 2002. Therefore, it does not require to be an 

insurance company and the business model is viable. Based on EIOPA and the Lithuanian 

insurance regulator studies, this paper suggests that insurtechs pertaining to the self-

government model do not match insurance companies, but should be regulated somehow. 

 

Keywords: Insurtech; Peer-to-peer; P2P; Technical service provider; Sectorial regulation. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo definição proposta pela International Association of Insurance Supervisors 

(IAIS) – órgão internacional de supervisores e reguladores de seguro de mais de duzentas 

jurisdições pelo mundo, do qual o Brasil faz parte –, são consideradas insurtech as empresas 

(constituídas como sociedades seguradoras ou não) com modelos de negócios baseados em 

tecnologia que têm potencial de transformar o mercado de seguro. Os principais tipos de 

inovações que se enquadram no escopo das insurtechs, segundo a IAIS, são: internet das 

coisas (Internet of Things), big data e data analytics, machine learning, blockchain, smart 

contract e rede peer-to-peer, entre outros.2 

O nível de crescimento e investimento global nas insurtechs vem praticamente 

dobrando ano após ano. Segundo relatório elaborado pelo FT Partners (banco de 

investimento focado exclusivamente em fintechs/insurtechs) e publicado pelo International 

Finance Corporation do Banco Mundial, o total de investimentos nessas empresas somou o 

importe de $ 4,4 bilhões em 2018, enquanto em 2020 esse valor somou $ 7,1 bilhões e, em 

2021, saltou para $13,7 bilhões.3-4 

O crescimento acelerado de empresas com modelos de negócios inovadores, embora, 

por um lado, gere externalidades positivas para todo o mercado, ao ampliar a competição e a 

eficiência do setor, vem causando também preocupações, especialmente para os formuladores 

de políticas públicas. Isso porque, não raras as vezes, essas empresas atuam em vácuos 

legislativos ou em áreas cinzentas do Direito, gerando dúvidas a respeito da licitude dos 

modelos de negócio. As insurtechs de seguro peer-to-peer (também chamadas de “seguro 

P2P”), em especial aquelas que não são constituídas na forma de sociedade seguradora, 

enquadram-se nesses dois problemas. Ousa-se dizer, aliás, que essas insurtechs, pela 

perspectiva regulatória, são as que mais geram controvérsias. Elas são o objeto desta 

dissertação. 

 
2  INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE SUPERVISORS. FinTech Developments in the 

Insurance Industry. Basel, 21 fev. 2017, p. 5. Disponível em: https://www.iaisweb.org/uploads/ 
2022/01/Report_on_FinTech_Developments_in_the_Insurance_Industry.pdf. Acesso em: 28 maio 2022.  

3  HOLLIDAY, Susan. How I insurtech can close the protection gap in emerging markets. EMCompass, 
Washington, n. 70, p. 1, ago. 2019. Disponível em: http://hdl.handle.net/10986/32366. Acesso em: 21 maio 
2022.  

4  FINANCIAL TECHNOLOGY PARTNERS. 2021 Insurtech Almanac: Global Financing and M&A 
Statistics. [San Francisco]: FT Partners Research, fev. 2022, p. 5. Disponível em: 
https://www.ftpartners.com/fintech-research/insurtech-almanac. Acesso em: 9 jun. 2022.  
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O conceito de rede peer-to-peer tem origem no âmbito das ciências da computação e 

designa as redes em que o usuário é, ao mesmo tempo, cliente e servidor. Nesse sentido, para 

uma rede ser considerada peer-to-peer, em sua acepção mais pura, seus participantes devem 

compartilhar uma parte de seus próprios recursos, ao mesmo tempo que são os usuários da 

rede, sendo organizada diretamente entre os pares, sem a necessidade de um servidor central.5 

Essa concepção de rede administrada pelos próprios pares de forma descentralizada foi trazida 

para o mundo dos seguros, inspirando o surgimento das insurtechs de seguro peer-to-peer. 

Com efeito, essas empresas permitem que pessoas se unam e formem grupos, 

autoadministrando-se em alguma medida, para se protegerem contra as consequências 

econômicas advindas da concretização de riscos predeterminados. Nessa definição, não se 

explicita a forma como a proteção às pessoas ocorre. Isso porque os participantes da 

plataforma podem se proteger de diversas maneiras, a depender do modelo de negócio 

desenhado pela insurtech. Pode ser mediante a contratação de um seguro privado, por meio da 

formação de um fundo comum administrado exclusivamente pelos próprios participantes ou, 

ainda, sem a formação de qualquer fundo. O ponto em comum dessas insurtechs, a despeito 

dos diferentes modos de como a proteção ocorre, é que em todos os casos elas atuam no 

formato de plataforma on-line, gerando valor ao reduzir os custos de transação existentes na 

interação direta entre os participantes do grupo. Em determinadas circunstâncias, os custos de 

transação são reduzidos a tal ponto que se torna viável conferir proteção às pessoas de forma 

descentralizada, sem a presença de uma sociedade seguradora (como se vê no modelo 

autogoverno explicado a seguir). 

As insurtechs de seguro P2P, pela perspectiva da regulação setorial, podem ser 

categorizadas da seguinte maneira: (i) segurador; (ii) intermediário; e (iii) autogoverno. No 

primeiro, a plataforma on-line é gerida por uma insurtech constituída na forma de sociedade 

seguradora legalmente autorizada, a qual deve obedecer toda a legislação relativa às 

seguradoras. No modelo “intermediário”, como o próprio nome sugere, a plataforma é 

gerenciada por um intermediário de seguro (por exemplo, corretor de seguros, representante 

de seguro etc.), o qual deve respeitar a legislação correspondente ao respectivo player, 

havendo, ademais, uma sociedade seguradora subjacente na operação. No modelo 

 
5  SCHOLLMEIER, Rüdiger. A definition of peer-to-peer networking for the classification of peer-to-peer 

architectures and applications. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON PEER-TO-PEER 
COMPUTING, 1., 27-29 ago. 2001, Linkoping. Anais […]. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2002. 
Poster Presentations. p. 101-102. Disponível em: http://ieeexplore.ieee.org/document/990434/. Acesso em: 
13 jun. 2021.  
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autogoverno, a plataforma on-line é administrada por empresa não regulada – pelo menos até 

o momento – e não há a presença de uma sociedade seguradora na operação6-.7 Como se nota, 

as empresas pertencentes aos dois primeiros modelos estão submetidas ao arcabouço legal e 

regulatório já existente, ressignificando o modo de atuação dos agentes regulados, enquanto 

as empresas do último modelo estão fora daquele arcabouço. 

As insurtechs pertencentes às três categorias são recentes no mercado e, por esse 

motivo, há ainda informação desencontrada a respeito de como essas operações de fato 

ocorrem, o que dificulta a análise apropriada dessas empresas para fins de avaliação de sua 

aderência à regulação setorial. Exemplo paradigmático desse problema pode ser constatado 

com a insurtech Friendsurance, que geralmente é descrita como uma corretora de seguro 

alemã considerada pioneira em seguro peer-to-peer, descrição no mínimo incompleta. Isso 

porque, ao lado dessa corretora, há também na operação outra empresa do mesmo grupo 

econômico, chamada Megara GmbH, que atua na qualidade de agente de seguro de uma 

sociedade seguradora alemã, situação que altera a análise da aderência dessas empresas à 

regulação setorial brasileira. Outro exemplo emblemático é a insurtech Lemonade que, muito 

embora seja reiteradamente citada como uma seguradora peer-to-peer, a própria empresa veio 

a reconhecer que seu modelo de negócio não pode ser assim reputado.  

Especificamente no modelo autogoverno, o cenário é ainda mais delicado em razão da 

ausência de uma sociedade seguradora subjacente na operação e de um regramento próprio a 

ser obedecido até o momento. As insurtechs pertencentes a essa categoria correm o risco 

efetivo de ser penalizadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) – entidade 

autárquica responsável por, entre outras funções, fiscalizar as empresas supervisionadas do 

mercado de seguro e aquelas que atuam sem a devida autorização – por operarem de forma 

irregular, a depender de como o modelo de negócio é concebido. Convém ressaltar, nesse 

particular, que a legislação brasileira em vigor reconhece somente um “contrato de seguro”, 

disciplinado no art. 757 do Código Civil de 2002, segundo o qual somente podem ser partes 

 
6  CARVALHO, Joana Campos; REGO, Margarida Lima. Insurance in today’s sharing economy: new 

challenges ahead or a return to the origins of insurance?. In: MARANO, Pierpaolo; NOUSSIA, Kyriaki 
(org.). InsurTech: a legal and regulatory view. AIDA Europe Research on Insurance Law and Regulation. 
Cham: Springer International Publishing, 2020. v. 1, p. 32. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-
030-27386-6_2. Acesso em: 4 jun. 2022.  

7  EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY. Report on best practices 
on licencing requirements, peer-to-peer insurance and the principle of proportionality in an InsurTech 
context. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. p. 26. Disponível em: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/128d0a4f-49fc-11e9-a8ed-01aa75ed71a1. Acesso em: 
13 jun. 2021; CARVALHO, Joana Campos; REGO, Margarida Lima. Insurance in today’s sharing economy: 
new challenges ahead or a return to the origins of insurance? cit., p. 32. 
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desse contrato típico a sociedade seguradora legalmente autorizada e o segurado, o que 

levanta dúvida acerca da licitude dessas insurtechs.  

O objeto desta dissertação são, portanto, os modelos de negócios desenhados pelas 

insurtechs de seguro peer-to-peer. Os objetivos são aclarar a forma de atuação das insurtechs 

de seguro peer-to-peer pelo prisma da regulação setorial, discutir a viabilidade jurídica das 

empresas pertencentes ao modelo autogoverno, à luz do art. 757 do Código Civil de 2002 

(Capítulo XV – Do Seguro) e do Decreto-lei n.º 73/1966, que dispõe sobre o Sistema 

Nacional de Seguros Privados (SNSP), regula as operações de seguros e resseguros, e, ainda, 

apresentar respostas regulatórias para essas empresas. Considerando essa delimitação, 

aspectos relacionados a outras áreas do Direito e a outros diplomas legais, embora 

importantes, não são abordados neste estudo.8 

Introduzido o tema, justifica-se sua importância. O mercado de seguros no ano de 

2020 representou 3,7% do produto interno bruto brasileiro, com potencial para atingir valores 

da ordem de 6% a 10%. De acordo com a publicação World Insurance, da Swiss Re Institute, 

o Brasil ocupou a 14.ª posição no ranking mundial em 2019, em matéria de emissão de 

prêmios totais (vida e não vida). Entre janeiro e dezembro de 2020, o faturamento dos 

mercados supervisionados pela SUSEP alcançou R$ 274 bilhões. O total das provisões 

técnicas chegou a R$ 1,2 trilhão em dezembro de 2020, um aumento nominal de 7,5% em 

relação a dezembro de 2019,9 evidenciando a relevância do setor.  

A atividade securitária contribui positivamente para o desenvolvimento da economia 

de um país, especialmente tratando-se de mercados emergentes, como é o caso brasileiro.10 

Pesquisas publicadas indicam que o mercado segurador pode induzir o crescimento 

econômico ao contribuir para a(o): (i) mobilização da poupança; (ii) estabilização da situação 

financeira dos indivíduos e das empresas por meio da prestação de garantia; (iii) 

gerenciamento eficiente dos riscos aos quais as pessoas e as empresas estão expostas; (iv) 

incentivo à mitigação de perdas; e (v) formação de poupança interna, em virtude dos ativos 

 
8  Em virtude da delimitação do tema, o Decreto-lei n.º 2.063/1940, a Lei n.º 5.764/1971 e o Enunciado n.º 185 

da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal não são abordados nesta dissertação. 
9  SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. Coordenação-Geral de Estudos e Relações 

Institucionais. Relatório de Análise e Acompanhamento dos Mercados Supervisionados. Rio de Janeiro, 30 
maio 2021, p. 3. Disponível em: http://www.susep.gov.br/menuestatistica/SES/relat-acomp-mercado-
2021.pdf. Acesso em: 24 out. 2021.  

10  ARENA, Marco. Does insurance market activity promote economic growth? A cross-country study for 
industrialized and developing countries. Journal of Risk & Insurance, [s. l.], v. 75, n. 4, p. 2, 5 nov. 2008. 
Disponível em: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1539-6975.2008.00291.x. Acesso em: 13 jun. 2021.  



 16

garantidores necessários para cobertura das provisões técnicas que podem ser empregadas 

para investimentos em outros setores produtivos.11-12 

Douglass North, economista americano laureado com o Prêmio Nobel de 1993 e um 

dos fundadores da Nova Economia Institucional (NEI), campo do conhecimento 

fundamentalmente interdisciplinar que conecta o Direito, a Economia e áreas afins, explica a 

importância das instituições para o desenvolvimento sustentável das economias no longo 

prazo. Nas palavras do economista, “as instituições são as regras do jogo em uma sociedade 

ou, em uma definição mais formal, as restrições concebidas pelo homem que moldam a 

interação humana”.13 As instituições, segundo seus trabalhos, importam e afetam o 

desempenho econômico dos países.  

A partir das ferramentas teóricas oferecidas pela NEI, pesquisadores investigaram 

empiricamente se a força do sistema legal impacta o setor de seguro e financeiro, comparando 

os países pertencentes à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os 

resultados revelam uma correlação positiva estatisticamente significativa do Estado de Direito 

e da qualidade regulatória com as exportações e importações de seguro e serviços financeiros. 

A conclusão foi de que o fortalecimento do Estado de Direito e dos mecanismos de 

cumprimento de contratos podem facilitar níveis mais elevados de comércio de seguros e 

serviços financeiros.  

Em outras palavras, o sistema legal, em especial a qualidade regulatória, revela-se 

como importante motor para o desenvolvimento do mercado de seguros de um país, 

garantindo o desenvolvimento sustentável de longo prazo. Desse modo, uma estrutura legal 

eficiente, com instituições adequadas, pode levar a ganhos significativos de produtividade e 

competitividade, e, consequentemente, de crescimento econômico.14  

A proliferação das insurtechs pode abalar as instituições formais já consolidadas do 

setor de seguros porque trazem modelos de negócios altamente inovadores, não se amoldando 

 
11  BORELLI, Elizabeth; CHAN, Betty Lilian; PERIS, Renata Wandroski; SILVA, Fabiana Lopes da. Evolução 

do mercado segurador e crescimento econômico no Brasil. Revista Eletrônica do Departamento de Ciências 
Contábeis & Departamento de Atuária e Métodos Quantitativos da FEA-PUC/SP, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 
21-36, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.23925/2446-9513.2015v2i2p21-36. Acesso em: 26 maio 
2022. 

12  HAN, Liyan; LI, Donghui; MOSHIRIAN, Fariborz; TIAN, Yanhui. Insurance development and economic 
growth. The Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice, London, n. 35, p. 183-195, 27 abr. 
2010. Disponível em: https://doi.org/10.1057/gpp.2010.4. Acesso em: 26 maio 2022. 

13  NORTH, Douglass C. Instituições, mudança institucional e desempenho econômico. São Paulo: Três 
Estrelas, 2018. p. 13. 

14  CLEMES, Michael D.; GANI, Azmat. Does the strength of the legal systems matter for trade in insurance 
and financial services? Research in International Business and Finance, s.l., v. 36, p. 511-519, jan. 2016. 
Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2015.10.008. Acesso em: 13 jun. 2021. 
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perfeitamente às categorias jurídicas tradicionais. Esse cenário gera desafios acentuados para 

o regulador do mercado, o qual enfrenta a necessidade de equilibrar seu papel de garantir a 

estabilidade financeira do sistema e a proteção dos segurados, sem, contudo, reprimir a 

inovação para acompanhar as constantes mudanças de necessidades dos consumidores e das 

sociedades supervisionadas.15 

Nesse sentido, com o avanço do número de insurtechs de seguro P2P, reguladores do 

mercado passaram a analisar os modelos de negócio dessas empresas a fim de avaliar, entre 

outros aspectos, sua viabilidade jurídica e técnico-atuarial. A Autoridade Europeia dos 

Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA), por exemplo, já demonstrou 

especial atenção à atividade dessas insurtechs ao publicar estudo específico sobre o seguro 

P2P.16 Segundo o relatório, as empresas pertencentes ao modelo segurador e intermediário 

devem respeitar a legislação já em vigor, à qual estão submetidas. Para as insurtechs 

classificadas como autogoverno – uma vez que não há tratamento regulatório específico até o 

momento e, ainda, porque inexiste na operação uma sociedade seguradora subjacente – foram 

apresentadas possíveis respostas regulatórias, analisadas nesta dissertação. O regulador de 

seguros da Lituânia também publicou diretrizes específicas para o seguro peer-to-peer, as 

quais também são abordadas no presente trabalho, com o objetivo de fomentar essa inovação, 

sem, contudo, deixar de adotar as cautelas necessárias para proteção dos consumidores.17  

No Brasil, a SUSEP também está monitorando o assunto. De acordo com a ata da 1.ª 

Reunião da Comissão Especial de Inovação e Insurtech promovida entre o órgão e entidades 

representativas do mercado, foi discutida possível regulamentação para esses modelos de 

negócio.18 Na exposição de motivos da Consulta Pública n.º 33/2021, que deu origem à 

Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) n.º 431/2021, a qual disciplina 

as operações das sociedades seguradoras por meio de representante de seguros, há menção 

 
15  CHATZARA, Viktoria. FinTech, InsurTech, and the Regulators. In: MARANO, Pierpaolo; NOUSSIA, 

Kyriaki (org.). InsurTech: a legal and regulatory view. AIDA Europe Research on Insurance Law and 
Regulation. Cham: Springer International, 2020. v. 1, p. 21-22. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-
3-030-27386-6_1. Acesso em: 26 jun. 2021. 

16  EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY. Report on best practices 
on licencing requirements, peer-to-peer insurance and the principle of proportionality in an InsurTech context 
cit., p. 25-31. 

17  LIETUVOS BANKAS. Peer-to-peer insurance guidelines by the Bank of Lithuania: a sustainable way of 
market entry for innovations. [S. l.], p. 1-12, 14 out. 2021. Disponível em: https://www.lb.lt/en/news/peer-to-
peer-insurance-guidelines-by-the-bank-of-lithuania-a-sustainable-way-of-market-entry-for-innovations. 
Acesso em: 23 jan. 2022. 

18  SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. 1.ª Reunião da Comissão Especial de Inovação e 
Insurtech. Rio de Janeiro, 15 set. 2017, p. 4. Disponível em: http://www.susep.gov.br/setores-
susep/seger/comissao-insurtech-e-inovacao/Memoria%20da%201o%20Reuniao%20-%20Insurtech.pdf. 
Acesso em: 26 maio 2022.  
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específica de inclusão de dispositivo possibilitando a reversão de parte do resultado 

operacional positivo apurado em carteiras específicas em que o representante atuou na 

intermediação, com o objetivo de viabilizar modelos de negócios inspirados no conceito de 

peer-to-peer.19 

Apesar da importância, estudos relacionados às insurtechs e às transformações que 

vêm ocorrendo no âmbito do mercado securitário publicados na área do Direito são difíceis de 

se localizar, muito embora esses modelos de negócios já sejam realidade no Brasil, com 

potencial de crescimento considerável. Somente para fins elucidativos, foi realizada busca nos 

acervos da Universidade de São Paulo, da Fundação Getulio Vargas de São Paulo e Rio de 

Janeiro, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, e não se identificou nenhuma dissertação ou tese que abordasse o tema, 

independentemente do campo de pesquisa. Por outro lado, comparativamente, é possível se 

deparar com dissertações e teses tratando sobre fintechs, evidenciando que o estudo sobre as 

insurtechs é de fato incipiente. Especificamente sobre seguro P2P, não se encontrou no Brasil 

dissertação de mestrado ou tese de doutorado versando sobre o tema na área jurídica, sendo 

verificada, ademais, somente uma dissertação de mestrado sob o enfoque atuarial.20 

Infere-se, assim, que o estudo da interação entre a regulação setorial e as operações de 

seguros peer-to-peer por meio das insurtechs é um assunto novo e relevante. Ainda, pode 

contribuir positivamente para a compreensão de um setor da economia fundamental para o 

crescimento sustentável de um país. 

Quanto ao modelo de pesquisa e metodologia aplicada, a FGV-SP Direito admite 

basicamente três formatos de dissertação de mestrado profissional: (i) trabalho exploratório 

sobre práticas jurídicas; (ii) resolução de problema; e (iii) estudo de caso.21 Para o atingimento 

dos objetivos desta dissertação, o modelo de pesquisa escolhido foi preponderantemente o 

primeiro, sendo a prática pesquisada a regulação do mercado de seguro (modelo regulatório), 

com elementos de estudo de caso (as insurtechs escolhidas para análise).  

 
19  SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. Exposição de motivos. SEI/SUSEP n.º 1145292. Rio 

de Janeiro, 26 set. 2021, p. 7. Disponível em: http://susep.gov.br/setores-susep/seger/sei-susep-1145292-
exposicao-de-motivos.pdf. Acesso em: 26 maio 2022.  

20  Conferir: ROSEMBAUM, Yuri Amaral. A economia compartilhada entra no mercado de seguros: uma visão 
geral do seguro peer-to-peer. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Seguros; Centro de Pesquisa e Economia do 
Seguro, 2017. p. 1-35. 

21  PINTO JUNIOR, Mario Engler. Pesquisa jurídica no mestrado profissional. Revista Direito GV, São Paulo, 
v. 14, n. 1, p. 38, jan./abr. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2317-6172201802. Acesso em: 1.º 
jun. 2022.  
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Esta dissertação foi dividida em cinco capítulos (excluindo-se a introdução e a 

conclusão). No primeiro, é abordado o referencial teórico geral relevante para este estudo. As 

insurtechs de seguro peer-to-peer empregam tecnologia com o objetivo de reduzir os custos 

de transação implicados na atividade de seguro. Em determinadas circunstâncias (mais 

especificamente no modelo autogoverno, visto a seguir), os custos de transação são reduzidos 

a ponto de ser viável conferir proteção às pessoas, de forma descentralizada, sem a presença 

de uma sociedade seguradora. Todas integram, ademais, um cenário mais amplo denominado 

economia compartilhada, pois atuam na forma de plataforma on-line, utilizando-se de 

tecnologia para gerar valor aos participantes do grupo ao diminuir os atritos existentes na 

interação entre os pares. Por essa razão, são apresentados e entrelaçados conceitos envolvendo 

custos de transação, com foco na teoria desenvolvida por Ronald Coase e Oliver Williamson 

(subcapítulo 1.1), a fim de explicar por qual razão a atividade de seguro é organizada de 

maneira hierárquica por intermédio de uma firma especializada (subcapítulo 1.2); e, ainda, (ii) 

elucidar o modo de atuação das plataformas on-line que integram a chamada economia 

compartilhada (subcapítulo 1.3). 

No segundo capítulo, é desenvolvida a aplicação do referencial teórico ao seguro peer-

to-peer. No subcapítulo 2.1, é explorada a forma de atuação das insurtechs de seguro peer-to-

peer, sempre dialogando com o ferramental teórico abordado no capítulo anterior. No 

subcapítulo 2.2, é aprofundado o modo de atuação das insurtechs pertencentes ao modelo 

segurador, a fim de esclarecer como ele pode funcionar no Brasil, assim como o caso da 

Lemonade e o motivo pelo qual o modelo de negócio dessa empresa não pode ser considerado 

peer-to-peer. Por sua vez, no subcapítulo 2.3, é abordado o modelo intermediário, 

esclarecendo a maneira de atuação da Friendsurance (Alecto GmbH e Megara GmbH), 

insurtech alemã reputada pioneira no seguro peer-to-peer, e como esse modelo pode ser 

replicado no Brasil. Por fim, no subcapítulo 2.4, é analisado o modelo autogoverno, 

utilizando-se como exemplo a Teambrella, insurtech sediada na Rússia vista como referência 

nesse sistema, sem, contudo, adentrar na regularidade ou não dessa operação.  

O terceiro capítulo aborda o referencial normativo necessário para avaliar se o modelo 

autogoverno é viável no Brasil, considerando o arcabouço legal em vigor – notadamente o 

Decreto-lei n.º 73/1966 e o Código Civil de 2002. Assim, são analisados os elementos 

essenciais (interesse legítimo, garantia, risco predeterminado e prêmio) e acidentais (sinistro e 

indenização) do contrato de seguro e, por consequência, da operação de seguro privado. 

O quarto capítulo aprofunda-se especificamente no estudo do modelo autogoverno, 

discutindo a viabilidade jurídica das insurtechs pertencentes a essa categoria. A conclusão é 
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pela aderência à regulação setorial brasileira, desde que o contrato oferecido pela empresa não 

contenha os quatro elementos do contrato de seguro.  

Por fim, no quinto capítulo, são abordadas respostas regulatórias para as insurtechs 

pertencentes ao modelo autogoverno, com base nos relatórios publicados pela EIOPA e pelo 

regulador de seguros da Lituânia.  
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1  REFERENCIAL TEÓRICO GERAL 

Este capítulo apresenta o referencial teórico geral relevante para os objetivos desta 

dissertação. São expostos e entrelaçados conceitos envolvendo (i) custos de transação 

(subcapítulo 1.1); (ii) atividade tradicional de seguro (subcapítulo 1.2); (iii) economia 

compartilhada e plataformas on-line (subcapítulo 1.3), para, no capítulo seguinte, elucidar a 

forma de atuação das insurtechs de seguro peer-to-peer e os modelos existentes. Para tanto, é 

realizada ampla revisão da literatura envolvendo custos de transação, com foco na teoria 

desenvolvida por Ronald Coase, aprimorada por Oliver Williamson, com o objetivo de (i) 

explicar a razão pela qual a atividade de seguro é tipicamente organizada de forma hierárquica 

por intermédio de uma firma especializada; e, ainda, (ii) aclarar o modo de atuação das 

plataformas on-line que integram a chamada economia compartilhada. 

1.1  A teoria dos custos de transação (Coase – Williamson) 

Conforme visto nos próximos capítulos, mediante a utilização de tecnologia, as 

insurtechs que operam plataformas on-line de seguro P2P visam permitir a organização de 

pessoas em grupos específicos – em alguns casos, sem a presença da sociedade seguradora – 

com um propósito em comum: o compartilhamento de risco, de modo a mitigá-lo. O emprego 

de tecnologia se dá para reduzir os custos de transação implicados na engenharia capaz de 

possibilitar essa organização direta entre os pares. Por esse motivo, a compreensão dos 

fundamentos que envolvem as teorias de custos de transação, especialmente aquelas 

desenvolvidas por Ronald Coase e Oliver Williamson, são importantes para a elucidação das 

operações de seguro P2P. Este subcapítulo tem por objetivo apresentar essa análise, que será 

relevante para o que segue. 

Na economia neoclássica, os economistas buscam aproximar as Ciências Econômicas, 

área do conhecimento inserida no contexto das Ciências Sociais, das Ciências Exatas, 

especialmente da Física. Nessa linha, os economistas ortodoxos, assim como os físicos, 

elaboram modelos abstratos a partir da emulação da realidade com o objetivo de estudar 

fenômenos econômicos complexos. Nesses modelos, diversas “perturbações” são excluídas 

para simplificar a realidade, sendo uma particularmente importante para esta dissertação: o 

custo de transação (ou de forma simplificada: atrito ou fricção).  
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Observa-se essa forma de pensamento nos ensinamentos de Frank Knight, considerado 

um dos fundadores da corrente de pensamento econômico denominada Escola de Chicago. 

Knight esclarece que os físicos formulam modelos a partir de condições simplificadas, 

eliminando todos os fatores perturbadores. As condições simplificadas, assevera o autor, 

“abrangem especificações quanto a dimensão, massa, forma, [...] e propriedades geralmente 

dos objetos com que se têm de trabalhar, especificações em geral inteiramente impossíveis de 

ocorrer de fato, embora seja absolutamente necessário que se façam”. Por outro lado, 

prossegue Knight, “os fatores perturbadores consistem simplesmente em algo que não se 

incluiu nas especificações, e sua eliminação real com toda a probabilidade é igualmente 

impossível de ocorrer, e, mais uma vez, igualmente necessário que se admita”.22  

O modelo básico utilizado na economia neoclássica é o da concorrência perfeita. Em 

apertada síntese, os economistas ortodoxos defendem que os mercados perfeitamente 

competitivos evoluem na direção de um estado de equilíbrio geral, em que há eficiência no 

sentido de Pareto. Logo, nenhuma mudança na alocação dos recursos poderá melhorar a 

posição de um ou mais participantes sem que outro fique em situação pior.23 A literatura 

econômica envolvendo o modelo da concorrência perfeita e o equilíbrio geral é extensa e vem 

sendo aprimorada até os dias atuais. Assim, são considerados, para fins desta dissertação, os 

pressupostos fixados por Knight. No livro Risco, incerteza e lucro, o autor estabelece onze 

pressuposições quanto às características de uma sociedade utópica perfeitamente competitiva, 

sendo os pressupostos 4 e 5 particularmente importantes para esta dissertação:  

4. Devemos admitir também a ausência completa de obstáculos físicos à elaboração, 
execução e modificação dos planos à vontade; isto é, deve haver “mobilidade 
perfeita” em todos os ajustamentos econômicos, não ocorrendo custo no movimento 
ou modificações. Para a realização desse ideal, todos os elementos que entram nos 
cálculos econômicos – esforços, bens de consumo etc. – devem ser continuamente 
variáveis, divisíveis sem limite. As operações produtivas não devem formar hábitos 
ou preferências, ou aversões, ou ter sua capacidade de realização aumentada ou 
reduzida em virtude desses elementos. Além disso, o processo de produção deve ser 
constante e continuamente completo; não pode haver ciclo cronológico de operações 
a ser interrompido ou deixado incompleto por reajustamentos repentinos. Cada 
pessoa irá produzir continuamente um artigo completo que é consumido com a 
mesma rapidez com que é produzido. A troca de artigos deve ser virtualmente 
instantânea e isenta de custo. 

 
22  KNIGHT, Frank H. Risco, incerteza e lucro. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1972. p. 20. 
23  MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stephane. Análise econômica do direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 

122. 
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5. Segue-se como corolário do número quatro que há concorrência perfeita. Deve 
haver intercomunicação perfeita, contínua e gratuita entre todos os membros 
individuais da sociedade.24  

Como se pode observar, todos os atritos (ou seja, os custos de transação) envolvendo a 

troca de produtos entre os agentes são desconsiderados. A transação deve ocorrer de forma 

instantânea, isenta de custo, de maneira perfeita, contínua e gratuita. 

Ronald H. Coase, Nobel de Ciências Econômicas em 1991, foi o economista que 

jogou luz sobre a importância dos custos de transação para a análise econômica e, também, 

jurídica. Para Coase e seus sucessores intelectuais, o custo de transação deixa de ser 

considerado uma simples perturbação do modelo econômico e passa a ser entendido como o 

elemento central de toda uma nova escola de pensamento.  

No paper “A natureza da firma”, de 1937, Coase explica o motivo da existência de 

uma firma. A indagação feita pelo autor, que à época o motivou a escrever o trabalho, pode 

ser formulada da seguinte maneira: se o sistema capitalista, caracterizado essencialmente pela 

existência de mercados descentralizados, é eficiente na alocação de recursos, então por que os 

indivíduos se agrupam em uma emaranhada rede de contratos para criar uma empresa? Para 

ele, embora a existência de empresas seja algo comum nas sociedades capitalistas, os 

economistas haviam dado pouca atenção a esse fenômeno até aquele momento.25  

Quando Coase escreveu seu artigo, a principal explicação para o surgimento das 

firmas havia sido elaborada por Frank Knight. Knight argumenta que a existência da firma se 

deve à incerteza presente na sociedade. Nessa linha, sustentou que  

[...] o princípio fundamental em que se baseia a atividade organizada é, portanto, a 
redução da incerteza nos julgamentos e decisões individuais pelo agrupamento das 
decisões de um determinado indivíduo e pela estimativa da proporção de êxitos e 
fracassos, ou a qualidade média de seus julgamentos em conjunto.26  

Assim, os empresários são aqueles que lidam com a incerteza e se apropriam, em 

contrapartida, do lucro, visto como um “prêmio” pela assunção do risco (receita variável e 

residual da empresa), enquanto os trabalhadores são aqueles que não precisam lidar com a 

incerteza e recebem um valor fixo de remuneração (o salário).27  

 
24  KNIGHT, Frank H. Risco, incerteza e lucro cit., p. 94-95. 
25  COASE, Ronald H. The nature of the firm. Economica, New Series, London, v. 4, n. 16, p. 386, nov. 1937. 

Disponível em: https://www.law.uchicago.edu/files/file/coase-nature.pdf. Acesso em: 1.º jun. 2022.   
26  KNIGHT, Frank H. Risco, incerteza e lucro cit., p. 306. 
27  Ibidem, p. 309-325. 
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Criticando especialmente a explicação apresentada por Knight, Coase assevera que o 

surgimento das firmas ocorre, na verdade, em função da existência dos custos de transação. 

Em uma operação de mercado, existem custos associados à utilização deste (como negociar, 

redigir um contrato, fiscalizar o cumprimento do acordado e assim por diante), motivo pelo 

qual,  

[...] embora se possa realizar a produção de maneira totalmente descentralizada por 
meio de contratos entre indivíduos, o fato de que existe um custo relativo à 
participação nestas transações significa que surgirão firmas para organizar 
transações que de outro modo seriam de mercado, sempre que seus custos forem 
menores do que os custos de realizar as transações através do mercado. O limite para 
o tamanho da firma se estabelece onde seus custos de organizar uma transação 
tornam-se iguais ao custo de realizá-la através do mercado.28  

A conclusão de Coase, portanto, é a de que as firmas surgem para organizar as 

transações econômicas quando os custos forem menores dentro da empresa, se comparados 

com os custos de realizar a mesma transação por meio do mercado.  

Com efeito, as decisões tomadas internamente pelas firmas, até certo limite, possuem 

reduzidos custos de transação, pois sem elas os indivíduos necessitariam negociar toda e 

qualquer operação, por mais simples que fosse em mercado. Imagine-se, a título ilustrativo, 

um empresário tendo que negociar no mercado com todos os seus funcionários para a 

realização das tarefas ordinárias relativas à consecução do objeto social da empresa, 

utilizando-se do mecanismo de preços. Os custos de transação seriam elevadíssimos, 

inviabilizando o negócio. Assim, faz mais sentido criar a empresa, ficção jurídica na qual as 

decisões não ocorrem livremente no mercado, mas sim de forma impositiva pelo empregador 

sobre os empregados (o funcionário “A” faz determinada tarefa não por conta do mecanismo 

de preço livremente estabelecido no mercado a partir das forças opostas de oferta e demanda, 

mas em função de uma decisão administrativa tomada pelo empregador).  

Coase argumenta também que o sistema legal é importante para o desenvolvimento de 

um mercado sólido.29 Segundo ele, a existência de normas jurídicas que regem os direitos e os 

deveres dos participantes do mercado reduz os custos de transação e, portanto, aumenta o 

volume de negócios.30 O exemplo aprofundado pelo economista é o da bolsa de mercadorias. 

Nesse mercado, os participantes devem concordar com as regras estabelecidas para poderem 

ingressar na bolsa, sendo seu cumprimento assegurado por meio da possibilidade de sanção. 

 
28  COASE, Ronald H. A firma, o mercado e o direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2017. p. 7. 
29  Nesse particular, convém rememorar os ensinamentos de Douglass North abordados na Introdução.   
30  COASE, Ronald H. A firma, o mercado e o direito cit., p. 11. 
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Isso diminui os custos de transação e favorece o próprio mercado. Por outro lado, quando a 

transação é realizada fora de uma bolsa, os participantes desta somente podem depender do 

sistema legal do Estado, o que também pode reduzir os custos de transação.31 Dessarte, o 

sistema legal não é visto como um “peso morto”, que somente gera custos para os 

participantes do mercado, visão compartilhada pelos economistas neoclássicos. Pelo 

contrário: é considerado fundamental para a alocação eficiente de recursos por reduzir os 

custos de transação.  

Os insights de Coase influenciaram diferentes acadêmicos, dando origem inclusive à 

NEI já comentada. Oliver Williamson, laureado com o Nobel em Ciências Econômicas de 

2009, é também um dos economistas precursores desse campo de estudo, com foco na análise 

microanalítica dos custos de transação.32 Com efeito, Williamson desenvolve uma teoria da 

empresa baseada nos custos de transação, buscando  

[...] operacionalizar a posição de Coase segundo a qual os custos de transação 
determinam a escolha da produção por meio da empresa ou do mercado. Sua teoria 
se interessa particularmente pelos custos criados por detalhes institucionais da 
organização da empresa e das relações entre as empresas.33 

Para Williamson, os custos de transação podem ser equiparados ao atrito existente em 

uma engrenagem. Quando as peças estão lubrificadas, as engrenagens deslizam 

adequadamente; por outro lado, quando não estão azeitadas, não funcionam, perdem energia 

de forma acentuada e podem até quebrar. O mesmo raciocínio se aplica aos custos de 

transação existentes no mercado.34  

Conforme asseverado pelo autor, os físicos desprezam o atrito em seus modelos 

somente para fins de simplificação da realidade, sem, contudo, deixar de lembrar que essa 

força é relevante e tem impacto no mundo real.35 Por sua vez, na sua visão, os economistas 

 
31  COASE, Ronald H. A firma, o mercado e o direito cit., p. 11. 
32  Ao contrário de Williamson, o foco de Douglass North é a análise macro dos custos de transações.  
33  MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stephane. Análise econômica do direito cit., p. 520. 
34  WILLIAMSON, Oliver E. The economics of organization: the transaction cost approach. American Journal 

of Sociology, Chicago, v. 87, n. 3, p. 548-577, Nov. 1981. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/ 
2778934. Acesso em: 26 maio 2022. p. 552-553. 

35  Um problema em considerar os custos de transação uma simples “perturbação” no modelo da concorrência 
perfeita, tal como defendido pelos economistas neoclássicos, é que esse “atrito”, que inclui os custos 
associados a operações bancárias, seguros, finanças, serviços profissionais de advogados, contadores etc., 
correspondia a 45% da renda nacional dos Estados Unidos da América em 1970. Essa proporção havia 
aumentado em relação ao patamar de cem anos antes em aproximadamente 25%, sendo, portanto, demasiado 
relevante para ser considerado uma simples perturbação (NORTH, Douglass C. Instituições, mudança 
institucional e desempenho econômico cit., p. 54-55). 
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demoraram para reconhecer a importância concreta dos custos de transação para o 

funcionamento do sistema econômico. A evidência mais notória desse desprezo, aponta 

Williamson, pode ser constatada pelo livro Metodologia da economia positiva, escrito por 

Milton Friedman, Nobel em Ciências Econômicas do ano de 1976, no qual inexiste qualquer 

referência aos custos de transação.36 

A teoria desenvolvida por Williamson considera a transação como a unidade básica de 

análise que entrelaça as áreas do Direito, da Economia e da Organização. Esse conceito é 

definido da seguinte forma: “uma transação ocorre quando um bem ou serviço é transferido 

por meio de uma interface separável tecnologicamente. Um estágio de atividade termina e 

outro começa”.37 Na abordagem proposta,  

[...] a análise dos custos de transação substitui a preocupação usual com tecnologia e 
despesas de produção (ou distribuição) em estado estacionário por um exame dos 
custos comparativos de planejamento, adaptação e monitoramento da conclusão da 
tarefa sob estruturas de governança alternativas.38  

O conjunto de características da transação é visto como fator determinante para 

explicar a forma como a produção de bem ou serviço será organizada (e.g., mercado ou 

empresa39). Nesse sentido, é relevante para a NEI a avaliação dos custos de transação de 

modo institucional comparativo, em que uma forma contratual é comparada com a outra. 

Dizendo de maneira simples, o que importa, segundo Williamson, é a diferença entre os 

custos, em vez de seus valores absolutos.40  

Ao desenvolver a abordagem inicial proposta por Coase acerca do sistema legal, 

Williamson também assevera que as instituições econômicas do capitalismo (ou seja, 

empresas, mercados, contratos etc.) visam economizar os custos de transação envolvidos nas 

atividades empresariais.41 

Tais custos podem ser divididos entre ex ante e ex post: aqueles são os custos 

incorridos no período anterior à celebração do contrato (como aqueles para redigi-lo e 

negociá-lo), enquanto estes são os custos posteriores (por exemplo, os custos de má adaptação 

incorridos quando as transações saem do alinhamento estabelecido; custos de barganha para 
 

36  WILLIAMSON, Oliver E. As instituições econômicas do capitalismo: firmas, mercados, relações contratuais. 
Tradução Frederico Araujo Turolla. São Paulo: Pezco, 2012. p. 16. 

37  Ibidem, p. 1. 
38  Ibidem, p. 1. 
39  Em virtude da limitação do objeto desta dissertação, os modelos híbridos não são analisados.  
40  WILLIAMSON, Oliver E. As instituições econômicas do capitalismo: firmas, mercados, relações contratuais 

cit., p. 18. 
41  Ibidem, p. 14. 
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corrigir desalinhamentos ex post; custos de instalação e funcionamento associados às 

estruturas de governança etc.).42 Os custos ex ante e ex post do contrato são interdependentes, 

devendo ser abordados de maneira simultânea (e não sequencial).43  

Ejan Mackaay e Stephane Rousseau, ao explicarem a abordagem de Williamson, 

observam que 

[...] as pessoas podem recorrer a contratos de curto ou longo prazo para exercer as 
atividades de produção. Os contratos de curto prazo são mais custosos, na forma 
elucidada por Coase. Para minimizar esses custos, as pessoas têm a possibilidade de 
celebrar contratos de longo prazo, assumindo obrigações a serem cumpridas no 
futuro. No mundo ideal, esses contratos preveriam todos e quaisquer eventos ou 
estados da natureza que possam ocorrer durante o prazo do contrato, e, 
especificamente, todas as respostas aplicáveis à ocorrência de tais eventos futuros. 
De outra forma, dir-se-á que os contratos seriam perfeitos.44  

Todavia, no mundo real, dois fatores comportamentais dos agentes econômicos 

limitam a utilização dos contratos de longo prazo: a racionalidade limitada e o oportunismo, 

pressupostos comportamentais sobre os quais a teoria de Williamson se desenvolve.45 

Convém registrar que esses pressupostos se opõem às suposições comportamentais dos 

economistas neoclássicos. Retornando ao modelo da concorrência perfeita, Frank Knight 

estabeleceu, conforme abordado, onze pressuposições dessa sociedade utópica, sendo duas já 

analisadas. É oportuno, neste momento, apresentar mais três delas: 

1. Admitamos que os membros da sociedade agem com racionalidade completa. 
Com isso não queremos dizer que eles têm de ser “anjos que distinguem entre o bem 
e o mal”; admitimos motivos humanos comuns (com as reservas assinaladas nos 
parágrafos seguintes); mas supomos que eles “saibam o que querem” e que o 
procurem “inteligentemente”. [...] todos os seus atos ocorrem em reação a motivos, 
disposições ou desejos reais, conscientes, estáveis e consistentes; nada é caprichoso 
ou experimental, tudo é deliberado. Supomos que eles conheçam absolutamente as 
consequências de seus atos, quando os executam, e que os executem cientes das 
consequências.  
3. As pessoas são formalmente livres para agir como seus motivos as induzirem na 
produção, troca e consumo de bens. São donas de si mesmas; não há o emprego de 
coação sobre qualquer indivíduo por outro indivíduo ou pela sociedade; cada um 
controla suas próprias atividades tendo em vista resultados que lhe advirão 
individualmente. Cada pessoa é o juiz final e absoluto de seus próprios interesses e 
bem-estar.  
[...] 
7. Excluímos formalmente toda rapinagem dos indivíduos, uns contra os outros. Não 
deve haver outro meio de adquirir os artigos a não ser através da produção e da livre 

 
42  WILLIAMSON, Oliver E. As instituições econômicas do capitalismo: firmas, mercados, relações contratuais 

cit., p. 17. 
43  Ibidem, p. 18. 
44  MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stephane. Análise econômica do direito cit., p. 520. 
45  Ibidem, p. 520. 



 28

troca no mercado aberto. Essa especificação é na prática um corolário dos números 2 
e 3, que excluem a fraude ou burla e o roubo ou banditismo, respectivamente, mas 
merece essa menção específica.46  

Como se nota, pressupõe-se nesse modelo que os agentes econômicos são 

perfeitamente racionais e não agem oportunisticamente, postulados exatamente opostos 

àqueles defendidos por Williamson. A racionalidade completa citada por Frank Knight 

pressupõe um agente hipotético que: (i) tem informações completas sobre as opções 

disponíveis para escolha; (ii) promove uma previsão perfeita das consequências da escolha 

dessas opções; e (iii) tem os meios para resolver um problema de otimização e para identificar 

aquela que maximize seu próprio bem-estar. A esse agente dá-se o nome de homo 

economicus.47 De acordo com seus defensores, o modelo da escolha racional48 permite 

generalizações quanto ao comportamento dos agentes econômicos, na medida em que 

pressupõe que estes sempre escolham aquilo que lhes ofereça maior satisfação entre as opções 

disponíveis.49  

Apesar de suas contribuições relevantes, o modelo da escolha racional e do agente 

hipotético do homo economicus sofreu – e sofre – duras críticas. Herbert Simon, laureado com 

o Nobel de Ciências Econômicas em 1978, defende que o modelo da escolha racional é irreal 

como descrição das decisões humanas, visto as pessoas raramente disporem da informação 

necessária para inventariar e valorar corretamente as opções existentes e, ainda, não 

 
46  KNIGHT, Frank H. Risco, incerteza e lucro cit., p. 93-95.  
47  WHEELER, Gregory. Bounded rationality. In: ZALTA, Edward N. (org.). The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy. Stanford: Metaphysics Research Lab; University Stanford, 2020. Disponível em: 
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/bounded-rationality/. Acesso em: 25 jul. 2021. 

48  George J. Stigler, laureado com o Nobel em Ciências Econômicas de 1982, apresenta de forma elucidativa a 
aplicação dos postulados do agente racional ao comportamento do consumidor. Segundo o autor, o 
comportamento de um consumidor racional possui três características: (i) seus gostos são consistentes; (ii) 
seus cálculos de custos são corretos; (iii) ele toma decisões que maximizam a utilidade. Uma série de gostos 
consistentes, explica Stigler, é aquela na qual a ordem de preferência entre combinações de bens é claramente 
definida. Logo, se a combinação A (7x + 11y) é preferida à combinação B (6x + 12y) e B é preferida à C (5x 
+ 13y), então A é preferida à combinação C. Quando se diz “consistência”, isso significa preferências bem-
ordenadas, pouco importando se estas são lógicas ou desejáveis socialmente (o consumidor pode preferir 
pagar R$ 10.000,00 para voar em um avião perigoso, em vez de R$ 1.000,00 em um avião seguro. Essa 
preferência é bastante questionável, mas consistente, segundo o modelo do consumidor racional). A segunda 
característica pressupõe que o consumidor incorpore corretamente os cálculos envolvendo os custos de 
aquisição de um bem ou serviço (se um produto custa R$ 1,00 na loja A e R$ 2,00 na loja B, sendo todas as 
demais variáveis idênticas, o consumidor comprará na loja A). O sentido do postulado de que o consumidor 
toma decisões que maximizam a utilidade é que este selecionará a melhor combinação de bens que atenda a 
suas preferências (STIGLER, George J. Análise microeconômica: a teoria dos preços. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
1970. p. 64). 

49  MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stephane. Análise econômica do direito cit., p. 31. 
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possuírem a capacidade para processar uma grande quantidade de informação ao mesmo 

tempo.50  

Nesse sentido, Simon introduziu os conceitos de racionalidade limitada e homem 

administrativo (em latim, homo administrativus), no lugar dos conceitos de racionalidade 

perfeita e do homo economicus. Seu objetivo foi substituir a racionalidade proposta pelos 

economistas ortodoxos por um modelo de comportamento racional compatível com o acesso à 

informação e com as capacidades de processamento de dados realmente possuídas pelos 

organismos, incluindo o homem, nos tipos de ambientes em que estes existem.51  

Conforme defende Simon, prevalecendo o modelo da racionalidade perfeita defendido 

pelos economistas neoclássicos, os problemas de estrutura interna da empresa ou de outro tipo 

de organização desaparecem, o que se mostra insuficiente para descrever a realidade, tendo 

em vista a importância das organizações para a economia capitalista. Por outro lado, a 

formulação da racionalidade limitada visa contribuir para a construção de uma teoria do 

comportamento de um indivíduo humano ou de grupos de indivíduos que tomam decisões em 

um contexto organizacional. Partindo-se do pressuposto de que os agentes são 

intencionalmente racionais, mas apenas de forma limitada, diferentes fenômenos do 

comportamento organizacional podem ser explicados.52 

A partir das contribuições de Herbert Simon, Williamson também sustenta que os atores 

econômicos são limitadamente racionais. Em outras palavras, os agentes aspiram a ser racionais, 

no sentido maximizador defendido pelos neoclássicos, mas só conseguem sê-lo parcialmente, haja 

vista a limitação de sua capacidade cognitiva.53 As organizações são, nesse contexto,  formas 

eficientes de unir as capacidades dos agentes para seu melhor benefício.54 Uma das consequências 

da racionalidade limitada é que os arranjos contratuais são sempre incompletos, uma vez que os 

agentes não são capazes de antever todos os potenciais conflitos advindos da relação comercial, o 

que eleva os custos de transação de diferentes modos (como a elevação dos custos ex post de 

monitoramento e fiscalização do cumprimento dos termos pactuados).  

Williamson argumenta também que os agentes econômicos são propensos ao 

oportunismo. Este seria a busca do autointeresse com avidez, o que engloba tanto as formas 
 

50  MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stephane. Análise econômica do direito cit., p. 33. 
51  SIMON, Herbert A. A behavioral model of rational choice. The Quarterly Journal of Economics, Oxford, v. 

69, n. 1, p. 99, fev. 1955. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/1884852. Acesso em: 29 jul. 2021.  
52  Ibidem, p. 114.  
53  WILLIAMSON, Oliver E. As instituições econômicas do capitalismo: firmas, mercados, relações contratuais 

cit., p. 41. 
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fortes (mentir, roubar e trapacear) como as fracas (dissimular e não revelar informação). 

Nessa linha de raciocínio, o oportunismo se refere à revelação incompleta ou distorcida da 

informação, especialmente os esforços calculados de enganar, distorcer e disfarçar 

assimetrias, que complicam de maneira generalizada os problemas da organização econômica. 

O comportamento oportunístico dos agentes traz incertezas às transações econômicas, que se 

dissipariam se os atores econômicos fossem abertos e honestos em seus esforços de obter 

vantagem.55 Se os agentes atuassem de forma honesta: 

[...] todo o comportamento poderia ser governado por regras. Isto não exige, além 
disso, amplo planejamento. Pode-se lidar com eventos não antecipados por regras 
gerais, pelas quais as partes concordam em se restringir pelas ações de um tipo de 
conjuntamente maximizador de lucros. Assim, os problemas durante a execução 
contratual poderiam ser evitados pela insistência ex ante sobre uma cláusula geral do 
tipo seguinte: eu concordo sinceramente em revelar todas as informações relevantes 
e depois disso propor e cooperar em cursos de ação conjuntamente maximizadores 
de lucros durante o intervalo de execução do contrato, os benefícios de tais ganhos 
sendo divididos sem disputa de acordo com a razão de participação aqui definida.56 

A esse homem dotado de racionalidade limitada e que atua oportunisticamente 

Williamson dá o nome de “homem contratual”.57 Nesse sentido, as organizações estudadas 

pela NEI surgem com o objetivo de “organizar as transações de forma a economizar através 

da racionalidade limitada e, simultaneamente, salvaguardá-las dos riscos de oportunismo”.58  

A análise do comportamento oportunista dos agentes econômicos, segundo Williamson, 

ganha especial relevância em um contexto de especificidade de ativos. Em síntese:  

A especificidade de um ativo se refere à possibilidade de realocá-lo. Se tiver 
características originais, adaptadas especialmente para as atividades de produção, 
diz-se que o ativo é específico dada a dificuldade de substituí-lo por outro. A 
especificidade de ativos cria um problema de oportunismo mútuo particular. De uma 
parte, a unidade de produção, que depende de ativo específico, é vulnerável em face 
do fornecedor que, inexistindo concorrência, tem o poder para desorganizar suas 
atividades e extrair remuneração excessiva. De outra, o fornecedor do ativo 
específico se torna dependente da unidade de produção. Se ela cessa ou encerra suas 
atividades, o valor do ativo específico cairá consideravelmente no mercado.59  

Com a utilização do ferramental teórico ora abordado, Williamson avalia quais são os 

modos de coordenação econômica mais eficientes para reduzir esses custos gerados pela 

 
55  WILLIAMSON, Oliver E. As instituições econômicas do capitalismo: firmas, mercados, relações contratuais 

cit., p. 43-44.  
56  Ibidem, p. 43. 
57  Ibidem, p. 39. 
58  Ibidem, p. 27. 
59  MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stephane. Análise econômica do direito cit., p. 521. 
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racionalidade limitada e o oportunismo. Segundo o economista, a celebração de contratos 

pontuais no mercado, em que a identidade dos contratantes não se mostra relevante, é considerada 

mecanismo eficiente de coordenação econômica quando os ativos não são específicos. Por outro 

lado, à medida que a especificidade dos ativos aumenta e as transações se tornam mais frequentes, 

a empresa se torna meio mais eficiente para a coordenação econômica.60  

A empresa é, assim, entendida como um “mecanismo de governança hierárquica 

instituído por intermédio de contratos personalizados que permitem lidar com as 

particularidades das transações. As características da empresa a tornam mais apta a resolver 

os problemas de oportunismo no quadro dos contratos incompletos”.61 Nesse sentido, em 

suma, “a suposta vantagem da empresa é reduzir incertezas graças a uma rede estruturada de 

comunicação e de seu sistema hierárquico de tomada de decisão. A incerteza é, dessa forma, 

diminuída, e graças à ordem e à hierarquia a racionalidade das pessoas é ampliada”.62 

Este subcapítulo teve a finalidade de apresentar as bases centrais da teoria dos custos 

de transação desenvolvida inicialmente por Coase e aprofundada por Williamson. A seguir, 

são apontados as bases centrais da operação de seguro e os principais atritos existentes com o 

objetivo de explicar o motivo pelo qual essa operação é tipicamente organizada por 

intermédio de uma firma.  

1.2  A atividade securitária e os custos de transação 

O objetivo deste subcapítulo é compreender as bases centrais da operação de seguro e os 

principais custos de transação implicados nessa atividade, elucidando por qual razão a operação 

securitária é tipicamente organizada de forma hierárquica por meio de uma firma especializada, 

seguindo as teorias desenvolvidas por Coase e Williamson. A ideia é que no capítulo seguinte seja 

elucidada a forma pela qual as insurtechs de seguro peer-to-peer buscam empregar tecnologia 

para reduzir os atritos existentes na atividade de seguro. A eficiência nessa redução pode alcançar 

tal nível em determinadas circunstâncias que se torna possível conferir proteção às pessoas de 

maneira descentralizada diretamente entre os pares, sem a necessidade de uma firma especializada 

– a sociedade seguradora (conforme se vê no modelo autogoverno analisado no subcapítulo 2.4).  

 
60  MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stephane. Análise econômica do direito cit., p. 521. 
61  Ibidem, p. 522.  
62  JOFFRE, Patrick, L’économie des coûts de transaction. In: DANS KOENIG, Gérard (dir.). De nouvelles 

theóries pour gérer l’enterprise. Páris: Économica, 1987. p. 70 apud MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, 
Stephane. Análise econômica do direito cit., p. 522.  
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A operação de seguros é uma atividade complexa que se baseia, fundamentalmente, 

em duas características: (i) transferência/assunção de risco; e (ii) mutualidade. 

Ela necessita de um número razoavelmente grande de unidades expostas submetidas a 

risco semelhante que gerem perdas financeiras mensuráveis em potencial. A quantidade de 

unidades expostas deve ser suficiente para que a Lei dos Grandes Números, explicada a 

seguir, incida de modo que a probabilidade de ocorrência dos eventos adversos e a gravidade 

em potencial sejam razoavelmente previsíveis dentro de uma margem de erro aceitável, 

mediante a utilização do ferramental teórico inerente às Ciências Atuariais.63  

Jacob Bernoulli desenvolveu a metodologia que permite o cálculo a posteriori das 

probabilidades a partir de eventos pretéritos – a Lei dos Grandes Números –, sendo um dos 

primeiros estudiosos a relacionar a abstração matemática da lei das probabilidades, estudada 

na época, com a probabilidade de ocorrência de eventos reais. Até a publicação de A arte da 

conjectura, em 1713, a teoria da probabilidade era empregada apenas para prever resultados a 

priori, por exemplo, de jogos de azar (a probabilidade de obter o número 1 jogando o dado 

dez vezes). A partir dos trabalhos de Jacob Bernoulli, emergiu a noção de estimar as 

probabilidades de um evento com base nas ocorrências passadas (a posteriori).64 

Convém esclarecer que a Lei dos Grandes Números não tem o condão de gerar respostas 

absolutas sobre a probabilidade de ocorrência das adversidades da vida. Não há cálculo 

probabilístico capaz, por exemplo, de determinar com 100% de certeza o número exato de 

pessoas que vão morrer em determinado ano. O próprio estudioso reconhecia isso e afirmava que 

a Lei dos Grandes Números permite, no máximo, inferir o comportamento de determinada 

variável com alguma margem de erro (é razoavelmente possível dizer que morrerão X pessoas em 

determinado ano, com margem de erro de Y%). A exatidão do grau de probabilidade de 

ocorrência de determinado evento depende também de fatores subjetivos, como a qualidade da 

informação disponível, da amostragem que se estuda e, até mesmo, de fatores humanos.65  

Conhecidos a probabilidade de ocorrência do evento danoso e os prejuízos potenciais 

envolvidos, pode-se estipular o valor do prêmio que deve ser recolhido dos segurados para a 

formação de um fundo comum (mutualidade), administrado e garantido pela sociedade 

 
63  THOYTS, Rob. Insurance theory and practice. Oxon: Routledge, 2010. p. 10-11. Disponível em: 

https://books.google.com.br/books?id=gpdaBwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-
BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 8 jun. 2022. 

64  BERNSTEIN, Peter L. Desafio aos deuses: a fascinante história do risco cit., p. 125-129. 
65  Ibidem, p. 125-129. 
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seguradora. A partir desse momento, os segurados podem transferir o risco para a sociedade 

seguradora mediante o pagamento de um valor prefixado (o prêmio).  

O significado de transferência de risco aqui empregado é bastante específico. Quando 

se diz “transferência de risco”, refere-se, na verdade, à transferência das consequências 

financeiras decorrentes da consumação de um risco (o sinistro). Isso porque o risco não é 

propriamente transferido do segurado para a sociedade seguradora, muito menos eliminado. O 

risco permanece e sempre permanecerá com os próprios segurados.66 Além disso, as 

consequências econômicas da concretização do risco são transferidas para um fundo comum 

(mutualidade) administrado por uma sociedade seguradora a qual deve garantir que esse 

fundo comum seja suficiente para proteger os segurados, considerando inclusive a 

possibilidade de concretização de eventos raros ou desvios adversos não esperados67-.68  

A partir da conjugação desses dois conceitos, surge a base central do seguro. Deriva-se 

dela uma atividade importante para a sustentabilidade da operação: classificação (ou 

categorização) de risco. 

Para o adequado desenvolvimento da atividade de seguro, o que inclui a correta 

aplicação da Lei dos Grandes Números, os riscos que compõem uma carteira devem ter a 

mesma natureza. Isso porque agrupar diferentes tipos de risco em uma carteira tornaria 

impossível o cálculo de probabilidade de ocorrência de sinistros, de modo que, quanto mais 

homogêneos os riscos, maiores a facilidade e a segurança dos cálculos dos prêmios.69 A 

classificação do risco é importante para a elaboração dos cálculos atuariais e para a cobrança 

de prêmio de forma adequada dos segurados. 

A título de ilustração, admita-se nesse exemplo, formulado por Ejan Mackaay e Stephane 

Rousseau, um mundo de 3.000 proprietários de casas, sendo metade donos de casas de madeira e 

a outra metade donos de casas de tijolos. A reposição da casa de madeira custa R$ 45.000,00 e a 

da casa de tijolos, R$ 60.000,00. Suponha-se que três casas sejam queimadas por ano: duas de 

madeira e a terceira de tijolos. Essa informação permite determinar a probabilidade de que uma 

casa de certa categoria seja queimada no espaço de um ano. Para as casas de madeira, a 

probabilidade de um sinistro é igual a 2 em 1.500, ou seja, 0,133%; para as casas de tijolos, a 

 
66  RIBEIRO, Amadeu Carvalhaes. Direito de seguros: resseguro, seguro direto e distribuição de serviços. São 

Paulo: Atlas, 2006. p. 57-59. 
67  THOYTS, Rob. Insurance theory and practice cit., p. 11. 
68 Observado o disposto contratualmente.   
69  RIBEIRO, Amadeu Carvalhaes. Direito de seguros: resseguro, seguro direto e distribuição de serviços cit., p. 

74-76. 
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probabilidade é de 1 em 1.500, isto é, 0,067%. A probabilidade é um número que fica entre zero e 

um. Tendo-se conhecimento da probabilidade de ocorrência de um evento e do custo do sinistro, 

se este vier a ocorrer, pode-se estabelecer o peso exato do risco que cada proprietário corre, que 

nada mais é do que o produto desses dois valores. Para uma casa de madeira, é de 0,0013 x R$ 

45.000,00, ou seja, R$ 60,00; para a casa de tijolos é de 0,067 x R$ 60.000,00, isto é, R$ 40,00. 

Ao produto entre a probabilidade de um evento (p) e o custo do sinistro se ocorrer (V), ou seja, p 

x V, dá-se o nome de esperança matemática. Em seguros, a esperança matemática corresponde ao 

prêmio de risco (ou prêmio estatístico).70 

Os contratos de seguro firmados entre seguradoras e segurados são, por excelência, 

contratos complexos,71 de longo prazo72 e altamente suscetíveis a comportamento oportunista 

das partes. Os oportunismos ex ante e ex post são conhecidos na literatura de seguros como 

seleção adversa e risco moral, respectivamente. A primeira é uma consequência da inabilidade 

da sociedade seguradora para categorizar e distinguir os riscos e da relutância dos riscos ruins 

em divulgar abertamente sua verdadeira condição. A segunda decorre da dificuldade de os 

segurados se comportarem de maneira totalmente responsável e de tomarem as medidas 

adequadas de mitigação de risco. Ambas as condições são classificadas como oportunismo, 

segundo a abordagem desenvolvida por Williamson.73 Considerando a relevância do estudo 

da seleção adversa e do risco moral para esta dissertação, convém aprofundá-lo. 

Com efeito, na atividade de seguros existem relevantes custos de obtenção de informação 

necessária para a classificação dos segurados (ex ante), tais como os de inspeção do bem segurado 

ou da saúde do proponente, assim como há custos de monitoramento e fiscalização do segurado 

após a contratação do seguro (ex post). Trata-se de custos de transação específicos decorrentes da 

assimetria de informação existente entre a sociedade seguradora e os segurados.  

A assimetria de informação ocorre quando um dos agentes do mercado possui mais 

informação do que os outros agentes e, justamente por isso, obtém vantagens sobre os demais 

players. Essa situação resulta na ineficiência na alocação de recursos.74 A assimetria 

 
70  MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stephane. Análise econômica do direito cit., p. 134. 
71  Os contratos de seguro são intrinsecamente dependentes de sua base técnica. 
72  No contrato de seguro, sempre há um período de vigência durante o qual a sociedade seguradora garante o       

interesse legítimo do segurado que se encontra submetido a risco, tratando-se, portanto, de um contrato de trato 
sucessivo. Ainda que possa haver período inferior, a vigência dos contratos de seguro, por via de regra, é um ano.  

73  WILLIAMSON, Oliver E. As instituições econômicas do capitalismo: firmas, mercados, relações contratuais 
cit., p. 43. 

74  VARIAN, Hal R. Microeconomia: uma abordagem moderna. Tradução Regina Célia Simille de Macedo. 9. 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. p. 981 e 1006. 
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informacional também pode ser compreendida em duas etapas da relação negocial: antes e 

depois da celebração do contrato. 

Conforme assinalado nos subcapítulos anteriores, os custos ex ante envolvem aqueles 

incorridos antes da celebração de um contrato, tais como de localização de um 

fornecedor/consumidor, dos termos negociais, de contratação de um advogado para redigir um 

instrumento contratual, entre outros. Além desses custos evidentes, há outro específico, que se 

refere à dificuldade do agente de mensurar os atributos dos produtos, serviços ou das pessoas. 

Esse custo é agravado em função do comportamento oportunístico da contraparte, que atuará 

para esconder as qualidades ruins daquilo que se está transacionando – no caso do seguro, o 

risco ao qual o interesse segurado está submetido. 

Esse insight foi descrito pelo economista George A. Akerlof no paper “The market for 

‘lemons’: quality uncertainty and the market mechanism”. De acordo com o autor, antes da 

celebração de um contrato, existem custos de obtenção de informação a respeito da qualidade 

de um bem ou serviço em que o comprador deve incorrer quando esta não é facilmente 

observável. Considerando o custo implícito de obtenção da informação, o comprador estará 

disposto a pagar um valor inferior à média do mercado.75  

Por outro lado, o vendedor, que possui a informação exata sobre a qualidade do bem 

ou serviço, não estará disposto a vender produtos e serviços de boa qualidade, visto que a 

proposta apresentada pelo comprador estará abaixo da média do mercado. Por consequência, 

os vendedores ofertarão produtos e serviços de qualidade cada vez mais baixa, expulsando do 

mercado aqueles de boa qualidade, assim como os compradores também decidirão a pagar 

valores cada vez mais abaixo da média do mercado, tendo em vista a redução da qualidade 

dos produtos e serviços e a elevação dos custos implícitos de diferenciação dos produtos e 

serviços de baixa dos de boa qualidade.76 

A consequência do custo de mensuração dos atributos e características de um bem ou 

serviço é perceptível no mercado de veículos usados, primeiro exemplo descrito por Akerlof 

no citado paper. O motivo pelo qual um veículo usado é inferior a um veículo novo, mesmo 

que com qualidade idêntica (uma vez que um veículo que acaba de sair da concessionária com 

0,01 km rodado já custa menos do que um veículo novo), é a existência de um custo 

 
75  AKERLOF, George A. The market for “lemons”: quality uncertainty and the market mechanism. The 

Quarterly Journal of Economics, Oxford, v. 84, n. 3, p. 488-494, 1970. Disponível em: http://www.jstor.org/ 
stable/1879431. Acesso em: 24 out. 2021. 

76  Ibidem, p. 488-494. 
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específico de mensuração da qualidade desse veículo, o que reflete na disposição do 

comprador em pagar um valor inferior à média do mercado.77 

Nesse contexto, inúmeros mecanismos surgem com o objetivo de remediar essa assimetria 

e neutralizar os efeitos da incerteza de qualidade, conforme assinalado por Akerlof. Um deles é a 

garantia fornecida pelo fabricante para maioria dos bens de consumo duráveis visando assegurar 

ao comprador alguma qualidade normal esperada. Outro exemplo é a marca de um bem. As 

marcas indicam qualidade e conferem ao consumidor um meio de retaliação se essa não atender 

às expectativas. As práticas de certificação também reduzem a incerteza da qualidade de um 

serviço (por exemplo, as licenças para atuar como médico e advogado). A mão de obra mais 

qualificada possui alguma certificação, indicando a obtenção de certos níveis de proficiência. O 

diploma do ensino médio, o bacharelado, o doutorado e até o Prêmio Nobel, até certo ponto, 

cumprem essa função de certificação.78  

Trazendo a discussão para o mercado de seguros – mais especificamente de seguros de 

saúde, para fins de ilustração –, quando da transmissão da proposta, o proponente tem ciência do 

estado de sua saúde melhor do que a sociedade seguradora e, considerando seu comportamento 

oportunístico, esconderá seus hábitos não saudáveis e doenças desta. Essa dificuldade de 

mensuração da saúde do proponente, aliada ao seu comportamento de ocultação, eleva os custos 

de transação com relação ao contrato de seguro.79 Por isso, a propósito, o art. 766 do Código Civil 

de 2002 estabelece: “Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou 

omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o 

direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido”. 

O problema é que, à medida que o nível de preço do prêmio de seguro aumenta, as 

pessoas que precisarão cada vez mais do seguro tenderão a contratá-lo, enquanto as pessoas que 

acreditam que não precisarão da cobertura inclinam-se a cancelar as apólices. O resultado é que a 

condição médica média dos proponentes/segurados se deteriora à medida em que o valor do 

prêmio aumenta.80 Essa consequência do problema informacional chama-se seleção adversa. Ela 

 
77  AKERLOF, George A. The market for “lemons”: quality uncertainty and the market mechanism cit., p. 488-494. 
78  Ibidem, p. 488-494. 
79  Cabe mencionar, a propósito, que também existem custos para o segurado antes da celebração do contrato de 

seguro. A sociedade seguradora conhece melhor seu produto do que o segurado, os termos contratuais (riscos 
excluídos, eventos não cobertos etc.) e, ainda, sua situação financeira, sendo custosa para o segurado a 
mensuração dos atributos envolvidos na prestação de serviços securitária. Por esse motivo, inclusive, que o 
corretor de seguros – pessoa física ou jurídica responsável pela intermediação do contrato de seguro – é 
importante na relação, pois sua atuação visa justamente reduzir os atritos existentes na negociação entre 
sociedade seguradora e proponente. 

80  AKERLOF, George A. The market for “lemons”: quality uncertainty and the market mechanism cit., p. 492-493. 
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surge, portanto, quando uma sociedade seguradora, em razão da falta de informação, recolhe 

indistintamente o mesmo valor de prêmio de um grupo de pessoas com riscos diferentes. Por 

consequência, conforme assinalado, as pessoas que têm consciência de estar entre os piores riscos 

estão mais propensas a contratar o seguro, sem divulgar essa situação, pois, para elas, o seguro é 

mais vantajoso. Por outro lado, as pessoas com melhores riscos estão menos dispostas, visto que, 

para elas, há menos vantagem nessa contratação. Portanto, a sociedade seguradora que não 

classifica (ou categoriza) corretamente o risco acabará garantindo somente os piores riscos, o que 

refletirá no preço do prêmio cobrado.81  

De igual sorte, existem os custos ex post. Joseph E. Stiglitz, no trabalho “Risk, incentives 

and insurance: the pure theory of moral hazard”, aborda o problema do risco moral. O principal 

exemplo aprofundado no paper é o de seguro e suas conclusões são extrapoladas para outros 

mercados. O problema do risco moral surge quando há informações imperfeitas sobre as ações 

daqueles que contratam o seguro, por não ser possível monitorá-las perfeitamente, e o contrato de 

seguro não especifica todas as ações que o segurado deve realizar. Nessas circunstâncias, a 

contratação de seguro dá a entender que o indivíduo não vai assumir integralmente as 

consequências de seus atos.82  

Os contratos de seguro geram um paradoxo de difícil solução sem levar em consideração 

o risco moral: quanto melhor o seguro, mais incentivos os segurados terão para assumir riscos, na 

medida em que as consequências de seus atos estarão garantidas pela sociedade seguradora.83 Isso 

faz com que os melhores contratos de seguros sejam, na verdade, ruins, porque incentivam um 

comportamento menos cauteloso e, na pior hipótese, intencionalmente oportunista por parte dos 

segurados, aumentando os custos das sociedades seguradoras. Assim, os termos do contrato 

devem ser delineados de tal forma que alinhem os interesses e incentivos dos segurados com os da 

seguradora, o que é possível ao se levar em consideração a existência do risco moral. 

O risco moral, dessarte, surge toda vez que, em razão de fiscalização imperfeita, o 

segurado se afasta do comportamento ajustado com a sociedade seguradora, eventualmente de 

forma implícita, buscando vantagem para si e aumentando a probabilidade ou a extensão do risco 

assumido por aquela. Para o alinhamento de interesse entre segurado e sociedade seguradora com 

o objetivo de mitigar a prevalência do risco moral, pode-se, por exemplo, estipular 

 
81  MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stephane. Análise econômica do direito cit., p. 136. 
82  STIGLITZ, Joseph E. Risk, incentives and insurance: the pure theory of moral hazard. The Geneva Papers on 

Risk and Insurance – Issues and Practice, Ginebra, v. 8, n. 26, p. 5, jan. 1983. Disponível em: 
https://doi.org/10.1057/gpp.1983.2. Acesso em: 17 jul. 2021.  

83  Ibidem, p. 5. 
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contratualmente que uma parte do custo do sinistro repercutirá sobre o segurado, que, dessa 

forma, terá interesse em evitar o sinistro (por exemplo, fixação de uma franquia).84 Aliás, não é 

por outro motivo que, se o segurado agravar intencionalmente o risco objeto do contrato, perderá 

o direito à garantia securitária (art. 768 do Código Civil de 2002). Trata-se de um dispositivo legal 

que visa justamente mitigar o comportamento oportunístico dos segurados. 

É fácil constatar que os custos de transação implicados na realização da atividade de 

seguro de forma descentralizada por intermédio do mercado são elevados, justificando-se sua 

centralização em uma firma especializada. A operação de seguro somente é possível quando há 

número suficientemente alto de unidades expostas ao mesmo risco para aplicação da Lei dos 

Grandes Números. Sem a existência de uma sociedade seguradora, as pessoas teriam que celebrar 

inúmeros contratos complexos e de longo prazo entre si, assumindo a obrigação de indenizar 

umas às outras no caso de um sinistro. Os custos compreendidos na negociação individual desses 

contratos, somados aos custos de fiscalização, monitoramento e cumprimento, tornam a atividade 

individual de seguro – diretamente entre pares – praticamente inviável. Ainda que esses contratos 

complexos sejam celebrados (por exemplo, com a utilização de tecnologia por meio de uma 

plataforma on-line), eles são altamente suscetíveis a comportamento oportunista das partes, em 

virtude da assimetria informacional existente nessa relação contratual.  

Todos esses fatores conjugados fazem com que a operação securitária organizada 

hierarquicamente, por intermédio de uma firma especializada seja, na generalidade, menos 

custosa do que a exercida individualmente pelo mecanismo de preço de mercado (por exemplo, as 

pessoas cobrando um prêmio uma das outras para fins de assunção de risco), razão pela qual a 

sociedade seguradora revela-se como estrutura de governança hierárquica apta para lidar com os 

atritos implicados nessa atividade.  

Apresentadas as teorias de custos de transação desenvolvidas por Coase e Williamson, 

relacionando-as com a atividade de seguro tradicional, esta dissertação analisa, a seguir, o 

contexto geral da economia compartilhada e das plataformas on-line, dialogando com o 

ferramental teórico já articulado. 

1.3  Economia compartilhada, plataformas on-line e custos de transação 

As insurtechs de seguro peer-to-peer inserem-se em um contexto mais amplo, englobando 

a economia compartilhada e as plataformas on-line. Assim, a compreensão desses conceitos, com 

 
84  MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stephane. Análise econômica do direito cit., p. 138-141. 
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a análise dos custos de transação vista anteriormente, é importante base para a elucidação dessas 

empresas.  

O debate acadêmico em torno da definição de economia compartilhada é pouco consen-

sual. A própria ideia de um compartilhamento em si é contestada por pesquisadores do tema.85  

Arun Sundararajan, professor da New York University e referência no assunto, emprega de 

forma intercambiável os termos sharing economy (“economia compartilhada”, em tradução livre) 

e crowd-based capitalism (“capitalismo baseado em multidão”, em tradução livre) para descrever 

um sistema econômico com cinco características, das quais três são particularmente importantes 

para as operações de seguro P2P: (i) a economia compartilhada cria mercados que permitem a 

troca de bens e o surgimento de novos serviços, resultando em níveis potencialmente mais 

elevados de atividade econômica; (ii) a economia compartilhada abre novas oportunidades, desde 

ativos e habilidades, até tempo e dinheiro, para serem usados em níveis mais próximos de sua 

capacidade total; e (iii) suas redes têm por base a multidão, em vez de instituições centralizadas e 

hierárquicas: a oferta de capital e trabalho vem de grupos descentralizados de indivíduos, em vez 

de conglomerados corporativos – a troca pode ser mediada por mercados populares distribuídos, 

em vez de terceiros centralizados.86 

Rachel Botsman e Roo Rogers utilizam o termo “consumo colaborativo” (tradução livre 

de Collaborative Consumption) para descrever o fenômeno econômico que vem ocorrendo no 

século XXI e que se contrapõe ao hiperconsumo baseado na ideia de propriedade exclusiva que 

marcou o século XX. No consumo colaborativo, ao contrário do hiperconsumo, o foco está no 

compartilhamento, o que permite às pessoas o acesso a serviços e produtos de propriedade umas 

das outras e, ao mesmo tempo, economizar dinheiro, espaço e tempo, além de fazer novos amigos 

e se tornarem cidadãos ativos.87 Esse sistema, segundo os autores, fornece benefícios ambientais 

significativos, aumentando a eficiência do uso, reduzindo o desperdício, incentivando o 

desenvolvimento de produtos melhores e eliminando o excedente criado pela superprodução. Os 

princípios que envolvem o fenômeno da economia colaborativa são: (i) massa crítica; (ii) 

capacidade ociosa; (iii) crença no bem comum; e (iv) confiança entre estranhos.88  

 
85  BARDHI, Fleura; ECKHARDT, Giana M. The sharing economy isn’t about sharing at all. Harvard Business 

Review, Harvard, 28 jan. 2015. Disponível em: https://hbr.org/2015/01/the-sharing-economy-isnt-about-
sharing-at-all. Acesso em: 29 jul. 2021. 

86  SUNDARARAJAN, Arun. The sharing economy: the end of employment and the rise of crowd-based 
capitalism. Cambridge (Massachusetts): Massachusetts Institute of Technology, 2016. p. 14-15. 

87  BOTSMAN, Rachel; ROGERS, Roo. What’s mine is yours: the rise of collaborative consumption. Edição 
ilustrada. New York: HarperBusiness, 2010. p. 11. 

88  Ibidem, p. 12. 
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Na mesma linha, Koen Frenken Toon Meelen, Martijn Arets e Pieter van de Glind 

asseveram que a economia compartilhada é um sistema pelo qual “consumidores concedem uns 

aos outros acessos temporários a ativos físicos subutilizados (‘capacidade ociosa’), possivelmente 

por dinheiro” (tradução nossa).89 Há, ainda, quem conceitue economia compartilhada de forma 

ampla, abrangendo as atividades econômicas que conectam pessoas – geralmente estranhas entre 

si – de forma digital e visando atender rapidamente a suas necessidades (essas autoras equiparam 

o termo “economia compartilhada” a “consumo conectado”).90 Para outros, a economia 

compartilhada está intimamente ligada ao surgimento e à proliferação das plataformas on-line 

P2P, sendo um conceito guarda-chuva que engloba as atividades baseadas em rede peer-to-peer 

para obtenção, concessão ou compartilhamento de bens e serviços, coordenadas por meio de uma 

plataforma on-line.91 

Em estudo preliminar (working paper) com revisão da literatura, pesquisadores sob a 

coordenação de Cristiano Codagnone analisaram os conceitos comumente empregados para 

definir economia compartilhada. A conclusão foi de que (i) não há de fato uma definição 

consensual; e (ii) a maioria das definições é exemplificativa e, portanto, não apresenta de forma 

clara as condições necessárias e suficientes à definição de seu objeto de estudo.92  

Após analisar empiricamente 70 empresas em operação consideradas ou que se 

consideram integrantes da economia compartilhada, Codagnone e seus pesquisadores publicaram 

a conclusão de seus estudos, chegando à seguinte definição:  

[...] a expressão economia compartilhada é normalmente utilizada para indicar uma 
vasta gama de plataformas digitais comerciais com ou sem fins lucrativos que 
facilitam trocas entre uma variedade de players por meio de uma variedade de 
modalidades de interação (P2P, P2B, B2P, B2B, G2G) que permitem amplamente o 

 
89  No original: “consumers granting each other temporary access to under-utilized physical assets (‘idle 

capacity’), possibly for money” (ARETS, Martijn; FRENKEN, Koen; GLIND, Pieter van de; MEELEN, 
Toon. Smarter regulation for the sharing economy. The Guardian, London, 20 maio 2015. Political science. 
Disponível em: https://www.theguardian.com/science/political-science/2015/may/20/smarter-regulation-for-
the-sharing-economy. Acesso em: 6 jun. 2022). 

90  No original: “sharing economy” e “connected consumption” (CARFAGNA, Lindsey; DUBOIS, Emilie; 
SCHOR, Juliet. Connected consumption: a sharing economy emerges. Rotman Management Magazine, 
Toronto, p. 50, 1.º abr. 2014). 

91  HAMARI, Juho; SJÖKLINT, Mimmi; UKKONEN, Antti. The sharing economy: why people participate in 
collaborative consumption. Journal of the Association for Information Science and Technology, [s. l.], v. 67, 
n. 9, p. 2047, set. 2016. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1002/asi.23552. Acesso em: 26 maio. 2022.  

92  CODAGNONE, Cristiano; MARTENS, Bertin. Scoping the sharing economy: origins, definitions, impact 
and regulatory issues. JCR Technical Reports, Institute for Prospective Technological Studies Digital 
Economy Working Paper. [S. l.]: Joint Research Centre of the European Commission, jan. 2016, p. 7. 
Disponível em: https://www.ssrn.com/abstract=2783662. Acesso em: 13 jun. 2021.  
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consumo ou atividades produtivas alavancando ativos de capital (dinheiro, bens 
imóveis, equipamentos, carros etc.), bens, habilidades ou apenas tempo.93  

Esses autores elaboraram uma tipologia para facilitar a compreensão de suas 

conclusões, apresentada na Figura 1. O eixo horizontal indica plataformas com ou sem fins 

lucrativos e o eixo vertical aponta se a plataforma é centrada em organização ou pares: 

Figura 1 – Diagrama de classificação de plataformas digitais 

 
Fonte: Abadie; Biagi; Codagnone (2016)94 

No Quadrante 1, estão as plataformas sem fins lucrativos com foco em organizações – 

como são numericamente irrelevantes, foram desconsideradas no estudo. No Quadrante 4, 

situam-se plataformas sem fins lucrativos peer-to-peer (atividades como banco de tempo, 

 
93  No original: “the expression sharing economy is commonly used to indicate a wide range of digital 

commercial or non-profit platforms facilitating exchanges amongst a variety of players through a variety of 
interaction modalities (P2P, P2B, B2P, B2B, G2G) that all broadly enable consumption or productive 
activities leveraging capital assets (money, real estate property, equipment, cars, etc.) goods, skills, or just 
time” (ABADIE, Fabienne; BIAGI, Federico; CODAGNONE, Cristiano. The passions and the interests: 
unpacking the “sharing economy”. JCR Science for Policy Report. Sevilha: Joint Research Centre of the 
European Commission, 2016. p. 22. Disponível em: https://publications.jrc.ec.europa.eu/ 
repository/handle/JRC101279. Acesso em: 26 maio 2022). 

94  ABADIE, Fabienne; BIAGI, Federico; CODAGNONE, Cristiano. The passions and the interests: unpacking 
the “sharing economy” cit., p. 23. 
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empréstimo de bens, espaços de fabricantes etc.), que possuem caráter inovador interessante, 

mas não suscitam controvérsias regulatórias relevantes até o momento. No Quadrante 2, 

incluem-se plataformas comerciais business-to-peers (chamadas de “B2P”), business-to-

business (chamadas de “B2B”) e government-to-government (chamadas de “G2G”): 

plataformas business-to-consumer (conhecida como “B2C”) ou B2B, que já estão submetidas 

a extensa regulação/regulamentação. No Quadrante 3, encontram-se as plataformas 

comerciais P2P ou peer-to-business (chamada “P2B”95), como Uber, Airbnb, TaskRabbit, 

Upwork, que levantam discussões regulatórias relevantes porque geralmente atuam em vácuos 

normativos ou em áreas cinzentas do Direito.96 

Dessarte, os conceitos de economia compartilhada propostos pelos estudiosos do tema 

podem ser mais abrangentes ou restritivos, cada qual oferecendo, inclusive, uma denominação 

específica (economia compartilhada, consumo colaborativo, capitalismo de multidão, 

consumo conectado etc.). No entanto, analisando empiricamente as empresas integrantes da 

economia compartilhada, todas atuam no formato de plataforma on-line, sendo razoável 

concluir que esse é o elo entre as definições propostas. 

A conclusão empírica dos referidos pesquisadores está em linha com os trabalhos dos 

professores David S. Evans e Richard Schmalensee, os quais asseveram que o fenômeno da 

economia compartilhada, como se conhece hoje, somente foi possível em virtude da 

existência prévia das “plataformas multifacetadas” (no original, “multisided platforms”), 

chamadas pelos autores também de matchmakers. Essas expressões são utilizadas de forma 

intercambiável pelos professores para descrever as empresas que operam um local físico ou 

virtual (uma plataforma on-line) ajudando pessoas ou empresas a se encontrarem e 

interagirem.97  

As matchmakers geram valor mediante a redução dos atritos (ou fricções) nessas 

interações. Nesse sentido, se um empreendedor deseja iniciar um projeto baseado em 

plataforma on-line, deve considerar o atrito existente na interação entre as pessoas ou grupos 

que essa plataforma resolveria; quanto maiores o atrito e sua redução, mais elevada a 

potencial rentabilidade do negócio98.  

 
95  Pares vendendo seu trabalho para uma empresa.  
96  ABADIE, Fabienne; BIAGI, Federico; CODAGNONE, Cristiano. The passions and the interests: unpacking 

the “sharing economy” cit., p. 24. 
97  EVANS, David S.; SCHMALENSEE, Richard. Matchmakers: the new economics of multisided platforms. 

Boston: Harvard Business Review, 2016. p. 67. 
98  Ibidem, p. 168. 
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As plataformas on-line, com a utilização de tecnologia, atuam reduzindo esses custos 

em todas as frentes discutidas nos subcapítulos anteriores. Elas criam um ambiente que simula 

a bolsa de mercadorias descrita por Coase, elaborando as regras para ingresso na plataforma, 

que devem ser aceitas pelos participantes. Em caso de descumprimento, estes podem receber 

sanção, o que inclui a possibilidade de expulsão da plataforma. Por consequência, ocorre a 

redução dos custos de transação, porque os agentes são impelidos a respeitar as regras desse 

mercado, o que diminui seu comportamento oportunístico e, portanto, as incertezas de 

negociar com um estranho. 

Pelo lado da demanda, os custos de localização de fornecedores, produtos ou serviços 

específicos também são reduzidos por meio de ferramentas tecnológicas, tais como os 

algoritmos, que conseguem ordenar as preferências dos consumidores e identificar com 

precisão os fornecedores que podem atendê-las. Pelo lado da oferta, os custos com 

identificação de clientes também são reduzidos, pois o fornecedor não mais precisa se 

estabelecer fisicamente em um local determinado das cidades (como shopping centers ou ruas 

renomadas), podendo, por meio da internet, oferecer seus produtos e serviços a todo o País 

(quiçá a todo o mundo), utilizando-se ainda de publicidade direcionada para os potenciais 

clientes cujas preferências são atendidas por seus produtos ou serviços disponibilizados. 

Ainda, os custos de negociação e formalização dos contratos são também mitigados 

porque a plataforma disponibiliza as ferramentas necessárias para tanto (fornecendo, por 

exemplo, contratos padronizados). As plataformas atuam como uma espécie de garantidora 

máxima desses contratos, fazendo as vezes das salvaguardas mencionadas por Williamson 

(por exemplo, o pagamento do produto ou serviço é destinado, em um primeiro momento, 

para uma conta controlada pela plataforma, e o valor somente é liberado para o fornecedor se 

o adquirente receber o produto ou serviço na forma pactuada). 

Os mesmos fatores tecnológicos que reduzem os custos de transação, de pesquisa e de 

negociação também permitem o monitoramento dinâmico da qualidade dos produtos e 

serviços e da transparência da atuação dos consumidores e fornecedores, gerando confiança 

nos negócios e mitigando o comportamento oportunístico de ambas as partes. Essa confiança 

aumenta com o tempo, à medida que as plataformas amadurecem e obtêm mais dados dos 

participantes que ali fazem negócios e das transações por elas intermediadas.99  

 
99  LOBEL, Orly. The law of the platform. Legal Studies Research Paper Series, San Diego, n. 16-212, p. 112, 

Mar. 2016. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=2742380. Acesso em: 6 jun. 2022.  
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Entre outras formas, as plataformas também reduzem a disparidade de informação 

entre fornecedores e consumidores por meio de mecanismos de reputação e feedback, o que, 

como visto, reduz a incerteza de negociar com estranhos, fortalecendo a confiança do 

consumidor. Também diminui os custos de monitoramento e fiscalização, pois o fornecedor 

tem a segurança de que, se não prestar um bom serviço, receberá uma avaliação negativa, 

havendo, assim, incentivos para o cumprimento dos termos do negócio.100  

Em resumo, os custos de transação são mitigados em função das ferramentas 

tecnológicas fornecidas pelas plataformas. Fora desses ambientes on-line, os consumidores e 

os fornecedores somente podem contar com o sistema legal disponibilizado pelo Estado, o 

que nem sempre é uma boa opção. 

Em conclusão, este capítulo teve a finalidade de apresentar o referencial teórico geral 

relevante para esta dissertação envolvendo custos de transação, atividade tradicional de 

seguro, economia compartilhada e plataformas on-line. A partir desse referencial, a atuação 

das insurtechs de seguro peer-to-peer e os modelos existentes são abordados. 

 

 
100  EINAV, Liran; FARRONATO, Chiara; LEVIN, Jonathan. Peer-to-peer markets. Annual Review of 

Economics, [s. l.], v. 8, n. 1, p. 623-625, out. 2016. Disponível em: http://www.annualreviews. 
org/doi/10.1146/annurev-economics-080315-015334. Acesso em: 17 jul. 2021. 
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2 APLICAÇÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO AO SEGURO PEER-TO-PEER 

O capítulo anterior teve a finalidade de apresentar o referencial teórico geral relevante 

para o presente estudo, envolvendo (i) custos de transação (Coase-Williamson); (ii) atividade 

tradicional de seguro e os atritos implicados nessa atividade; (iii) economia compartilhada; e 

(iv) plataformas on-line. A partir disso, este capítulo tem o objetivo de aclarar a forma de 

atuação das insurtechs de seguro peer-to-peer, apontando, ainda, os modelos existentes 

(“segurador” “intermediário” e “autogoverno”), utilizando-se do referencial teórico abordado 

no capítulo anterior.  

Neste capítulo, há elementos de estudo de casos na medida em que, a partir do 

referencial teórico abordado anteriormente, são verificados exemplos de insurtechs de seguro 

peer-to-peer. Convém esclarecer que existem distintas insurtechs operando seguros P2P no 

mundo e, por conta disso, a análise exaustiva dessas empresas revela-se inviável. Sendo 

assim, foram confrontados trabalhos a fim de apurar quais delas são comumente citadas como 

benchmark na operação de seguro P2P,101 sendo identificadas as empresas Lemonade,102 

Friendsurance e Teambrella, motivo pelo qual a dissertação se aprofunda somente nestas. 

Logo, as conclusões apresentadas ao longo deste estudo levam em consideração 

especificamente os modelos de negócios propostos por essas empresas.  

2.1 Seguro peer-to-peer – plataformas on-line e custos de transação  

Nesta subseção, é abordado o seguro peer-to-peer em sua generalidade, explicando 

como as insurtechs utilizam a tecnologia para permitir a organização direta entre os pares em 

alguma medida. Além disso, são trazidos os pontos positivos e negativos desses modelos de 

negócios. 

O conceito original de rede peer-to-peer foi cunhado no âmbito das ciências da 

computação. Os sistemas de redes de computadores de modo geral são arquitetados na forma 

 
101  INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE SUPERVISORS. FinTech Developments in the 

Insurance Industry cit., p. 15; ROSEMBAUM, Yuri Amaral. A economia compartilhada entra no mercado 
de seguros: uma visão geral do seguro peer-to-peer cit., p. 16-17; ORGANIZATION FOR ECONOMIC 
COOPERATION AND DEVELOPMENT. Technology and innovation in the insurance sector. [S. l.], 2017. 
p. 17. Disponível em: https://www.oecd.org/pensions/Technology-and-innovation-in-the-insurance-
sector.pdf. Acesso em: 21 maio 2022.  

102  A despeito de ser reiteradamente citada como uma seguradora peer-to-peer, esta dissertação se filia ao 
entendimento de que o modelo de negócio da Lemonade não pode ser assim considerado.  
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cliente/servidor. Nessa estrutura, o servidor é a unidade registradora central que fornece todos 

os conteúdos e os serviços em determinada rede, ao passo que o cliente apenas solicita acesso 

a estes. Em contraposição, existem os sistemas peer-to-peer, em que o usuário é, ao mesmo 

tempo, cliente e servidor – os participantes compartilham uma parte de seus próprios recursos 

(poder de processamento, capacidade de armazenamento etc.) e são também usuários da rede. 

Nessa estrutura, os serviços e conteúdos disponibilizados são acessíveis a todos os usuários, 

sem precisar passar por um servidor central.103 

A partir dessa formulação inicial, duas características intrínsecas das redes peer-to-

peer podem ser depreendidas: (i) autoadministração/organização pelos pares; e (ii) 

descentralização. 

Pela perspectiva histórica, o Napster é considerado o programa que popularizou os 

sistemas peer-to-peer ao permitir o compartilhamento de arquivos entre os usuários da rede, 

especialmente de músicas no formato Moving Picture Experts Group Layer 3 – mais 

conhecido como MP3. Atualmente, a rede peer-to-peer está sob os holofotes em virtude da 

ascensão das moedas digitais, notadamente a bitcoin. Em resumo, a bitcoin é um dinheiro 

eletrônico baseado em tecnologia blockchain104 e rede P2P. A rede peer-to-peer é responsável 

por provar que cada transação havida na blockchain ocorreu somente uma vez, evitando o 

gasto duplo da moeda (ou seja, quando uma pessoa utiliza a mesma moeda para pagar mais de 

uma pessoa) sem que seja necessária a presença de uma entidade registradora central de 

confiança – uma instituição financeira.105  

Essa concepção de rede administrada pelos próprios pares de forma descentralizada foi 

trazida para o mundo dos seguros, inspirando o surgimento das insurtechs de seguro peer-to-

peer. Com efeito, estas possuem modelos de negócio baseados em plataformas on-line que 

permitem às pessoas se unirem e formarem grupos próprios, autoadministrando-se em alguma 

medida, para se protegerem contra as consequências econômicas advindas da concretização 

de riscos predeterminados.  

Cabe esclarecer que o uso do verbo “proteger” de forma genérica, sem explicitar a 

maneira como ocorre essa proteção, é intencional. Os participantes do grupo podem se 

proteger contra riscos predeterminados de diferentes modos. Pode ser mediante a contratação 

 
103  SCHOLLMEIER, Rüdiger. A definition of peer-to-peer networking for the classification of peer-to-peer 

architectures and applications cit., p. 101-102. 
104 A blockchain é abordada em detalhe no subcapítulo seguinte.  
105  NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. Tradução Rodrigo Silva 

Pinto. [S. l.]: Bitcoin.org, [200-?]. p. 9. Disponível em: https://bitcoin.org/pt_BR/bitcoin-paper/. Acesso em: 
26 maio. 2022. 
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de um seguro privado tradicional, por meio da formação de um fundo comum gerenciado 

pelos próprios participantes ou, ainda, sem a formação de qualquer fundo comum. Não 

importa a forma, e sim o animus de se unir em um grupo específico por uma plataforma on-

line, visando à proteção contra riscos predeterminados.  

Também existe a necessidade de o grupo se autoadministrar em alguma medida (ainda 

que a ideia de autoadministração em alguns casos seja bastante mitigada).106 Em virtude disso, 

os participantes compartilham entre si os bônus e os ônus de pertencerem àquele grupo. Por 

exemplo, se decidirem indenizar todos os sinistros reclamados pelos membros ao longo do 

ano, podem ter que pagar um valor de contribuição/prêmio maior na renovação e, ainda, não 

ter retorno de qualquer excedente do fundo comum formado (quando existir). O inverso 

também é verdadeiro: com a baixa sinistralidade do grupo, os participantes podem pagar 

quantia reduzida de contribuição/prêmio em eventual renovação e ainda receber parte do 

excedente do fundo comum (quando existir). 

A definição proposta supra teve inspiração nos modelos de P2P analisados nos 

subcapítulos seguintes (Friendsurance e Teambrella) e, ainda, nas definições apresentadas 

pela EIOPA e pela National Association of Insurance Commissioners (NAIC).107 Com efeito, 

a EIOPA define seguro P2P  

[...] como uma rede ou plataforma digital de compartilhamento de risco onde um 
grupo de indivíduos com interesses mútuos ou perfis de risco semelhantes reúne 
seus prêmios para se garantir contra um risco/compartilhar o risco entre eles, e onde 
os resultados positivos são comumente redistribuídos no final do ano em caso de 
reduzida sinistralidade108 (tradução nossa).  

Por sua vez, a NAIC o define como 

[...] produto que permite que um grupo de segurados agrupe seu capital, se organize 
e administre seu próprio seguro. A ideia central do seguro P2P é que um conjunto de 
pessoas com interesses semelhantes agrupe suas apólices de seguro, introduzindo 
uma sensação de controle, confiança e transparência, e, ao mesmo tempo, reduzindo 

 
106 As duas características intrínsecas das redes peer-to-peer são: (i) autoadministração/organização; e (ii) 

descentralização. Na maioria das operações de insurtechs de seguro P2P, a característica prevalente é a 
autoadministração/organização direta entre os pares. Em casos específicos, há também o elemento 
descentralização, conforme se vê no modelo “autogoverno”.  

107  Órgão que auxilia tecnicamente os reguladores de seguros dos estados norte-americanos.  
108  No original: “as risk sharing digital network where a group of individuals with mutual interests or similar risk 

profiles pool their “premiums” together to insure against a risk/to share the risk among them, and where 
profits are commonly redistributed at the end of the year in case of good claims experience” (EUROPEAN 
INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY. Report on best practices on licencing 
requirements, peer-to-peer insurance and the principle of proportionality in an InsurTech context cit., nota 
de rodapé 47).  
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custos. Esse modelo de seguro combina o agrupamento tradicional e o 
compartilhamento de perdas com a tecnologia e as inovações atuais, fornecendo um 
produto para consumidores cada vez mais experientes que exigem transparência em 
uma economia sob demanda109 (tradução nossa). 

As insurtechs que concebem esses modelos de negócio enquadram-se no conceito de 

plataforma multifacetada, na medida em que são empresas que operam um local virtual (uma 

plataforma on-line) auxiliando pessoas ou empresas a se encontrarem e interagirem. Em 

outras palavras, atuam como intermediárias com o objetivo de facilitar – leia-se: reduzir os 

custos de transação – a interação direta entre os pares. 

 Nesse sentido, a despeito dos diferentes modelos de negócios, as insurtechs de seguro 

P2P têm em comum a atuação no formato de plataforma on-line, gerando valor ao reduzir os 

atritos existentes na interação entre os participantes do grupo. Com o emprego de tecnologia, 

permite-se que as pessoas se organizem para se protegerem contra riscos predeterminados. A 

depender do caso concreto, os atritos são reduzidos a tal nível que a própria presença da 

sociedade seguradora pode ser excluída da equação.110  

Como se pode observar, a ideia de seguro peer-to-peer não é inovadora. A definição 

apresentada remete, de certo modo, às origens do seguro antes mesmo de a atividade 

securitária ser exercida por meio de uma firma especializada. No entanto, as novas 

tecnologias oferecem benefícios substanciais ao reduzirem os custos de transação envolvidos 

nas operações para a implementação desses modelos de negócio em uma escala sem 

precedentes.111  

De forma geral, as insurtechs de seguro P2P visam alinhar os interesses entre os 

stakeholders, fomentando comportamentos responsáveis e de menor risco entre os membros 

do grupo por meio da transparência e emulação social. Além disso, criam incentivos 

econômicos ao redistribuir os excedentes dos fundos formados aos membros do grupo, ao 

 
109  No original: “[p]eer-to-peer (P2P) insurance is a product that allows a group of insureds to pool their capital, 

self-organize, and self-administer their own insurance. The core idea of P2P is that a set of like-minded 
people with mutual interests group their insurance policies together introducing a sense of control, trust, and 
transparency while at the same time reducing costs. This model of insurance combines traditional pooling 
and sharing of losses with current technology and innovations, providing a product for increasingly savvy 
consumers who require transparency in an on-demand economy” (NATIONAL ASSOCIATION OF 
INSURANCE COMMISSIONERS. Center for Insurance Policy and Research. Peer-to-peer (p2p) insurance. 
[S. l.], 11 maio 2022. Disponível em: https://content.naic.org/cipr-topics/peer-peer-p2p-insurance. Acesso 
em: 26 maio. 2022). 

110 Observe que, neste último caso (em que não há a presença da sociedade seguradora), as duas características    
intrínsecas das redes peer-to-peer estão presentes: (i) autoadministração/organização; e (ii) descentralização. 

111  INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE SUPERVISORS. FinTech Developments in the 
Insurance Industry cit., p. 12. 
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final de determinado período. Por conseguinte, o seguro P2P tem o intuito de mitigar o 

conflito que surge entre os acionistas de uma seguradora e os segurados.112 

Ainda que não seja uma característica presente somente nessas empresas, as insurtechs 

de seguro peer-to-peer também desenham seu modelo de negócio evitando que o lucro com a 

operação tenha alguma relação com montante de indenização pago em determinado período, 

também buscando um alinhamento de interesse entre os stakeholders. Convém salientar que, 

de forma geral, as provisões técnicas constituídas pelas sociedades seguradoras para 

suportarem as reclamações de sinistros são revertidas em resultado quando as indenizações 

securitárias pagas ficam abaixo do esperado para determinado período. Em tese, isso gera 

incentivos para pagarem menos indenizações, resultando em potencial conflito de interesse 

entre as seguradoras e os segurados, o que as insurtechs procuram atenuar.113  

Outra característica positiva comumente encontrada nas operações de seguro P2P é a 

ideia de cultivar o senso de coletividade dos membros que compõem o grupo – ao menos em 

tese, tais membros se conhecem de fato (familiares, amigos, colegas de trabalho etc.) ou 

possuem alguma relação de interesse mútuo (música, estilo de vida, livros etc.). As insurtechs 

também buscam infundir nos segurados um sentimento de pertencimento à comunidade criada 

na plataforma, o que faz com que estes fiquem incentivados a convidar novas pessoas para 

ingressar na rede, resultando em um potencial crescimento acelerado da insurtech – mesmo 

com pouco investimento na atração de novos participantes, visto que o trabalho de 

convencimento é gratuitamente realizado pelos próprios membros.  

Cabe ponderar, contudo, que – com raras exceções – os seguros P2P possuem uma 

limitação para uma ampla gama de adversidade, pois dependem de fato da confiança existente 

entre os pares, na medida em que as tecnologias empregadas pelas insurtechs não conseguem 

mitigar, com segurança, o comportamento oportunista dos agentes em todas as circunstâncias 

possíveis. Utilizando-se do exemplo de seguro de automóvel e acidente de trânsito, mesmo 

que um mecânico ateste que o veículo de fato sofreu um acidente, não há como saber de 

antemão se o sinistro foi, por exemplo, montado pelo participante do grupo, sendo necessária 

a instauração de um processo de regulação robusto que somente uma empresa especializada 

tem condições de fazer.  

 
112  EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY. Report on best practices 

on licencing requirements, peer-to-peer insurance and the principle of proportionality in an InsurTech context 
cit., p. 27. 

113  NATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE COMMISSIONERS. Center for Insurance Policy and 
Research. Peer-to-peer (p2p) insurance cit. 
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É visando a redução desse comportamento oportunístico dos agentes (ex ante e ex 

post) que as insurtechs empregam tecnologia com o objetivo de agrupar pessoas que de 

fato se conhecem ou possuem interesses em comum. Embora essa hipótese necessite de 

confirmação, é razoável argumentar, por exemplo, que um relacionamento familiar pode 

mitigar a falta de confiança dos agentes no compartilhamento de risco entre si (em 

princípio, um pai tem menos incentivos a atuar de forma oportunista contra seu filho do 

que contra um estranho).  

No tocante a pessoas com interesses em comum, essa mitigação pode até existir, 

mas há dúvidas razoáveis de que ela seja suficiente para induzir um comportamento 

honesto entre os players a ponto de ser viável uma operação de seguros P2P. Em quantas 

pessoas um agente de fato confia a ponto de o comportamento oportunista se atenuar a tal 

medida que se torne vantajoso participar de um seguro P2P? Portanto, dado o pressuposto 

comportamental segundo o qual pelo menos alguns agentes atuam oportunisticamente, o 

tamanho dos grupos formados pelas insurtechs pode ser numericamente limitado, em vista 

da ausência de confiança entre os pares. Por via de consequência, o seguro P2P é viável, 

de modo geral, para interesses legítimos envolvendo bens de baixo valor pecuniário, tais 

como bicicletas, celulares etc.  

Outro problema das operações de seguro P2P, especialmente do ponto de vista 

mercadológico, é que as insurtechs geralmente dependem de um comportamento proativo 

por parte dos participantes. Os pares necessitam convidar outras pessoas para participarem 

do grupo e, em alguns casos, devem ainda decidir se um evento danoso tem cobertura ou 

não, o que demanda tempo e dedicação, e não há garantia de que um consumidor médio 

está disposto a se comportar dessa forma.  

De todo modo, como apontado pela EIOPA, se os modelos de negócio forem bem 

projetados e gerenciados com a experiência e os recursos apropriados, o seguro P2P pode 

ser benéfico para os consumidores (e.g., retorno de excedente do fundo aos membros 

quando o resultado financeiro do grupo for positivo, incentivo para a diminuição de 

sinistralidade etc.). Caso contrário, eles podem sujeitar os consumidores a uma perda 

repentina de cobertura, custos adicionais não previstos e/ou problemas no pagamento de 

indenização.114 

 
114  EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY. Report on best practices 

on licencing requirements, peer-to-peer insurance and the principle of proportionality in an InsurTech context 
cit., p. 27. 
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É importante assinalar que, pela perspectiva da regulação setorial, os modelos de 

negócio das insurtechs de seguro P2P podem ser categorizados da seguinte forma115-:116 

a) modelo segurador – os grupos são formados por uma insurtech constituída na 

forma de sociedade seguradora legalmente autorizada, devendo, portanto, 

obedecer à legislação relativa às seguradoras;  

b) modelo intermediário – os grupos são formados por uma insurtech constituída na 

forma de intermediária de seguro (e.g., corretor de seguro, representante de 

seguro etc.), devendo obedecer à normatização da intermediação de seguro. 

Nessa operação, há presença de uma sociedade seguradora legalmente 

autorizada; e 

c) modelo autogoverno – os grupos são formados por uma insurtech que 

atualmente não é regulada. Os participantes dos grupos autoadministram-se. São 

segurados e seguradores de si mesmos. Nessa operação, não há a presença de 

uma sociedade seguradora legalmente autorizada. 

Utilizando-se por base o diagrama elaborado por Codagnone e seus pesquisadores, 

apresentado no subcapítulo 1.3, os modelos de negócio das insurtechs de seguro P2P podem 

ser incluídos nos quadrantes apresentados na Figura 2: 

 
115  A categorização foi inspirada no trabalho publicado pela EIOPA e no estudo sobre seguro peer-to-peer 

elaborado pelas professoras Margarida Lima Rego e Joana Campos Carvalho (Insurance in today’s sharing 
economy: new challenges ahead or a return to the origins of insurance? cit., p. 32); EUROPEAN 
INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY. Report on best practices on licencing 
requirements, peer-to-peer insurance and the principle of proportionality in an InsurTech context cit., p. 27. 

 Ainda assim, há diferenças entre a categorização proposta nesta dissertação dos referidos trabalhos (por 
exemplo, as professoras incluem a Lemonade como uma insurtech pertencente ao modelo segurador, 
enquanto a EIOPA estabelece uma definição diferente para o modelo segurador).  

116  EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY. Report on best practices 
on licencing requirements, peer-to-peer insurance and the principle of proportionality in an InsurTech context 
cit., p. 26 e 32. 
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Figura 2 – Diagrama de classificação de insurtechs de seguro P2P 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

Conforme se vê mais detalhadamente nos subcapítulos seguintes, muito embora sejam 

consideradas insurtechs de seguro peer-to-peer, as empresas integrantes do modelo segurador 

e intermediário fundamentalmente possuem modelos de negócios B2C/B2P. Essas empresas 

buscam trazer soluções inovadoras para o mercado com o emprego de tecnologia, 

ressignificando a forma de atuação dos agentes já regulados, mas, a rigor, seus modelos de 

negócio não se diferenciam substancialmente dos demais existentes no mercado. Dizendo de 

forma simplificada: as seguradoras de seguro peer-to-peer continuam garantindo interesse 

legítimo submetido a risco, enquanto as empresas intermediárias de seguro peer-to-peer 

permanecem atuando entre os segurados e uma seguradora.  

As insurtechs classificadas como modelo autogoverno, por outro lado, geram 

preocupações relevantes pela perspectiva regulatória, pois são empresas que atuam em vácuos 

legislativos ou em áreas cinzentas do Direito, gerando fortes dúvidas acerca da licitude dos 

modelos de negócio desenhados.  

Este subcapítulo elucidou como as insurtechs de seguro P2P, mediante a utilização de 

tecnologia, permitem a organização de pessoas – em alguns casos, sem a presença de uma 

sociedade seguradora – para se protegerem contra riscos predeterminados. Nos subcapítulos 

seguintes, são analisados em detalhes os modelos (i) segurador; (ii) intermediário; e (iii) 

autogoverno.  
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2.2  Modelo “segurador” e o caso Lemonade 

Nesta subseção, é explorado o modelo segurador de insurtechs P2P. Ainda, é abordado 

o caso da insurtech Lemonade, concluindo-se que esta não pode ser considerada uma 

seguradora de seguro peer-to-peer, a despeito de ser reiteradamente citada como tal.  

No modelo segurador, a plataforma que opera o seguro P2P é de fato uma sociedade 

seguradora legalmente autorizada, de modo que estará sujeita à mesma legislação como 

qualquer outra seguradora do mercado. Isso inclui, mas não se limita a, regras societárias 

(e.g., constituição na forma de sociedade anônima com objeto exclusivo para atuação no setor 

de seguros, eleição de administradores com alta qualificação para os cargos a serem 

ocupados), prudenciais (e.g., necessidade de respeitar o capital mínimo requerido para a 

atividade, constituição de provisões técnicas e aplicação de ativos garantidores no formato 

previsto na legislação em vigor), contábeis (e.g., escrituração das operações nos livros e 

registros da contabilidade na forma estabelecida na normatização setorial), de produto 

(submissão do produto – condições gerais e Nota Técnica Atuarial (NTA) – que deseja 

comercializar com a SUSEP), entre outros.   

Tal como nos demais modelos, a insurtech deve basear seu negócio em uma 

plataforma on-line, permitindo que as pessoas se organizem em grupos para compartilhar o 

risco entre si e mitigá-lo. Especificamente nesse modelo, os segurados são agrupados pela 

própria seguradora, que também fica responsável pelo recolhimento do prêmio e pagamento 

das indenizações securitárias.   

Conforme asseverado no subcapítulo 2.1, a ideia de um seguro P2P não é inovadora, 

mas as novas tecnologias podem oferecer benefícios para sua implementação em alta escala, 

ao reduzir os custos de transação. Exemplificativamente, a insurtech pode desenhar uma 

espécie de rede social amigável, na qual as pessoas formam grupos e escolhem o contrato de 

seguro que se adéque a suas necessidades. Por intermédio dessa plataforma, os segurados 

podem (i) convidar novos membros e autorizar a saída destes; (ii) transmitir avisos de 

sinistros; (iii) após a regulação do sinistro promovida pela seguradora com emissão de parecer 

favorável, votar para o pagamento da indenização securitária à pessoa sinistrada, entre outros.  

Ainda, a sociedade seguradora pode publicar notícias gerais em sua plataforma, assim 

como promoções e assuntos variados, visando atrair os segurados para seu ecossistema. Por 

exemplo, para grupos com seguro pet, podem ser enviadas informações e notícias envolvendo 

animais de estimação, cuidados que as pessoas devem adotar etc.; para grupos de seguro para 
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celular, podem ser encaminhadas informações e notícias a respeito de produtos eletrônicos e 

matérias jornalísticas sobre tecnologia, preços de aparelhos etc. 

Ilustrativamente, pode-se conceber um seguro coletivo de celular com cobertura para 

roubo, furto e quebra acidental, em que o grupo segurado é uma família ou um grupo de 

amigos. Na apólice coletiva é estabelecido um Limite Máximo de Indenização (LMI) 

semelhante ao que já é comumente praticado em outros seguros. Quando ocorre um evento 

danoso (e.g., roubo do celular), o participante transmite o aviso de sinistro por meio da 

plataforma, momento a partir do qual a sociedade seguradora inicia o processo de regulação. 

Uma vez emitido parecer favorável ao pagamento, os participantes do grupo votam e decidem 

se a indenização deve ser efetivamente paga, trazendo uma sensação de autoadministração e 

controle do pool pelos segurados. Incentivos financeiros podem ser criados com o objetivo de 

os segurados avaliarem com rigor se determinado sinistro deve ser de fato liquidado.    

Nesse exemplo, os valores pagos de indenização serão abatidos do LMI. Se o LMI não 

for integralmente utilizado e o resultado da apólice for positivo, considerando os critérios 

previamente estabelecidos em contrato, o grupo e/ou os próprios segurados diretamente 

podem receber um bônus pecuniário ou algo do gênero (por exemplo, viagens, cashback, 

desconto na renovação do seguro etc.). Cabe apontar, inclusive, que em apólices coletivas é 

expressamente possível a reversão do excedente técnico para os segurados ou o grupo 

segurado, na forma estabelecida contratualmente, consoante dispõe o art. 16, § 2.º, da 

Resolução CNSP n.º 434/2021.117  

Os segurados, que conhecem melhor os membros de sua família ou grupo de amigos, 

serão motivados a atrair para a apólice somente aqueles que possuem um “bom risco”, 

mitigando os custos relacionados à seleção adversa. Igualmente, com a possibilidade de 

reversão do resultado positivo da apólice para os membros, há um desincentivo para 

reclamação de sinistros indevidos, também atenuando, em tese, a ocorrência de risco moral. 

Em resumo, se os pares de fato se conhecem, há, ao menos em tese, a mitigação do 

comportamento oportunista entre eles e, consequentemente, entre o grupo e a sociedade 

seguradora. 

Para além da criação de uma plataforma on-line, outras tecnologias já disponíveis 

podem ser acopladas pelas insurtechs com o objetivo de reduzir ainda mais os custos de 

 
117 Dispõe sobre estipulação de seguros e responsabilidades e obrigações de estipulantes e sociedades 

seguradoras em contratações de seguros por meio de apólices coletivas. 
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transação envolvidos na atividade securitária, por exemplo, o smart contract e a blockchain, 

abordados a seguir. 

A primeira pessoa a teorizar sobre a ideia de um contrato inteligente (ou contrato 

automatizado/autoexecutável) foi Nick Szabo, ainda na década de 1990. “Os contratos 

inteligentes nada mais são do que um contrato eletrônico, firmado em linguagem de 

programação de sistemas e autoexecutável, podendo conter todos os termos e condições de 

uma operação econômica ou ser complementar a outro contrato.”118  

Nessa linha de raciocínio, os contratos inteligentes são dispositivos tecnológicos cuja 

finalidade é codificar os termos e as condições de um contrato para automatizar sua execução. 

Assim, as partes têm certeza de que as obrigações serão cumpridas exatamente da forma como 

as codificaram. Um software se comporta exclusivamente como programado, sendo 

intrinsecamente lógico e, portanto, não há espaço para comportamentos oportunistas, 

diferentemente das interações contratuais humanas.119  

Com a autoexecução das cláusulas contratuais, ambas as partes têm consciência de 

que, se houver a violação dos compromissos assumidos, as consequências pactuadas 

ocorrerão automaticamente. A parte prejudicada nem sequer precisará incorrer em custos para 

buscar garantir seu direito perante o Poder Judiciário (ou tribunais privados).120 

A blockchain, por sua vez, pode ser entendida como uma “rede pública de registro de 

transações [...], em que todos os participantes são iguais e todos auditam as contas de todos os 

outros automaticamente”. Nesse sentido: 

[...] a blockchain abre o caminho para novos modelos de negócios e inovações nos 
mais variados setores da economia. Isso porque a rede também pode ser utilizada em 
outras aplicações, como no registro de imóveis, certificação de documentos, 
substituição de software de logística integrada etc. O blockchain é dividido em 
blocos que são análogos às páginas de um livro contábil. Cada bloco possui dígitos 
verificadores, ou hash, que tornam possível detectar adulteração, como se fossem 
uma marca d’água. Os blocos incorporam ainda os dígitos verificadores da página 
anterior, criando um “elo” ou “cadeia”, que permite ter certeza de que todas as 
páginas do livro contábil não foram adulteradas. Assim, qualquer participante do 
sistema pode conferir todas as contas e determinar que o registro é íntegro e que não 
houve fraudes falsificações.  

 
118  COSTA, Isac Silveira da; GRUPENMACHER, Giovana Treiger; PRADO, Viviane Muller. Cryptolaw: 

inovação, direito e desenvolvimento. São Paulo: Almedina, 2020. p. 179. 
119 LUZURIAGA, Patricio Alvarado. Smart contracts and transaction costs economics. 2019. Thesis (Master) – 

Business Law Department, Tilburg Law and Technology Institute, The Netherlands, 2019, p. 36. Disponível 
em: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=148200. Acesso em: 9 jun. 2022. 

120  Ibidem, p. 7.  
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A blockchain mantém o histórico de todas as operações ocorridas na rede, sendo 

replicado para todos os participantes, mantendo-os atualizados e auditados. Todas as 

transações ocorridas no sistema estão reproduzidas em centenas de blocos (também chamados 

de “nós”), distribuídos geograficamente em diversas partes do planeta, de modo que a 

indisponibilidade de um nó não compromete a integridade do sistema. Com essa maneira de 

registrar as informações, uma transação se torna imutável em seu conteúdo e forma, na 

medida em que, para alterar uma informação, seria necessário modificar todos os blocos 

subsequentes, o que é computacionalmente impraticável até o momento121-.122 As 

características centrais da blockchain podem ser assim resumidas:  

a) descentralização e distribuição: não há um banco de dados ou entidade central; 

em vez disso, os blocos estão replicados em todos os nós da rede, situados em 

qualquer lugar do mundo;  

b) transparência: todo o livro-razão está disponível, desde sua criação, para 

qualquer pessoa acessá-lo, sem a possibilidade de modificar a validade dada a 

partir do consenso;  

c) confiabilidade e segurança: as transações realizadas não podem sofrer 

alterações. Para que isso fosse possível, todos os blocos subsequentes teriam 

que ser forçosamente recalculados, operação que requeria um enorme, por 

vezes inacessível, poder computacional; 

d) privacidade e propriedade: cada transação é assinada digitalmente por uma 

chave privada. Somente o proprietário dela tem o poder de transferir a 

propriedade do ativo; e 

e) consenso: a conferência e a validação das transações são realizadas de forma 

independente, por cada um dos participantes, ou “nós”, por meio de um 

mecanismo de consenso descentralizado. Isso mantém o livro-razão 

constantemente auditado.123  

Com o surgimento da blockchain, os smart contracts ganharam mais relevância, visto 

agora existir uma infraestrutura acessível que possibilita a transmutação dos contratos para 

uma linguagem computacional em ambiente imutável, transparente e seguro. Assim, uma vez 

 
121  LUZURIAGA, Patricio Alvarado. Smart contracts and transaction costs economics cit., p. 31. 
122  COSTA, Isac Silveira da; GRUPENMACHER, Giovana Treiger; PRADO, Viviane Muller. Cryptolaw: 

inovação, direito e desenvolvimento cit., p. 109 e ss. 
123  Ibidem, p. 134. 
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que o contrato inteligente é assinado pelas partes e registrado na blockchain, o código com as 

instruções torna-se irreversível e o risco de manipulação (hacking) é mitigado em virtude da 

segurança oferecida por essa nova tecnologia.124  

Ainda que essas tecnologias possam ser empregadas em diversos tipos de seguro, no 

seguro paramétrico fica evidente sua importância. Como o próprio nome sugere, seguro 

paramétrico é aquele em que a indenização é paga quando um parâmetro é alcançado (ou seja, 

quando ocorre um evento objetivo e predefinido). Para determinar se o parâmetro foi atingido, 

os contratos inteligentes são alimentados com informações e dados que estão fora da 

blockchain e que são fornecidos pelos chamados “oráculos”. Os oráculos encontram e 

verificam ocorrências do mundo real por meio de bancos de dados externos e enviam essas 

informações para a blockchain a fim de serem usados nos contratos inteligentes (por exemplo, 

banco de dados de atraso de voo ou banco de dados meteorológico).125 

Considerando que esse parâmetro é alheio à vontade das partes e pode ser capturado 

por meio de bancos de dados confiáveis (os oráculos), o processo de regulação e liquidação de 

sinistro torna-se consideravelmente simplificado.  

Exemplo de seguro paramétrico é aquele utilizado para proteger as pessoas contra 

atraso e/ou cancelamento de voo. Nesse caso, a indenização será paga quando a companhia 

aérea informar, em seus canais oficiais, que o voo para o qual o segurado contratou o seguro 

está atrasado ou foi cancelado. Esse contrato pode ser registrado e validado na blockchain sob 

as seguintes instruções: ‘se’: ‘se’ algo acontecer (por exemplo, se o voo estiver atrasado por 

determinado tempo – informação obtida pelo oráculo) ‘então’ certas transações ou ações são 

realizadas (por exemplo, o pagamento do seguro para atraso de voo é transferido 

automaticamente).126 A seguir, apresenta-se exemplo simplificado de codificação de um 

contrato inteligente para seguro contra atraso de voo:  

 
124  LUZURIAGA, Patricio Alvarado. Smart contracts and transaction costs economics cit., p. 31.  
125  EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY. Discussion paper on 

blockchain and smart contracts in insurance. Luxemburg: Publications Office of the European Union, 2021. 
p. 11. Disponível em: https://www.eiopa.europa.eu/document-library/consultation/discussion-paper-
blockchain-and-smart-contracts-insurance_en. Acesso em: 9 jun. 2022. 

126  EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY. Discussion paper on 
blockchain and smart contracts in insurance cit., p. 10.  
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Figura 3 – Contrato inteligente para seguro contra atraso de voo 

 

Fonte: EIOPA 

Nesse contexto, exemplificativamente, uma insurtech pode desenhar uma plataforma 

on-line na qual os participantes formam grupos para se protegerem contra o atraso ou o 

cancelamento de determinado voo. Os compromissos assumidos pelos participantes do grupo 

são fixados em contratos inteligentes e registrados na blockchain. Quando um atraso ou 

cancelamento ocorre e a informação é disponibilizada pela companhia aérea, a pessoa 

prejudicada automaticamente recebe o valor da indenização. 

Como se nota, são infinitas as possibilidades envolvendo seguro P2P no modelo 

segurador. Ainda assim, os contratos dessas insurtechs são essencialmente idênticos aos 

demais contratos de seguro comercializados no mercado, na forma estabelecida no art. 757 do 

Código Civil de 2002 (analisado no Capítulo 3). A diferença entre um seguro peer-to-peer no 

modelo segurador dos demais seguros no mercado é a ideia de criar mecanismos para os 

segurados formarem grupos e se autoadministrarem em alguma medida, colhendo os bônus e 

os ônus dessa administração. 

Na sequência, analisa-se o caso da insurtech Lemonade. Viu-se que as duas 

características intrínsecas das redes peer-to-peer são: (i) autoadministração/organização pelos 

pares; e (ii) descentralização. Portanto, são consideradas insurtechs de seguro P2P as 

empresas que possuem ao menos uma dessas características em seu modelo de negócio.   

Ocorre que a expressão peer-to-peer vem sendo utilizada de maneira imprecisa para se referir 

a negócios nos quais não se verificam essas características em qualquer medida.     

O exemplo mais notório é a Lemonade, insurtech que se colocou no mercado como a 

primeira seguradora peer-to-peer do mundo quando iniciou suas operações. A Lemonade é 

uma seguradora especializada em seguros residencial, de locação, de animais e de vida, 

sediada em Nova York e com capital aberto, sendo possível analisar seu prospecto de Initial 

Public Offering (oferta pública inicial). Segundo consta nesse documento, seu modelo de 
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negócio visa, fundamentalmente, oferecer uma experiência direta, digital e centrada no 

cliente, com alinhamento de interesses entre a seguradora e os segurados. A tecnologia 

empregada permite conjugar marketing e onboarding com subscrição e processamento de 

sinistros, coletando e implantando dados por toda parte, para conduzir constantemente a 

aquisição eficiente de clientes, aprimorar a experiência e mitigar riscos.127  

Ainda segundo o referido documento, após a contratação da apólice de seguro, o 

segurado deve escolher uma causa de caridade para a contribuição com os prêmios residuais 

de sua apólice. Nesse sentido, quando um segurado reclama sinistro sem cobertura securitária, 

está reduzindo o valor total disponível que pode ser contribuído para organizações sem fins 

lucrativos de seu interesse. Como resultado, espera-se um desincentivo para os segurados 

reclamarem sinistros indevidos, pois prejudicarão uma organização sem fins lucrativos com a 

qual se preocupam – em vez de uma sociedade seguradora que não lhes interessa.128  

Em seu website, consta a informação de que a contratação do seguro ocorre em 90 

segundos e os pagamentos das indenizações securitárias são efetivados em três minutos. Para 

tanto, a Lemonade diz utilizar inteligência artificial no processo de oferta do seguro, 

subscrição do risco, regulação e liquidação dos sinistros.129 

Também consta a informação de que o prêmio cobrado é dividido em três partes: (i) 

uma taxa fixa destinada à insurtech para se manter em operação; (ii) outra parte para o 

pagamento das indenizações reclamadas; e, por fim, se houver saldo restante, (iii) a parte final 

é voltada a instituições de caridade de escolha dos segurados.130 A Lemonade ainda esclarece 

que, por cobrar uma taxa fixa destinada à sua operação, não entra em conflito de interesses 

com os segurados para o pagamento da indenização securitária.131 Outro dado importante é 

que a doação de parte do prêmio para as instituições de caridade não é obrigatória e somente 

ocorrerá se determinadas condições financeiras forem observadas.132  

A despeito dessas características em seu modelo de negócio, com base em elementos 

positivos dos seguros P2P comentados anteriormente (por exemplo, busca de alinhamento de 

 
127  LEMONADE. Common stock shares. Washington, DC: United Sattes Securities and Exchange Commision, 

8 jun. 2020. p. 6.  Disponível em: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1691421/000104746920003416/ 
a2241721zs-1.htm. Acesso em: 1.º jun. 2022.  

128  Ibidem, p. 133. 
129  LEMONADE. FAQ for homeowners, renters, pet, and life insurance. [S. l., 201-?]. Disponível em: 

https://www.lemonade.com/faq. Acesso em: 24 out. 2021. 
130 LEMONADE. FAQ for homeowners, renters, pet, and life insurance cit. 
131  Ibidem. 
132  LEMONADE. Legal Stuff. [S. l., 201-?]. Disponível em: https://www.lemonade.com/legal-stuff. Acesso em: 

24 out. 2021. 
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interesses entre os segurados e a seguradora), os segurados não contratam seu seguro visando 

se unir e formar um grupo próprio para se protegerem contra as consequências econômicas 

advindas da concretização de riscos predeterminados. Não há a possibilidade, por exemplo, de 

pessoas com interesses comuns, amigos ou familiares, comporem um grupo específico, 

autoadministrando-se e compartilhando os bônus e ônus de pertencerem a esse grupo. A única 

“interação” existente entre os segurados assenta-se na escolha da instituição de caridade para 

a qual fração do prêmio pode ser eventualmente destinada.  

No entanto, se a escolha de uma instituição de caridade fosse uma interação relevante 

para fins de considerar uma empresa fornecedora de serviços P2P, toda empresa que 

promovesse uma campanha promocional para auxiliar uma entidade teria um negócio baseado 

em rede P2P, o que não parece adequado, uma vez que foge da ideia original de 

autoadministração/compartilhamento entre os pares e/ou descentralização. Anos após o início 

de suas operações, a Lemonade acabou cedendo às pressões e desistiu de se colocar no 

mercado como uma seguradora P2P, fato inclusive reconhecido pela diretoria.133  

2.3  Modelo “intermediário” e a Friendsurance 

Este subcapítulo apresenta o modelo intermediário das insurtechs de seguro P2P, 

utilizando como base a Friendsurance. O modelo intermediário abrange as insurtechs 

constituídas na forma de intermediário de seguro (e.g., corretor de seguro, representante de 

seguro etc.), que devem obedecer à normatização relativa ao respectivo player, e há na 

operação uma sociedade seguradora subjacente.  

Os intermediários de seguro são todas as pessoas físicas ou jurídicas que fazem a 

ligação entre os consumidores e as sociedades seguradoras visando à contratação de um 

produto securitário. A boa conduta dos intermediários é fundamental para proteger os 

consumidores e promover a confiança no mercado securitário e, por essa razão, são, 

geralmente, supervisionados direta ou indiretamente pelos órgãos competentes.134 

 
133  GEOGHEGAN, Mark. Lemonade CEO: P2P moniker ‘caused a lot of confusion’. Insurance Insider, [s. l.], 

19 set. 2017. Disponível em: https://www.insuranceinsider.com/article/2876jwjaishwmjgiz80lc/lemonade-
ceo-p2p-moniker-caused-a-lot-of-confusion. Acesso em: 6 jan. 2022. 

134  INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE SUPERVISORS. Application paper on approaches 
to supervising the conduct of intermediaries. Basel, nov. 2016. Disponível em: https://www.iaisweb.org/ 
uploads/2022/01/161115-Application-Paper-on-intermediaries-supervision_final.pdf. Acesso em: 9 jun. 
2022.  
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Pelo prisma da regulação setorial do Brasil, a figura do intermediário de seguro é 

definida no art. 2.º, V, da Resolução CNSP n.º 382/2020 como  

[...] o responsável pela angariação, promoção, intermediação ou distribuição de 
produtos de seguros, de capitalização e/ou de previdência complementar aberta, tais 
como o corretor de seguros, o representante de seguros, o correspondente de 
microsseguros, o distribuidor de título de capitalização, dentre outros executores.  

Da interpretação desse artigo extrai-se que toda pessoa física ou jurídica responsável 

pela angariação, promoção, intermediação ou distribuição de produtos de seguros é 

considerada intermediária de seguro.  

O intermediário mais tradicional do mercado de seguros é o corretor, cuja profissão se 

encontra regulada na Lei n.º 4.594/1964. À luz do disposto em seu art. 1.º, o corretor, seja 

pessoa física ou jurídica, é o intermediário legalmente autorizado a angariar e a promover 

contratos de seguros. Referida disposição é reproduzida também no art. 122 do Decreto-lei n.º 

73/1966 e no art. 1.º, § 1.º, da Circular SUSEP n.º 510/2015.  

No exercício de sua atividade, o corretor de seguros deve orientar, acompanhar e gerir, 

com ética e independência, os contratos por ele intermediados, sendo sua relação equidistante 

tanto em relação à sociedade seguradora quanto ao segurado.135 O exercício da profissão de 

corretor de seguros depende de prévia obtenção do título de habilitação, bem como de registro 

na SUSEP.136 

O representante de seguro, por sua vez, é a pessoa jurídica que assume a obrigação de 

promover, ofertar ou distribuir produtos de seguros, em caráter não eventual e sem vínculos 

de dependência, à conta e em nome de sociedade seguradora, sem prejuízo de realização de 

outras atividades, nos termos do disposto no art. 1.º, § 1.º, da Resolução CNSP n.º 431/2021. 

Para efeito da regulação setorial, o representante de seguros é um agente autorizado da 

sociedade seguradora (art. 1.º, § 2.º, da Resolução CNSP n.º 431/2021). 

Ao contrário do corretor de seguros, o representante não precisa de autorização da 

SUSEP para atuar, bastando a celebração de contrato formal, nos termos estabelecidos pela 

referida Resolução, entre o representante de seguros e a sociedade seguradora. Entre as 

funções que o representante de seguro pode assumir destacam-se (i) recepção de propostas de 

seguro, emissão de bilhetes de seguros, certificados individuais e apólices e/ou celebração de 

contratos coletivos; (ii) subscrição de riscos relacionados a produtos de seguros; (iii) 

 
135 Art. 2.º, § 2.º, da Circular SUSEP n.º 510/2015. 
136  Art. 2.º da Lei n.º 4.594/1964. 
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recolhimento de prêmios de seguro; (iv) recebimento de avisos de sinistros e respectiva 

regulação; (v) pagamento de indenização.137 Como se pode observar, a atuação do 

representante de seguros é bastante ampla. 

Para ilustrar como esses intermediários podem estruturar um modelo de negócio de 

seguro peer-to-peer, cita-se a Friendsurance, marca registrada pela corretora de seguros 

Alecto GmbH. Ao lado da Alecto GmbH, há na operação a empresa Megara GmbH, que atua 

como agente de seguros de uma sociedade seguradora alemã. Ambas estão ligadas à mesma 

holding,138 conforme a Figura 4. 

Figura 4 – Grupo econômico das empresas Alecto GmbH e Megara GmbH 

 
Fonte: Friendsurance139 

Tais empresas iniciaram suas atividades em 2010 e são consideradas a principal 

referência no modelo intermediário de seguro P2P até os dias atuais.  

Além do serviço de corretagem de seguro tradicional, a Alecto GmbH oferece 

gratuitamente aos usuários da plataforma a oportunidade de se conectarem uns com os outros 

por intermédio de um contrato de assistência, beneficiando-se do chamado “princípio de 

grupo” (no original, Gruppen Prinzip). A celebração desses contratos ocorre por meio da 

 
137 Art. 6.º da Resolução CNSP n.º 431/2021. 
138  KEMNITZ, Patty. Friendsurance und die Megara GmbH – Wir klären auf! friendsurance/blog, [s. l.], 10 

maio 2017. Disponível em: https://blog.friendsurance.de/friendsurance-und-die-megara-gmbh-wir-klaeren-
auf/. Acesso em: 26 maio 2022. 

139  Ibidem. 
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plataforma, assim como qualquer alteração ou rescisão. A aludida corretora de seguros não 

participa do contrato, apenas disponibiliza o instrumento para os usuários que desejarem 

aderir a seus termos. Os usuários que decidem celebrar o contrato são colocados em pequenos 

grupos, compostos por aproximadamente dez membros. Eles podem escolher os outros 

membros do grupo – amigos, parentes etc. – ou optar por permitir que o sistema os coloque 

automaticamente em algum.140-141  

Mediante a celebração desse contrato de assistência, os segurados concordam em arcar 

com o custo da franquia uns dos outros na hipótese de ocorrência de um sinistro.142 Para tanto, 

fica estabelecida a divisão do valor do prêmio de seguro dos segurados em duas frações. A 

primeira parte é utilizada para a contratação de apólices com seguradoras de escolha dos 

segurados (segunda camada de proteção). Nessa contratação, a franquia é aumentada e, por 

consequência, o prêmio de seguro torna-se mais barato (se a apólice já tiver sido contratada, 

fica ajustada somente a elevação da franquia). A outra parte do valor (diferença entre o 

prêmio de seguro com franquia normal e com a franquia aumentada) é destinada para um pot 

(primeira camada de proteção). Observe-se que o valor desembolsado pelo segurado é o 

mesmo; a única diferença é que, com o valor de franquia maior, o prêmio de seguro pago para 

a seguradora da segunda camada fica menor, e essa diferença é destinada para o pot – uma 

solução de seguro mais bem explicada adiante.143 

Em caso de sinistro, a franquia é paga com o pot, e, se o valor do prejuízo for elevado, 

a apólice da segunda camada de proteção é acionada. Se a quantidade de sinistros reclamados 

ao longo do ano for reduzida, todos os membros do grupo recebem um bônus do pot em 

janeiro do ano seguinte (o valor pode ser utilizado como cashback ou para o pagamento do 

prêmio na renovação).144-145 A Figura 5 explica esse funcionamento. 

 
140  FRIENDSURANCE. Beistandsvereinbarung. [S. l., 2011]. Disponível em: 

https://www.friendsurance.de/beistandsvereinbarung. Acesso em: 31 maio 2022. 
141  CARVALHO, Joana Campos; REGO, Margarida Lima. Insurance in today’s sharing economy: new 

challenges ahead or a return to the origins of insurance? cit., p. 36-40.  
142  FRIENDSURANCE. Beistandsvereinbarung cit. 
143  FRIENDSURANCE. Allgemeine Geschäftsbedingungen. [Berlin, 2014]. Disponível em: 

https://www.friendsurance.de/agb. Acesso em: 9 jun. 2022.  
144  CARVALHO, Joana Campos; REGO, Margarida Lima. Insurance in today’s sharing economy: new 

challenges ahead or a return to the origins of insurance? cit., p. 40. 
145  FRIENDSURANCE. Allgemeine Geschäftsbedingungen cit. 
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Figura 5 – Esquema explicativo do pot 

 
Fonte: Friendsurance146 

Analisando os termos e condições do site da Friendsurance, é possível constatar que o 

pot é uma “solução de seguro” composta de dois seguros:147 (i) stop-loss; e (ii) deductible 

buyback insurance, efetivamente garantidos por uma sociedade seguradora alemã, cuja 

operacionalização é realizada pela Megara GmbH, na qualidade de agente de seguro. Assim, 

convém ressaltar que, muito embora a Friendsurance seja algumas vezes classificada como 

uma insurtech de seguro P2P na qualidade de “corretora de seguro”, também há na operação a 

Megara GmbH. Por conseguinte, é mais adequado classificar essa insurtech como 

“intermediária” de seguro, pois abrange ambas as figuras.  

O papel da Megara GmbH é amplo, sendo a responsável pela interface entre os 

segurados e a referida seguradora alemã na primeira camada de proteção. Ela realiza a 

subscrição dos riscos; recolhe os prêmios de seguro; promove o pagamento das indenizações e 

dos bônus aos segurados quando tiverem direito; regula os sinistros abrangidos nessa camada 

quando necessário (por exemplo, na hipótese de o prejuízo reclamado ser inferior à franquia 

fixada na apólice da segunda camada, a sociedade seguradora responsável por essa não será 

acionada e, portanto, não realizará a análise do sinistro, cabendo a regulação nesse caso à 

Megara GmbH).  

 
146  FRIENDSURANCE. So funktioniert unser Schadensfrei-bonus. [S. l., 200-?]. Disponível em: 

https://www.friendsurance.de/so-funktionierts. Acesso em: 26 maio 2022. 
147  No original: “Der Topf ist eine Versicherungslösung der Hübener-Versicherung” (FRIENDSURANCE. So 

funktioniert unser Schadensfrei-bonus cit.). 
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Em suma, no modelo desenvolvido pela Friendsurance (Alecto GmbH e Megara 

GmbH) existem duas camadas de proteção para os segurados. Na primeira, estão presentes os 

elementos de seguro P2P a partir dos quais as pessoas podem formar grupos para se 

protegerem contra riscos predeterminados que serão efetivamente garantidos por uma 

sociedade seguradora parceira da Megara GmbH. No decorrer do ano, os sinistros reclamados 

são indenizados a partir da primeira camada de proteção. Exaurida esta e havendo 

necessidade, acionam-se as apólices de seguros contratadas com as seguradoras da segunda 

camada de proteção, cujas contratações são intermediadas pela corretora de seguro Alecto 

GmbH. 

Como se pode observar, a operação da Friendsurance também tem como característica 

essencial a atuação na forma de plataforma on-line, facilitando a interação direta entre os 

pares. A insurtech busca reduzir os custos de transação existentes na interação, fornecendo 

contrato-padrão a ser assinado eletronicamente entre os participantes do grupo, os quais se 

comprometem a arcar com o custo da franquia de seguro entre si. Toda a operação é realizada 

em um ambiente on-line e amigável, que permite aos pares formarem grupos para se 

protegerem contra riscos predeterminados que são administrados por eles em certa medida. A 

possibilidade de se reunir com pessoas de confiança e receber um cashback a depender da 

quantidade de sinistros reclamados pode mitigar a ocorrência de seleção adversa e do risco 

moral, reduzindo os custos de transação tanto para a sociedade seguradora alemã parceira da 

Megara GmbH quanto para as seguradoras presentes na segunda camada de proteção.  

A sofisticada operação da Alecto GmbH e Megara GmbH pode ser replicada no Brasil. 

A Alecto GmbH obedeceria a Lei n.º 4.594/1964 e a Circular SUSEP n.º 510/2015, enquanto 

a Megara GmbH respeitaria a Resolução CNSP n.º 431/2021, a qual inclusive  permite a 

reversão de parte do resultado operacional apurado com relação uma carteira de seguros em 

prol dos segurados, consoante dispõe seu art. 11. A exposição de motivos publicada pela 

SUSEP, que fundamentou a publicação do normativo, expressamente esclareceu que o 

objetivo da inclusão desse dispositivo foi viabilizar modelos de negócios já adotados em 

outros países, tais como os inspirados no conceito peer-to-peer. 

Assim, ainda que sejam necessários ajustes incrementais, pode-se vislumbrar no Brasil 

uma operação semelhante à da Megara GmbH, na qual a primeira camada de proteção seria 

gerenciada por uma insurtech que atua na qualidade de representante de seguro de uma 

sociedade seguradora brasileira. A garantia securitária seria efetivamente prestada por uma 

seguradora, mas a insurtech se responsabilizaria pela interface com os participantes por meio 

do gerenciamento da plataforma on-line. Os grupos formados pelos participantes da 
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plataforma contratariam apólices de seguro com essa sociedade seguradora (primeira camada 

de proteção), ficando facultada a criação de uma segunda camada de proteção com outras 

seguradoras do mercado, cujas contratações poderiam ser intermediadas por corretoras de 

seguro devidamente habilitadas.  

Convém reforçar, por derradeiro, que, a despeito de suas particularidades, o seguro 

P2P, nesse caso, seria efetivamente garantido por uma sociedade seguradora. Portanto, teria 

os mesmos elementos essenciais de qualquer outro contrato de seguro disponível no mercado. 

2.4  Modelo “Autogoverno” e a Teambrella 

Neste subcapítulo, é apresentado o modelo autogoverno, utilizando-se como base a 

operação da insurtech Teambrella. As insurtechs classificadas como “autogoverno” permitem 

aos participantes a formação de grupos para se protegerem contra riscos predeterminados, sem 

a presença de uma sociedade seguradora subjacente.  

Nesse particular, os membros dos grupos podem ser considerados, ao mesmo tempo, 

segurados e seguradores de si mesmos. A insurtech atua fornecendo os meios tecnológicos 

hábeis para os participantes administrarem seu próprio seguro (como se fosse um 

“autosseguro”), mas sem garantir risco ou intermediar contrato de seguro.  

Foi assinalado no subcapítulo 2.1 que as duas características intrínsecas das redes 

peer-to-peer são: (i) autoadministração/organização; e (ii) descentralização. No modelo 

autogoverno, essas duas características estão igualmente presentes, pois os grupos são 

administrados efetivamente pelos próprios participantes e não há na operação uma sociedade 

seguradora subjacente, de modo que a proteção é conferida aos pares de forma 

descentralizada.  

Convém ressaltar que, no subcapítulo 1.2, foram analisados (i) as bases centrais da 

operação de seguro tradicional e (ii) os custos de transação envolvidos nessa atividade, 

evidenciando-se que a operação de seguro organizada de forma hierárquica, ou seja, mediante 

a constituição de uma firma especializada, é menos custosa do que exercida de maneira 

descentralizada diretamente entre os participantes do pool. As insurtechs pertencentes ao 

modelo autogoverno buscam subverter essa lógica ao reduzirem os custos de transação a tal 

ponto que se torna possível a organização direta entre os participantes.  

Elas, em suma, empregam tecnologia para (i) viabilizar a celebração de inúmeros 

contratos complexos diretamente entre os pares por meio dos quais eles concordam em 

participar de um grupo conferindo proteção uns aos outros durante determinado período; e (ii) 
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atenuar o comportamento oportunista dos participantes (seleção adversa e risco moral). Até 

recentemente, essa forma descentralizada de proteção contra riscos poderia ser vista como 

algo de difícil concretude, tendo em vista o conjunto de características das transações 

necessárias para a consecução dessa proteção. No entanto, com o surgimento das plataformas 

on-line e a possibilidade de mitigação do comportamento oportunista das partes de modo 

eficiente, novas formas descentralizadas de conferir proteção às pessoas surgem.  

Para ilustrar esse modelo de negócio, é oportuno mencionar a Teambrella, insurtech 

sediada na Rússia cuja plataforma está disponível em diferentes países, mas ainda não no 

Brasil. Seus fundadores publicaram um whitepaper sobre a operação, tornando possível sua 

análise detalhada. De acordo com o trabalho, a Teambrella propõe uma forma de resolver o 

conflito de interesse entre seguradora e segurados existente em uma operação de seguro 

tradicional. Para tanto, ela desenhou uma plataforma com duas camadas: (i) camada de 

tomada de decisão consistente em servidores usados como meio de comunicação e votação; e 

(ii) camada de pagamento de indenização baseada em tecnologia blockchain.148  

Na camada de tomada de decisão, as pessoas podem criar grupos com interesses em 

comum, sejam eles quais forem. Os grupos formados são comunidades autônomas: cada 

grupo gerencia todas as funções do seguro, desde as regras de cobertura (o que está coberto e 

o que não está), passando pelas regras de aceitação de novos membros, de regulação de 

sinistro e até aquelas para o pagamento das indenizações.149  

A Teambrella oferece todo o suporte tecnológico e técnico para que os próprios 

membros dos grupos possam tomar suas decisões. Com relação ao suporte técnico, a 

insurtech, por exemplo, apresenta cálculo de coeficiente de risco para avaliar o quanto cada 

membro deve pagar de contribuição para a sustentabilidade financeira do grupo, sendo 

facultativa a utilização dele pelos participantes. Esse coeficiente, também a critério exclusivo 

do grupo, pode ser alterado ao longo do tempo. Por exemplo, o coeficiente de risco de um 

participante pode diminuir quando ele não reclama sinistro por determinado período. Todas 

essas regras estão previstas em um acordo estabelecido pelos participantes e qualquer 

alteração depende de votação.150  

 
148  KRAVCHUK, Vlad; PAPERNO, Alex; PORUBAEV, Eugene. Teambrella: a peer-to-peer coverage system. 

[S. l., 2016]. p. 2. Disponível em: https://neironix.io/documents/whitepaper/5742/whitepaper.pdf. Acesso em: 
9 jun. 2022.  

149  Ibidem, p. 2. 
150  Ibidem, p. 2. 
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Na camada de pagamento da indenização, é utilizada tecnologia blockchain. Os 

valores de contribuição de cada participante do grupo são transferidos para uma carteira 

digital de criptomoedas controlada pelo grupo, sendo as chaves privadas dessa carteira 

armazenadas apenas pelos participantes (sem participação da insurtech). Quando ocorre um 

evento danoso, os participantes do grupo votam para decidir se o prejuízo sofrido deve ser 

ressarcido ou não. Uma vez aprovado o ressarcimento, o usuário que sofreu o prejuízo recebe 

o pagamento dos demais membros do grupo por intermédio dessa carteira digital. Os valores 

de contribuição dos membros podem ser sacados da carteira digital desde que os fundos 

restantes sejam suficientes para pagar as indenizações já reclamadas, mas ainda não 

liquidadas, de outros membros.151  

No processo de análise de um pagamento, o grupo deve estabelecer quais os 

documentos que a pessoa prejudicada precisa apresentar. Por exemplo, em caso de roubo de 

um celular, o participante deve entregar uma descrição dos fatos, fotos que comprovem o 

evento, informações sobre o aparelho etc. Como a análise de toda essa documentação é 

dispendiosa, os participantes do grupo têm o direito de constituir um procurador, que ficará 

responsável por averiguar os documentos e votar em seu nome.152 

Em pequenos grupos, a figura desse procurador pode não ser de grande valia, uma vez 

que poucos sinistros são reclamados; porém, quando o grupo aumenta, sua presença pode ser 

imprescindível. A atividade desenvolvida por esse procurador é remunerada pelas pessoas que 

preferem não votar. Isso gera incentivos para pessoas com expertise em análise de sinistro 

fazerem parte da plataforma trabalhando de modo remunerado. Quando um procurador passa 

a receber uma remuneração acima de U$ 1.000,00/mensais na plataforma, surge a necessidade 

de ele adquirir uma licença para atuar no próximo mês. Essa licença deve ser paga para a 

Teambrella, sendo essa a única fonte de receita da insurtech.153 

Observe-se que o procurador é incentivado a trabalhar independentemente da 

quantidade de indenização que ele aceita pagar. Quanto melhor sua análise das reclamações, 

mais incentivos os participantes da plataforma terão para contratar seus serviços. De igual 

forma, a fonte de receita da Teambrella não está vinculada à quantidade de indenizações 

pagas, de modo que há um alinhamento de interesse de todos os participantes da plataforma. 

 
151  KRAVCHUK, Vlad; PAPERNO, Alex; PORUBAEV, Eugene. Teambrella: a peer-to-peer coverage system 

cit., p. 6-10. 
152  Ibidem, p. 16-17. 
153  Ibidem, p. 16-17. 
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Consoante ponderação abordada no subcapítulo 2.1, os seguros P2P possuem, por via 

de regra, limitação para uma ampla gama de riscos, na medida em que dependem da confiança 

existente entre os pares, uma vez que as tecnologias empregadas pelas insurtechs não 

conseguem mitigar o comportamento oportunista dos agentes em todas as circunstâncias 

possíveis, limitação também aplicada à Teambrella. Para os casos em que é possível 

estabelecer um gatilho para acionamento do seguro, torna-se possível contornar esse 

problema.  

Um exemplo pode ser o caso do seguro paramétrico para atraso ou cancelamento de 

voos, analisado no subcapítulo 2.3, mas com a diferença de que, nesse modelo, não há a figura 

da sociedade seguradora subjacente. Utilizando-se por base parcialmente a operação da 

Teambrella, os participantes formariam grupos para se protegerem contra o atraso ou 

cancelamento de voo. Os compromissos assumidos pelos participantes seriam fixados em 

contratos inteligentes, elaborados sobre uma infraestrutura blockchain, e os recursos seriam 

transferidos para uma carteira digital administrada coletivamente pelo grupo. Quando ocorre 

um sinistro, os recursos são retirados das carteiras digitais e transferidos para a pessoa 

prejudicada de forma automática, não havendo sequer a necessidade de votação pelo grupo. 

Em virtude da mitigação do comportamento oportunista dos pares devido à combinação 

dessas tecnologias, torna-se possível estruturar um seguro P2P independentemente da 

confiança entre os participantes. 

A despeito da sofisticação, por conta de a plataforma on-line ser administrada por uma 

empresa não regulada e de inexistir na operação uma sociedade seguradora subjacente, as 

insurtechs pertencentes a essa categoria correm o risco efetivo de ser penalizadas pela SUSEP 

por atuarem de forma irregular, a depender de como o modelo de negócio é concebido.  

Neste capítulo, foi exposta a aplicação do referencial teórico ao seguro peer-to-peer e 

às insurtechs de seguro P2P existentes à luz da regulação setorial. No Capítulo 3 é abordado o 

referencial normativo com o objetivo de avaliar a aderência à regulação setorial das insurtechs 

de seguro peer-to-peer pertencentes ao modelo autogoverno. 
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3  REFERENCIAL NORMATIVO 

Conforme assinalado anteriormente, no modelo autogoverno, a insurtech responsável 

pela administração da plataforma on-line não é uma empresa regulada até o momento, não 

havendo, ademais, a presença de uma sociedade seguradora subjacente na operação. Assim, é 

necessário avaliar a aderência dessa empresa à atual regulação setorial. Para tanto, apresenta-

se o referencial normativo que estabelece o que é um contrato de seguro e qual atividade é 

privativa de sociedade seguradora, tema objeto deste capítulo. 

3.1  Do contrato de seguro e da atividade privativa de seguradora 

A despeito de a definição de contrato de seguro encontrar-se positivada no art. 757 do 

Código Civil de 2002, não é tarefa simples delimitar, na prática, a diferença entre um serviço 

de natureza securitária de outro qualquer, visto que, não raras as vezes, as fronteiras entre eles 

não são bem demarcadas. As insurtechs de seguro P2P pertencentes ao modelo autogoverno 

atuam justamente nessa zona cinzenta.  

No Brasil, compete à União fiscalizar e legislar sobre a operação de seguro, consoante 

dispõem os arts. 21, VIII, e 22, VII, da Constituição Federal de 1988. No âmbito 

infraconstitucional, tais competências estão detalhadas no Decreto-lei n.º 73/1966, que dispõe 

sobre o SNSP e regula as operações de seguros e resseguros. O SNSP é composto pelo 

CNSP,154 pela SUSEP,155 por sociedades autorizadas a operar em seguros privados, 

resseguradores e corretores de seguros habilitados. 

 
154  O CNSP é o órgão do Ministério da Economia responsável pela formulação de políticas públicas no âmbito 

do SNSP. Sua função é notadamente normativa, regulando, em suma, os elementos basilares da atividade 
securitária.  

155  A SUSEP, criada pelo aludido Decreto-lei n.º 73/1966, é entidade autárquica dotada de personalidade jurídica 
de Direito Público vinculada ao Ministério da Economia, com autonomia administrativa e financeira. Suas 
funções são, basicamente, de três espécies. A primeira é a executiva: cabe à SUSEP executar as tarefas que 
lhe são atribuídas pelo CNSP. A segunda é a reguladora – muito embora seja o legitimado e detentor da 
principal função normativa do SNSP, o CNSP confere à SUSEP ampla função regulatória, pois as diretrizes 
fixadas por aquele Conselho dependem de complementação e especificação de seu conteúdo. Por fim, a 
terceira função é a de fiscalizar o cumprimento das leis e dos regulamentos pertinentes às operações das 
sociedades seguradoras e dos demais agentes que atuam no mercado, aplicando sanção contra aqueles que 
violam a normatização setorial. No exercício dessa terceira função, a SUSEP também tem competência para 
fiscalizar e sancionar as pessoas físicas e jurídicas responsáveis por realizarem operações de seguro sem a 
devida autorização (GONÇALVES, Oksandro Osdival; POLETTO, Gladimir Adriano. O papel do Sistema 
Nacional de Seguros Privados na ordem econômica. Revista Jurídica da Presidência, Brasília, v. 21, n. 124, 
p. 327-335, jun./set. 2019. Disponível em: http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2019v21e124-1703. 
Acesso em: 6 jun. 2022). 
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As operações de seguros privados, ou seja, aquelas exploradas pela iniciativa privada 

em busca de lucro, estão submetidas ao Decreto-lei n.º 73/1966. Muito embora disponha 

sobre o SNSP e regule as operações de seguros, esse diploma não traz uma definição clara a 

respeito do que é exatamente uma operação de seguro privado e de contrato de seguro. 

Genericamente, seu art. 3.º dispõe: “Consideram-se operações de seguros privados os seguros 

de coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, direitos e garantias”. Por sua vez, o 

art. 9.º estabelece apenas que: “Os seguros serão contratados mediante propostas assinadas 

pelo segurado, seu representante legal ou por corretor habilitado, com emissão das respectivas 

apólices, ressalvado o disposto no artigo seguinte”.  

Dessa forma, para avaliar se determinada empresa comercializa ou não seguro privado 

no Brasil, faz-se necessário analisar as disposições do Código Civil de 2002 atinentes à 

matéria. A definição de contrato de seguro encontra-se, atualmente, em seu art. 757:  

Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a 
garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos 
predeterminados. Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, 
como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.  

De sua interpretação a doutrina especializada extrai quatro elementos essenciais do 

contrato de seguro: (i) interesse legítimo; (ii) risco predeterminado; (iii) garantia; e (iv) 

prêmio.156 Portanto, as operações destinadas a colocar no mercado contrato no qual estão 

presentes os quatro elementos são consideradas privativas de sociedade seguradora e, 

portanto, estarão submetidas às disposições do Decreto-lei n.º 73/1966 (e demais regramentos 

infralegais).  

Outros dois elementos acidentais são citados na doutrina com relação ao contrato de 

seguro, a saber: (i) indenização; e (ii) sinistro. Estes são considerados elementos acidentais 

(ou acessórios) na medida em que sua ocorrência é eventual, e deles não dependem a validade 

nem a eficácia do contrato de seguro.157  

Em vista especialmente do parágrafo único do referido art. 757 do Código Civil de 

2002 e da doutrina desenvolvida pelo jurista italiano Cesare Vivante, parte da doutrina 

brasileira defende a empresarialidade como elemento essencial do contrato de seguro. 

 
156  SOUZA, Thelma de Mesquita Garcia e. O dever de informar e sua aplicação ao contrato de seguro. 2012. 

Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012, p. 185. 
Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-07062013-143302/. Acesso em: 13 jun. 
2021.  

157  Ibidem, p. 210. 
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Contudo, a presente dissertação filia-se ao entendimento de que a qualificação jurídica da 

entidade que comercializa seguro não pode ser considerada elemento essencial do contrato. 

Os subcapítulos seguintes abordam em pormenores os elementos essenciais e 

acidentais do contrato de seguro. Ainda, discute-se o motivo pelo qual a empresarialidade não 

pode ser elevada a patamar de elemento essencial. 

3.2  Elementos essenciais 

Consoante já apontado, os elementos essenciais do contrato de seguro – (i) interesse 

legítimo, (ii) risco predeterminado, (iii) garantia e (iv) prêmio – são aqueles que, em conjunto, 

diferenciam esse tipo de contrato de qualquer outro previsto no ordenamento jurídico 

brasileiro. Por consequência lógica, todo contrato colocado no mercado no qual se identificam 

os quatro elementos essenciais somente pode ter como parte, pelo lado da contratada, uma 

sociedade seguradora legalmente autorizada e, pelo lado do contratante, um segurado. A 

seguir, cada um desses elementos é trabalhado separadamente. 

3.2.1  Interesse legítimo 

Há debate na doutrina especializada em Direito de Seguros a respeito da possibilidade 

de extrair uma definição única de contrato de seguro que abrangesse tanto os seguros de danos 

quanto de pessoas. Essa complicação existe porque parte da doutrina compreende o contrato 

de seguro como um contrato de indenização/ressarcimento em caso de ocorrência de um dano 

(função indenizatória). No entanto, nos seguros de pessoas, a ideia de dano a ser 

indenizado/reparado é repelida por alguns estudiosos, surgindo, assim, a dificuldade de 

englobar em uma única definição ambos os tipos de seguro.158  

A partir dessa controvérsia, diversas teorias foram elaboradas e defendidas. De um 

lado, há autores que sustentam a existência de fato de um conceito dicotômico para o contrato 

de seguro – isto é, um para seguro de danos e outro para seguro de pessoas. Vera Helena de 

Mello Franco, embora reconheça a importância das teorias que buscaram a unificação do 

conceito, entende que nenhuma, com efeito, alcançou satisfatoriamente a unicidade 

pretendida.159  

 
158  FRANCO, Vera Helena de Mello. Contratos: direito civil e empresarial. 4. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 328. 
159  Ibidem, p. 329. 
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De outro lado, há teorias que defendem a existência de um conceito unitário do 

contrato de seguro. Entre elas destacam-se: (i) Nova Teoria Indenitária; (ii) Teoria da 

Transferência de Risco; e (iii) Teoria do Interesse Legítimo. Sustenta-se que uma teoria não 

“refutou” a outra, como se houvesse uma “vencedora” que melhor descrevesse a unicidade do 

contrato de seguro; todas possuem pontos fortes e fracos. O Código Civil de 2002, por 

conveniência legislativa, adotou o conceito unitário do contrato de seguro em linha com a 

terceira teoria, mas isso não significa que as demais estejam “refutadas”. Cada uma delas é 

explorada a seguir, visto que também servem de base para a análise das insurtechs 

pertencentes ao modelo autogoverno.  

A Nova Teoria Indenitária, defendida por Tullio Ascarelli, reforça a ideia de que o 

seguro (de danos ou pessoas) sempre tem por objeto ressarcir um dano. A diferença é que, no 

seguro de pessoas, o valor para reparação do dano é abstratamente fixado pelo segurado. 

Nessa linha de raciocínio,  

[...] o seguro de vida tem sempre por objeto o ressarcimento de um dano, mas este, 
pela inestimabilidade da vida humana, pode ser avaliado a priori em uma soma 
determinada, independentemente de sua demonstração concreta, contrariamente ao 
que acontece nos seguros de danos.160  

Por exemplo, o segurado, ao fixar o capital segurado no caso de sua morte, “calcula” o 

dano que pode gerar a seus beneficiários e, por conseguinte, fixa um valor de capital segurado 

visando ressarci-los.  

Críticos dessa teoria sustentam que a existência de um dano propriamente dito não é 

condição necessária para o seguro. O exemplo comumente citado é o seguro com cobertura de 

sobrevivência, no qual o segurado recebe o capital mesmo sem a existência de um dano 

concreto.161 Os defensores da teoria contra-argumentam que, no caso de seguro de 

sobrevivência, o dano seria a perda da capacidade laborativa e o valor do ressarcimento por 

tal perda é abstratamente fixado pelo segurado.162  

Por seu turno, a Teoria da Transferência do Risco é defendida por Pedro Alvim, para 

quem o fundamento unificador do contrato de seguro de danos e de pessoas é a transferência 

do risco do segurado ao segurador. A despeito de os efeitos serem suportados pelo segurado, 

 
160  ASCARELLI, Tullio. O conceito unitário do contrato de seguro. Revista da Faculdade de Direito, São Paulo, 

v. 36, n. 3, p. 404, 1941. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/65945. Acesso em: 
13 jun. 2021. 

161  ALVIM, Pedro. O contrato de seguro. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 95. 
162  ASCARELLI, Tullio. O conceito unitário do contrato de seguro cit., p. 427.  
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as consequências econômicas da concretização desses riscos (sinistro) podem ser transferidas, 

via contrato, para o segurador, o que une os conceitos de seguro de danos e de pessoas. De 

acordo com Alvim, é lícita apenas a transferência de “risco próprio” do segurado, porque as 

consequências do risco constituem valor de que apenas e tão somente o próprio segurado pode 

dispor. Em outras palavras: no seguro, o segurado negocia as consequências econômicas de 

seu próprio risco, transferindo-as para o segurador.163 

Essa teoria possui méritos, pois descreve de forma satisfatória a operação de seguros e 

deixa claro que a transferência do risco é com relação às consequências econômicas, e não ao 

risco em si, que permanece com o segurado. Uma crítica é que, no Brasil, a legislação 

autoriza a contratação de seguro sobre a vida de outrem (art. 790 do Código Civil de 2002) 

desde que o proponente declare ter interesse na preservação da vida do segurado, o que vai de 

encontro à base da referida teoria, que, como visto, somente permitiria a transferência de 

“risco próprio”. 

O resultado desse debate foi a adoção, ao menos no Brasil, da Teoria do Interesse 

Legítimo, defendida por Fábio Konder Comparato, autor que propôs a redação do art. 757 do 

Código Civil de 2002, quando este estava em elaboração. Nas lições do jurista, o objeto do 

contrato de seguro não é a coisa propriamente dita (e.g., o automóvel do segurado), mas o 

interesse que o segurado possui com relação à coisa. Esse interesse deve ser lícito, podendo 

apresentar um conteúdo econômico objetivamente determinado, como nos seguros de danos, 

ou livremente estimável pelo segurado, como nos seguros de pessoas.164  

Em outras palavras, a causa da contratação de um seguro, tanto de danos quanto de 

pessoas, é a garantia de um interesse legítimo que está submetido a risco. Dessa feita, 

prevalece, no Código Civil, a unicidade da definição do contrato de seguro abrangendo ambas 

as modalidades, cada qual com suas especificidades. 

O estudo sobre o interesse legítimo é bastante vasto e comporta trabalho específico 

para sua análise aprofundada. A autora Marcia Cicarelli Barbosa de Oliveira, em sua 

dissertação de mestrado intitulada O Interesse Segurável, aventurou-se nessa tarefa. A partir 

de seu estudo, pode-se concluir, em suma, que os elementos do interesse segurável são: (i) o 

bem; (ii) a relação; e (iii) sua exposição a um risco determinado. De acordo com a referida 

autora, o bem pode ser tanto uma pessoa como qualquer coisa material ou mesmo imaterial, 

com a qual o sujeito tenha uma relação. Nos seguros de danos, o bem pode ser tanto um 

 
163  ALVIM, Pedro. O contrato de seguro cit., p. 110-117. 
164  COMPARATO, Fábio Konder. O seguro de crédito. São Paulo: RT, 1968. p. 25. 
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objeto específico (por exemplo, uma casa ou automóvel) quanto o conjunto de bens da mesma 

espécie (e.g., coleção de livros) ou de espécies diferentes (e.g., edifício e seu conteúdo), ou, 

ainda, um direito (objeto imaterial) – como ocorre, por exemplo, no seguro de crédito. No 

seguro de pessoas, o objeto do interesse é a própria pessoa humana.165  

A consequência prática de o objeto do seguro ser o interesse do segurado na coisa ou 

pessoa é o fato de ser juridicamente possível a contratação de seguro por diferentes segurados 

sobre a mesma coisa ou pessoa, justamente porque cada segurado buscará garantir um 

interesse próprio. Nesse sentido, é importante notar que a titularidade do interesse protegido 

não se confunde com a titularidade do bem, porque o segurado não será necessariamente o 

proprietário legal do bem.166 

O conteúdo do interesse legítimo é diverso, podendo ser econômico, contratual ou, até 

mesmo, afetivo. Deve ser, ao menos, juridicamente relevante a ponto de o segurado se 

esforçar para preservar o bem, de modo que não lhe seja vantajosa a concretização do risco 

(sinistro). Quando o interesse for juridicamente relevante, estar-se-á diante de um interesse 

legítimo passível de proteção securitária.167  

O motivo de distinguir o interesse juridicamente relevante daquele não relevante é 

evitar que o seguro se torne um negócio especulativo, ou seja, impedir que pessoas contratem 

seguro com relação a qualquer bem ou pessoa, de modo que o sinistro deixaria de ser um 

evento desvantajoso e passaria a ser uma aposta ou, até mesmo, um negócio lucrativo. Se não 

existisse a relação entre o segurado e o bem ou a pessoa cujo interesse se pretende segurar, 

haveria incentivo claro para que o segurado provocasse o sinistro.168 

3.2.2  Garantia 

A prestação fornecida pela sociedade seguradora em um contrato de seguro, na forma 

estabelecida no art. 757 do Código Civil de 2002, é a garantia de um interesse legítimo do 

segurado que se encontra submetido a risco. Para a prestação dessa garantia, a seguradora 

recebe, como contraprestação, uma quantia fixa paga pelo segurado (o prêmio). Há, vale 

 
165  OLIVEIRA, Marcia Cicarelli Barbosa de. O interesse segurável. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito 

Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, p. 50-55. Disponível em: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-10092012-162636/. Acesso em: 18 jul. 2021. 

166  CAVALCANTI, Flávio de Queiroz B.; PIMENTEL, Ayrton; TZIRULNIK, Ernesto. O contrato de seguro de 
acordo com o Código Civil brasileiro. 3. ed. São Paulo: Roncarati, 2016. p. 51. 

167  RIBEIRO, Amadeu Carvalhaes. Direito de seguros: resseguro, seguro direto e distribuição de serviços cit., p. 
60-61. 

168  SOUZA, Thelma de Mesquita Garcia e. O dever de informar e sua aplicação ao contrato de seguro cit., p. 48. 
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frisar, estreita relação entre a garantia fornecida pela sociedade seguradora e o prêmio pago 

pelo segurado, tratando-se, portanto, de um contrato classificado como comutativo.169  

Convém consignar que o Código Civil de 1916 definia o contrato de seguro da 

seguinte forma em seu art. 1.432: “Considera-se contrato de seguro aquele pelo qual uma das 

partes se obriga para com outra, mediante a paga de um prêmio, a indenizar-lhe o prejuízo 

resultante de riscos futuros, previstos no contrato”. Da interpretação desse artigo podia-se 

concluir que a obrigação principal da seguradora consistia na realização do pagamento da 

indenização securitária quando ocorresse o sinistro. Por via de consequência, parte da 

doutrina classificava o contrato de seguro como um contrato aleatório, na medida em que o 

pagamento da indenização securitária dependeria de um evento futuro e incerto: o sinistro.170  

Entretanto, mesmo antes da publicação do novo Código Civil, alguns juristas já 

haviam percebido a inadequação de compreender a prestação da seguradora de forma restrita 

ao pagamento de uma eventual indenização em caso de sinistro.171 Contra o entendimento de 

que o contrato de seguro deve ser classificado como aleatório, Fábio Konder Comparato, em 

sua tese de doutorado publicada ainda no ano de 1968, assim asseverou: 

[a] doutrina tradicional limita-se a ver na prestação securitária o pagamento da 
indenização estipulada na apólice para o caso de sinistro.  
Contra esta concepção, tem-se feito valer não só argumentos teóricos, como 
observações tiradas da própria realidade social. Em primeiro lugar, a doutrina 
tradicional não explica satisfatoriamente por que na hipótese de ausência de sinistro 
não ocorreria a falta de prestação securitária, ferindo o caráter bilateral do contrato. 
Ademais, o que se verifica na realidade dos fatos é que, ao subscrever uma apólice 
de seguro, o segurado tem em vista não apenas uma soma de dinheiro 
correspondente à indenização, mas também a garantia de supressão de um risco que 
pesa sobre si; em uma palavra: segurança. 
Daí a concepção da obrigação própria da seguradora como uma obrigação de 
garantia ou dever de prestar segurança (Sicherheitsleistung), e a qualificação do 
contrato de seguro como um contrato de garantia.172 

Em 1978, ao se aprofundar no tema novamente, Comparato publicou ensaio 

esclarecendo que o conteúdo das obrigações pode ser classificado como (i) de meio; (ii) de 

 
169  CAVALCANTI, Flávio de Queiroz B.; PIMENTEL, Ayrton; TZIRULNIK, Ernesto. O contrato de seguro de 

acordo com o Código Civil brasileiro cit., p. 44-45. 
170  Luiz Augusto Roux Azevedo, em dissertação tratando especificamente sobre a comutatividade do contrato de 

seguro, assevera que Carvalho Santos, Pontes de Miranda, Eduardo Espínola, Orlando Gomes, Caio Mário da 
Silva Pereira, Pedro Alvim e Arnoldo Wald, entre outros, adotaram essa corrente (A comutatividade do 
contrato de seguro. 2010. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 37. Disponível em: https://teses.usp. 
br/teses/disponiveis/2/2132/tde-25082011-134415/pt-br.php. Acesso em: 9 jun. 2022). 

171  AZEVEDO, Luiz Augusto Roux. A comutatividade do contrato de seguro cit., p. 57. 
172  COMPARATO, Fábio Konder. O seguro de crédito cit., p. 136. 
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resultado; e (iii) de garantia. Quanto à primeira, nas palavras do jurista, “o conteúdo da 

obrigação é a própria atividade diligente do profissional em vista do resultado almejado”.173 

Exemplo é a prestação de serviço médico na qual o credor (paciente) não tem como exigir o 

resultado (sua cura) do devedor (médico), pois o primeiro depende de fatores externos à 

vontade do último.  

Por sua vez, nas obrigações de resultado, o objeto do contrato consiste na prestação de 

resultado certo e determinado a ser cumprido pelo devedor. Assim, o devedor não depende de 

fatores externos à sua vontade para cumprir a obrigação pactuada (e.g., o contrato de 

transporte no qual o transportador se compromete a transportar a carga sã e salva para o 

destino contratado).174 

Por fim, nas obrigações de garantia, conforme leciona o autor, seu conteúdo é “a 

eliminação de um risco que pesa sobre o credor. Eliminar um risco significa a fortiori reparar 

as consequências de sua realização. Mas mesmo que esta não se verifique, a simples assunção 

do risco pelo devedor da garantia representa o adimplemento de sua prestação”.175 Por 

excelência, o contrato de seguro se amolda na classificação de obrigação de garantia.  

Trazendo essa classificação para o contrato de seguro, a prestação da seguradora não 

ocorre somente quando do pagamento da indenização securitária ajustada. Desde o momento 

da aceitação da contratação, a seguradora presta a garantia de resguardar o interesse segurável 

do segurado contra as consequências econômicas advindas da concretização do risco. A 

garantia é prestada de distintas formas, citando-se, a título de exemplo, a constituição de 

reservas técnicas, a vinculação de ativos garantidores de acordo com determinados padrões e, 

eventualmente, mediante o pagamento da indenização securitária pactuada. Não é por outro 

motivo, aliás, que o art. 764 do Código Civil de 2002 determina que, “salvo disposição 

especial, o fato de se não ter verificado o risco, em previsão do qual se faz o seguro, não 

exime o segurado de pagar o prêmio”.  

Nesse sentido, ao menos de forma lícita, ninguém contrata um seguro com a finalidade 

imediata de obter uma indenização. A rigor, o segurado visa, em vez disso, conseguir apenas a 

 
173  COMPARATO, Fábio Konder. Ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 

523. 
174 Ibidem, p. 539. 
175  Ibidem, p. 537. 



 78

garantia de que um eventual sinistro não prejudicará, por exemplo, sua atividade econômica 

e/ou sua situação financeira, e é essa a garantia dada pelo segurador.176  

Em face do exposto, o elemento garantia é considerado essencial para contrato de 

seguro por ser a prestação principal da seguradora para o segurado.  

3.2.3  Risco predeterminado 

Risco pode ser entendido como um subproduto da modernidade. Quanto mais a 

sociedade avança tecnologicamente visando elevar a produção de bens e serviços à sociedade, 

mais a severidade e a frequência de eventos adversos aumentam. Em alguns casos, a 

frequência é, de fato, até reduzida, mas o tamanho da severidade é tão alto que pode resultar 

na extinção da própria humanidade (e.g., riscos relacionados à geração de energia nuclear). 

Isso acarreta inevitável debate sobre se os custos sociais decorrentes de riscos gerados em 

determinadas atividades direcionadas a atender à demanda de consumo valem a pena ou não 

ser incorridos.  

O avanço da modernidade, portanto, conduz à discussão sobre a distribuição na 

sociedade dos riscos produzidos pela atividade empresarial. Geralmente, aqueles que 

produzem e se beneficiam da geração de tais riscos não são as mesmas pessoas que suportarão 

os malefícios diretos do avanço. Entretanto, a depender da severidade do evento (e.g., 

problemas climáticos decorrentes do aquecimento global), ricos e pobres sofrerão os eventos 

adversos lado a lado. Não obstante, os riscos ordinários (como viver ao lado de uma empresa 

poluente ou comer alimentos com agrotóxicos) acabam impactando mais diretamente os 

desafortunados.  

Essas são constatações levantadas por Ulrich Beck, em seu livro Sociedade de risco: 

rumo a uma outra modernidade, publicado originalmente em 1986. Na obra, o sociólogo 

discute a transição de uma sociedade de escassez, na qual a preocupação é com a produção e a 

distribuição de riqueza à população, para uma sociedade de risco, na qual os problemas e os 

conflitos sociais decorrem da produção, definição e distribuição de riscos científica e 

tecnologicamente produzidos para atender à demanda da sociedade.177  

Os diversos trabalhos de Beck exemplificam como a produção e o gerenciamento de 

riscos e a vida sob a incerteza são objetos importantes de estudos acadêmicos para muitas 
 

176  RIBEIRO, Amadeu Carvalhaes. Direito de seguros: resseguro, seguro direto e distribuição de serviços cit., p. 
63. 

177  BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2011. p. 23.  
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áreas do conhecimento. Direito, Economia, Sociologia, Ciências Contábeis, Ciências 

Atuariais, Física e Finanças são exemplos de matérias que estudam verticalmente a relação 

entre o homem, a incerteza e o risco. Justamente por serem objetos de estudo por várias áreas, 

risco e incerteza são termos com distintos significados e definições.  

O fato de as palavras risco e incerteza serem utilizadas coloquialmente e, também, 

empregadas academicamente por distintas áreas não é um problema por si, muito pelo 

contrário. A questão que se coloca é que são termos especialmente sensíveis para a teoria do 

seguro e, não raras as vezes, as definições e distinções adotadas são emprestadas de outras 

áreas, o que pode gerar imprecisões relevantes.178  

É nesse cenário que, considerando a ausência de consenso para os termos risco e 

incerteza, inclusive no âmbito da teoria do seguro, são apresentados a seguir os autores que, 

normalmente, são citados na maioria dos trabalhos sobre o tema:179 (i) Alan H. Willet, pelo 

pioneirismo na busca em definir tais conceitos, especificamente na teoria do seguro; (ii) Frank 

H. Knight, por sua importância para as ciências econômicas, que influenciou os teóricos de 

seguro; (iii) Albert H. Mowbray, por apresentar definição útil até para os dias atuais; e (iv) 

Emmett J. Vaughan e Therese Vaughan, por proporem definição mais recente, englobando os 

pontos fortes de autores antecessores.  

Alan Willet compreende risco como um fenômeno objetivo do mundo externo, que 

independe do observador e se relaciona com o grau de incerteza sobre determinado evento. 

Para entender esse conceito, primeiro é necessário compreender a definição do termo em 

inglês chance (doravante traduzido como “acaso” ou “chance”). Segundo o autor, a aparência 

do acidente é apenas em razão das limitações humanas; os eventos que aparentemente 

acontecem de forma puramente acidental são tão certos quanto aqueles cuja ocorrência pode 

ser prevista com precisão. Nessa perspectiva, o acaso é um conceito puramente subjetivo e 

sua aparência decorre das limitações do conhecimento humano, dependendo do observador.180 

Ainda segundo o autor, chance, agora traduzido como chance, também pode ser usado 

em sentido objetivo. Por esse prisma, chance é entendida como o grau de probabilidade de 

determinado evento ocorrer, estimado com a ajuda de todo o conhecimento possível das 
 

178  VAUGHAN, Emmett J.; VAUGHAN, Therese M. Fundamentals of risk and insurance cit., p. 2. 
179  A escolha desses decorreu da análise e do cotejamento de três estudos dedicados a apresentar as principais 

definições de risco e sua relação com a incerteza para a teoria do seguro: (i) “Evolution of the Concept of 
Risk”, por Oliver G. Wood Junior; (ii) “Risk, insurance, and sampling”, por David B. Houton – ambos 
publicados em 1964 pelo The Journal of Risk and Insurance; e (iii) “The meaning of risk”, escrito por J. 
François Outreville e publicado em 1998 na forma de capítulo do livro “Theory and practice of insurance”.  

180  WILLETT, Alan H. The economic theory of risk and insurance. Philadelphia: University of Pennsylvania, 
1951. p. 504. 
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condições anteriores. Pode variar desde a certeza de que um evento não ocorrerá, por meio 

dos diferentes graus de probabilidade, até a convicção de que acontecerá. O exemplo trazido 

pelo autor é o seguinte: imagine-se uma situação na qual existem em quantidades iguais bolas 

brancas e pretas em uma garrafa. Nessa hipótese, há chance uniforme de que a primeira bola 

obtida seja preta ou branca, e essa chance independe de qualquer peculiaridade da pessoa que 

o estime.181  

Em termos matemáticos, a chance de ocorrência de uma perda é indicada pela fração 

que expressa a razão entre o número real de perdas e o número possível em determinado 

período. Segundo o autor, risco se relaciona com o grau de incerteza sobre eventos do mundo 

externo, e não com o grau de probabilidade (chance). Em outras palavras: o risco torna-se 

maior com o aumento da incerteza (não com o grau de probabilidade de um evento ocorrer) 

.182  

O motivo de o autor apresentar essa definição é que o prêmio da seguradora, por 

assumir o risco, eleva-se à medida que a incerteza aumenta. Outro exemplo para ilustrar: 

imagine-se uma série de chances de uma casa pegar fogo de 1/100, 11/100, 30/100, 18/100. A 

média, portanto, é de 15/100. No mesmo exemplo, agora, tem-se uma série de chances 

13/100, 14/100, 16/100 e 17/100. A média também é de 15/100. No entanto, é evidente que, 

no primeiro exemplo, houve maior flutuação da média (a média da variação do primeiro caso 

foi de 9, enquanto, no segundo, foi de 1,5), o que conduz à maior incerteza e, 

consequentemente, a um risco mais alto para a sociedade como um todo, inclusive para a 

seguradora.183 

Em resumo, o autor afirma que risco é um fenômeno objetivo que pode ser medido 

empiricamente no mundo real e que ocorre independentemente do observador, enquanto a 

incerteza é um fenômeno subjetivo e varia de acordo com quem o vê. Risco é um conceito 

relacionado à incerteza, não sendo identificado com grau de probabilidade.184  

Apesar da importância dessa primeira tentativa de definir e distinguir os conceitos de 

risco e incerteza para a teoria de seguros, tal conceituação é comumente criticada. Primeiro, 

porque os termos apresentados não são bem esclarecidos. Por exemplo, risco está relacionado 

à incerteza, mas não há uma definição sobre esta última. Segundo, porque, para o autor, risco 

é um fenômeno objetivo, mas que se relaciona com a incerteza, que se trata de fenômeno 

 
181  WILLETT, Alan H. The economic theory of risk and insurance cit.,, p. 501-502. 
182  Ibidem, p. 503-506. 
183  Ibidem, p. 507-508. 
184  Ibidem, p. 133. 
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subjetivo, o que gera certa confusão, pois resulta em uma espiral infindável de conceitos que 

não leva a lugar nenhum.185  

Outra crítica se refere ao fato de que soa estranho afirmar que reduzida incerteza sobre 

determinada condição do mundo ocasiona menos risco. A título elucidativo, pode-se pensar 

em um jogo de roleta russa. Se um revólver contiver três cartuchos, deixando três das câmaras 

do cilindro vazias, a chance de perda é de 1/2. Se houver quatro cartuchos, a chance de perda é 

maior e é difícil admitir que o risco diminua porque há menos incerteza. Parece mais lógico 

afirmar que adicionar um cartucho aumenta o risco, em vez de diminuí-lo. Logo, a incerteza 

diminui, mas o risco aumenta.186  

Em contrapartida, Frank Knight discute a diferenciação entre risco e incerteza, que 

pode ser estabelecida sinteticamente da seguinte forma: risco é um tipo de incerteza 

mensurável. Ao longo da exposição dos argumentos, Knight apresenta três tipos diferentes de 

situação de probabilidade:187  

a) probabilidade a priori: classificação absolutamente homogênea de casos 

completamente idênticos, exceto para fatores realmente indeterminados. Esse 

julgamento da probabilidade está no mesmo plano lógico que as proposições da 

Matemática (que podem também ser consideradas, e o são pelo autor, como 

indução “fundamentalmente” da experiência); 

b) probabilidade estatística: avaliação empírica da frequência de associação entre 

os predicados, não analisável nas várias combinações das alternativas 

igualmente prováveis. Deve-se frisar que qualquer grau elevado de confiança 

que as proporções encontradas no passado mantenham no futuro é ainda 

baseado num julgamento a priori da indeterminação. A principal característica 

discriminatória desse tipo é que ele se estriba numa classificação empírica de 

casos. Duas complicações devem ser conservadas separadas:  

 a impossibilidade de eliminar todos os fatores não realmente 

indeterminados;  

 
185  WOOD JR., Oliver G. Evolution of the concept of risk. The Journal of Risk and Insurance, [s. l.], v. 31, n. 1, 

p. 86-87, 1964. Disponível em: https://doi.org/10.2307/251211. Acesso em: 31 maio 2022.  
186  OUTREVILLE, J. François. The meaning of risk, p. 6 apud VAUGHAN, Emmett J.; VAUGHAN, Therese 

M. Fundamentals of risk and insurance cit., p. 4. 
187  KNIGHT, Frank H. Risco, incerteza e lucro cit., p. 249 e 241-242. 
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 a impossibilidade de enumerar as alternativas igualmente prováveis 

envolvidas e determinar seu modo de combinação, a fim de avaliar a 

probabilidade por um cálculo a priori;  

c) estimativa: a distinção aqui é que não há base válida de qualquer espécie para 

classificar os casos. Essa forma de probabilidade apresenta as maiores 

dificuldades lógicas de todas, não se podendo proceder a uma discussão muito 

satisfatória dela. No entanto, sua distinção dos outros tipos deve ser acentuada 

e algumas de suas complicadas relações devem ser indicadas.  

Segundo Knight, todos os exemplos referidos lidam com a incerteza. Contudo, apenas 

nos dois primeiros casos a incerteza é mensurável. É um fenômeno objetivo que ele nomeia 

como “risco”, ao passo que a incerteza não mensurável é um conceito subjetivo denominado 

apenas de “incerteza verdadeira” (“true uncertainty”, no original), a qual é tratada como o 

motor do sistema capitalista gerador do lucro dos empreendedores, sendo, na visão de Knight, 

negligenciada na teoria econômica da época.188 

É indiscutível a relevância dos estudos de Knight para a teoria dos seguros. Todavia, a 

preocupação do autor era compreender os aspectos econômicos do risco e da incerteza, 

especialmente com relação aos empresários que se submetem às incertezas do mercado 

visando o lucro. Assim, a conceituação apresentada se mostra insuficiente para a teoria de 

seguro na medida em que os objetivos eram (e são) distintos. Um exemplo dessa insuficiência 

refere-se à constatação de inúmeros riscos teoricamente asseguráveis não serem passíveis de 

mensuração objetiva.189  

Para Albert Mowbray, o risco pode ser dividido entre puro e especulativo. Se o 

indivíduo ou a empresa enfrentam um conjunto de resultados que incluem apenas “a não 

perda” (isto é, a manutenção do status quo) ou a perda efetiva, entende-se ser risco puro. Por 

outro lado, se seus resultados incluem também a possibilidade de ganho econômico, 

classifica-se como risco especulativo. O risco assegurável se relacionaria apenas e tão 

somente ao risco puro, o que não significa dizer que todo risco puro pode ser assegurado por 

seguro. Os riscos especulativos não seriam asseguráveis, pois haveria total incentivo para os 

 
188  KNIGHT, Frank H. Risco, incerteza e lucro cit., p. 242-248. 
189  WOOD JR., Oliver G. Evolution of the concept of risk cit., p. 88-89. 
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segurados acionarem indevidamente as apólices de seguro, visando a obtenção de benefício 

financeiro.190 

Os riscos decorrentes de mercado – sejam financeiros ou não – são especulativos. Um 

exemplo esclarecedor é o mercado acionário, no qual o investidor assume o risco de perder, 

ganhar ou, até mesmo, manter-se em posição financeira inalterada após a compra de ações de 

determinada empresa. Outro exemplo é a operação de hedge, que, apesar de ser um 

mecanismo que visa proteger o investidor de operações financeiras com alta exposição à 

volatilidade de preços, por gerar ganhos financeiros em potencial, não pode ser tratada como 

risco puro e, portanto, não é passível de seguro. 

A classificação proposta por Mowbray é intuitiva e útil, sendo empregada até hoje. No 

entanto, há contratos de seguro em que existe o real ganho financeiro e especulativo por parte 

dos segurados. Explicativamente, em um seguro de pessoas com cobertura de sobrevivência 

não há risco puro, na medida em que o segurado recebe uma quantia pecuniária após 

sobreviver determinado período, motivo pelo qual a afirmação de que o seguro trata apenas de 

perdas puras não se sustenta mais.191 

Apresentados os conceitos propostos por acadêmicos do passado, esta dissertação 

aborda agora o conceito formulado mais recentemente por Emmett J. Vaughan e Therese 

Vaughan, o qual é dividido nas perspectivas do segurado e do segurador. Pelo prisma do 

primeiro, risco é uma condição do mundo real na qual existe a exposição à adversidade. Na 

definição dos autores, “risco é uma condição na qual existe a possibilidade de um desvio 

adverso de um resultado desejado que é esperado ou aguardado”.192  

Depreende-se da definição proposta que risco é uma condição do mundo real, ou seja, 

uma combinação de circunstâncias no ambiente externo, e, nessa combinação, existe a 

possibilidade de perda. Quando se diz que o evento é possível, significa que tem uma 

probabilidade entre zero e um, de modo que não é impossível, tampouco definitivo. Não há a 

obrigatoriedade de a possibilidade ser mensurável, apenas devendo existir. As sociedades 

seguradoras podem ou não ser capazes de medir o grau de risco, mas a probabilidade do 

resultado adverso deve estar entre zero e um.193  

 
190  MOWBRAY, Albert H. Insurance, its theory and practice in The United States. New York: McGraw-Hill 

Book, 1930. p. 4-5 apud HOUSTON, David B. Risk, insurance, and sampling. The Journal of Risk and 
Insurance, [s. l.], v. 31, n. 4, p. 511-538, dez. 1964. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/ 
250806?origin=crossref. Acesso em: 12 maio 2020.  

191  HOUSTON, David B. Risk, insurance, and sampling cit., p. 515-516. 
192  VAUGHAN, Emmett J.; VAUGHAN, Therese M. Fundamentals of risk and insurance cit., p. 2. 
193  Ibidem, p. 3.  
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O evento indesejável é definido como um desvio adverso (ou desfavorável) de um 

resultado desejado que é esperado ou aguardado. Em outras palavras, o indivíduo espera que a 

adversidade não ocorra, e é a possibilidade de que essa esperança não seja alcançada que 

constitui o risco. A pessoa que possui uma casa deseja que ela não pegue fogo. A 

possibilidade de o resultado ser algo diferente do que o indivíduo espera constitui a 

possibilidade de perda, também chamada de risco.194  

Sob a ótica do segurador, os autores esclarecem que o prêmio de seguro é cobrado de 

acordo com a expectativa de perda. A quantidade de perdas previstas é o resultado desejado 

esperado pelo segurador. Logo, o risco para o segurador é a possibilidade de que as perdas se 

desviem adversamente do que é esperado.195  

Considerando a definição de risco apresentada, três conclusões podem ser extraídas. A 

primeira é que o risco é um dado da realidade e independe da ciência do segurado em relação 

a ele, de modo que este pode não ter conhecimento sobre a exposição às adversidades às quais 

está submetido. Logo, a noção de incerteza nem sequer está abrangida na definição de risco. 

A incerteza varia com o conhecimento e as atitudes da pessoa.  

Atitudes distintas são possíveis para indivíduos diferentes sob condições idênticas do 

mundo real. Por exemplo, é possível que uma pessoa experimente incerteza em uma situação 

na qual ela imagina que há uma chance de perda, mas que, na realidade, não há. Igualmente, é 

possível que um indivíduo não a sinta com relação a um risco específico quando a exposição à 

perda não é por ele reconhecida. No entanto, o reconhecimento ou não de um risco não altera 

sua existência. Quando existe a possibilidade de perda, o risco existe quer a pessoa exposta à 

perda esteja ou não ciente do risco.196 

A segunda se refere ao fato de que o risco de seguro não se confunde com o evento 

danoso em si, como incêndio, acidente, enchente etc. O evento danoso é o que causa a perda 

ao indivíduo, ou seja, causa o desvio adverso.197  

Por fim, a terceira conclusão é de que o risco tem grau, o qual está relacionado com a 

probabilidade de ocorrência (no original, “likelihood of occurrence”) e com a gravidade da 

perda em potencial (no original, “possible size of the loss”). Tendo em vista que o risco é 

medido como a possibilidade de um desvio adverso de um resultado desejado que é esperado, 

a gradação do risco pode ser medida pela probabilidade de ocorrência do desvio adverso do 

 
194  VAUGHAN, Emmett J.; VAUGHAN, Therese M. Fundamentals of risk and insurance cit., p. 3.  
195  Ibidem, p. 3. 
196  Ibidem, p. 3. 
197  Ibidem, p. 5. 
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que se espera e pela gravidade da perda em potencial, pois, mediante a conjugação dessas 

duas variáveis, o deslocamento do desvio adverso poderá ocorrer e poderá, ainda, ser maior 

ou menor.198  

Visando elucidar a terceira conclusão, apresenta-se o exemplo dos referidos autores: as 

tabelas atuariais podem dizer, por exemplo, que a probabilidade de morte aos 60 anos é de 

aproximadamente 1%, e que aos 83 é de cerca de 10%. Aos 96, aumenta para 30%. Usando a 

probabilidade de um desvio adverso do resultado, conclui-se que o risco de morte aos 83 anos 

é maior do que aos 60 anos, mas menor do que aos 96. Logo, quanto maior a probabilidade de 

um desvio do resultado desejado, maior o risco, desde que a probabilidade de perda seja 

menor que um. Se a probabilidade de perda for um, não há chance de um resultado diferente 

do esperado e, portanto, não há esperança de um resultado favorável, ao passo que, quando a 

probabilidade de perda é zero, não há possibilidade de perda e, portanto, não há risco.199 

Raciocínio similar também se aplica à variável gravidade da perda em potencial. 

Considerando-se a possibilidade de perda de R$ 1.000,00 ou R$ 1,00, é razoável e intuitivo 

afirmar que, dada a mesma probabilidade de ocorrência, existe mais risco em perder R$ 

1.000,00, na medida que, nesse caso, há um desvio maior do que se espera (na espécie, 

espera-se não perder). 

Para a teoria do seguro, em princípio, qualquer risco, assim definido na forma referida, 

pode ser assegurado por um contrato de seguro. Ainda assim, nem todos são assegurados por 

diversas razões, e uma delas é que o valor do prêmio necessário para garantir um risco pode 

ser comercialmente impraticável.  

Nesse cenário, Emmett J. Vaughan e Therese Vaughan elencam quatro características 

para o risco ser assegurável em geral: (i) deve haver um número suficientemente grande de 

unidades expostas para fazer com que as perdas sejam razoavelmente previsíveis, aplicando-

se a Lei dos Grandes Números (vista na seção 1.3 deste trabalho); (ii) a perda produzida pelo 

risco deve ser definitiva e mensurável; (iii) a perda deve ser fortuita ou acidental, isto é, 

decorrente do acaso; e (iv) a perda não pode ser catastrófica a ponto de atingir uma 

porcentagem muito grande de unidades expostas ao mesmo tempo.200 Trata-se apenas de 

características gerais, e, na ausência de uma delas, um risco não necessariamente deixa de ser 

 
198  VAUGHAN, Emmett J.; VAUGHAN, Therese M. Fundamentals of risk and insurance cit., p. 4. 
199  Ibidem, p. 4. 
200  Ibidem, p. 42-43. 
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assegurável. Nada impede, por exemplo, que uma seguradora conceda cobertura securitária 

para riscos catastróficos e/ou assegure riscos extremamente específicos e únicos. 

Independentemente da definição de risco que prevalecer, existem dois elementos 

presentes em todos os autores: indeterminação e perda. Quando se diz que existe risco, 

sempre deve haver, pelo menos, dois resultados possíveis. Se houver a certeza de que ocorrerá 

uma perda, não há risco (e.g., ativos imobilizados estão sujeitos à depreciação, de modo que o 

resultado é certo e, portanto, não há risco). No mesmo sentido, pelo menos um dos resultados 

possíveis é indesejável (e.g., perder um imóvel por incêndio).201 

O risco, na forma estabelecida supra, deve estar devidamente delineado no contrato de 

seguro. Ademais, o interesse segurável do segurado deve estar submetido às condições de 

indeterminação e perda para o contrato ser considerado válido. Se não houver interesse 

legítimo submetido a risco, não haverá contrato de seguro. Inclusive, vale ressaltar que, se a 

seguradora sabe que o risco não mais existe e ainda assim expede a apólice, fica responsável 

por pagar em dobro o prêmio estipulado (art. 733 do Código Civil de 2002).202 

3.2.4  Prêmio 

O prêmio corresponde ao preço que o segurado paga para adquirir a garantia 

securitária fornecida pela sociedade seguradora,203 o qual sensibiliza a contabilidade desta na 

forma de receita (na Demonstração do Resultado do Exercício, a primeira linha das receitas 

equivale justamente à totalidade de prêmio emitido no ano-calendário). 

Conforme descrito no subcapítulo 1.2, a atividade securitária é aquela que se 

desenvolve visando garantir riscos a partir da criação e gerenciamento de um fundo comum 

(mutualidade). Por consequência lógica, o prêmio deve ser recolhido pela seguradora no 

início da contratação do seguro para a formação desse fundo comum, ainda que tal valor 

possa ser eventualmente fracionado. Nesse passo, o art. 3.º do Decreto n.º 61.589/1967 dispõe 

que “a obrigação do pagamento do prêmio pelo segurado será devida no prazo de 30 dias, 

contados da data da emissão da apólice, aditivo de renovação ou de alteração do prêmio, 

faturas e contas mensais”. 

 
201  VAUGHAN, Emmett J.; VAUGHAN, Therese M. Fundamentals of risk and insurance cit., p. 2.  
202  “Art. 773. O segurador que, ao tempo do contrato, sabe estar passado o risco de que o segurado se pretende 

cobrir, e, não obstante, expede a apólice, pagará em dobro o prêmio estipulado.” 
203  CAVALCANTI, Flávio de Queiroz B.; PIMENTEL, Ayrton; TZIRULNIK, Ernesto. O contrato de seguro de 

acordo com o Código Civil brasileiro cit., p. 60. 
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Por certo, o prêmio não é cobrado somente na hipótese de ocorrer o sinistro. Sobre o 

tema, é oportuno destacar o disposto no art. 764 do Código Civil: “Salvo disposição especial, 

o fato de se não ter verificado o risco, em previsão do qual se faz o seguro, não exime o 

segurado de pagar o prêmio”. Ainda, parágrafo único do art. 12 do Decreto-lei n.º 73/1966 

dispõe: “Qualquer indenização decorrente do contrato de seguros dependerá de prova de 

pagamento do prêmio devido, antes da ocorrência do sinistro”. Na hipótese de o valor do 

prêmio ser fracionado e ocorrer o sinistro, a quantia não paga poderá ser abatida do montante 

a ser indenizado pelo segurador (art. 4.º, § 2.º, do Decreto n.º 61.589/1967: “Caso o prêmio 

tenha sido fracionado, e ocorrendo perda total, real ou construtiva, as prestações vinculadas 

serão exigíveis por ocasião do pagamento de indenização”). 

Na qualidade de administrador do fundo comum pertencente aos segurados, a 

sociedade seguradora não pode nem deve praticar liberalidades à custa desse fundo, como 

dispensar o segurado do pagamento do prêmio.204 Não é por outro motivo que o art. 30 do 

Decreto-lei n.º 73/1966 expressamente determina que “as sociedades seguradoras não poderão 

conceder aos segurados comissões ou bonificações de qualquer espécie, nem vantagens 

especiais que importem dispensa ou redução de prêmio”.  

A sociedade seguradora possui liberdade para definir os critérios de formação do 

prêmio do seguro que devem ser detalhados na NTA. Esta deve estimar as receitas e as 

despesas da carteira, bem como tratar da relação entre ambas, a fim de comprovar que a 

carteira é viável do ponto de vista técnico – isto é, que as receitas oriundas dos prêmios serão 

suficientes para cobrir as despesas com sinistros.205  

Antes de iniciar a comercialização de um plano de seguro, a sociedade seguradora 

deve enviar para arquivamento na SUSEP (i) as condições dos contratos de seguros, que são o 

conjunto de regras que o segurador pretende adotar que definem quais serão as obrigações e 

os direitos das partes, e (ii) as respectivas NTAs, que devem explicitar o prêmio puro, o 

carregamento, a taxa de juros, o fracionamento e todos os demais parâmetros concernentes à 

mensuração do risco e dos custos agregados, observando-se, em qualquer hipótese, a 

equivalência atuarial dos compromissos futuros (art. 8.º, caput e seu § 3.º, do Decreto n.º 

60.459/1967, com a modificação promovida pelo Decreto n.º 3.633/2000). 

 
204  ALVIM, Pedro. O contrato de seguro cit., p. 270. 
205  RIBEIRO, Amadeu Carvalhaes. Direito de seguros: resseguro, seguro direto e distribuição de serviços cit., p. 

159. 



 88

A SUSEP não interfere diretamente na elaboração das condições do contrato de seguro 

e da NTA, mas pode, a qualquer tempo, solicitar informações, determinar alterações e 

promover a suspensão do todo ou de parte das condições e das NTAs a ela apresentadas. Isso 

está positivado no art. 8.º, § 1.º, do referido Decreto n.º 60.459/1967, com a modificação 

promovida pelo Decreto n.º 3.633/2000.  

O prêmio é, pois, elemento essencial do contrato de seguro, uma vez que é mediante 

seu recolhimento no início da contratação que o segurador formará o fundo comum capaz de 

honrar os compromissos assumidos perante a massa de segurados. Finaliza-se, assim, o tópico 

dos elementos essenciais ao contrato de seguro, abordando-se, a seguir, os elementos 

acidentais. 

3.3  Elementos acidentais 

Conforme mencionado anteriormente, o (i) sinistro e a (ii) indenização securitária são 

considerados elementos acidentais (ou acessórios) do contrato de seguro, pois sua presença é 

eventual, não sendo necessária para a validade e eficácia desse tipo específico de contrato. 

Ambos são explorados nas subseções a seguir. 

3.3.1  Sinistro 

O sinistro corresponde à concretização do risco a que está exposto o interesse 

segurável.206 Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado, ou seja, o titular do 

interesse segurável, deve comunicar a ocorrência do sinistro à sociedade seguradora tão logo 

tenha conhecimento. Deve, ainda, tomar todas as providências para reduzir as consequências 

do sinistro, sendo certo que as despesas de salvamento decorrentes do evento danoso correm à 

conta da seguradora até o limite fixado na apólice (art. 771, caput, c/c o parágrafo único, do 

Código Civil de 2002). 

Leciona Humberto Theodoro Júnior que, para o segurado receber o pagamento da 

indenização, não basta comunicar a ocorrência de um sinistro à seguradora. Em primeiro 

lugar, são necessárias a averiguação e a análise do evento pela seguradora, de modo que o 

pagamento da indenização somente ocorra depois que essa esteja convicta de que o evento 

 
206  SOUZA, Thelma de Mesquita Garcia e. O dever de informar e sua aplicação ao contrato de seguro cit., p. 

210. 
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reclamado se deu em conformidade com os termos e condições do seguro contratado. Entre o 

momento da comunicação do sinistro e o pagamento da indenização terá de acontecer um 

procedimento destinado a definir o cabimento, ou não, do atendimento do sinistro 

reclamado.207  

A esse procedimento, que não é contencioso, nem se passa em juízo, dá-se o nome de 

regulação do sinistro. Cuida-se de uma atividade de natureza investigatória imprescindível 

dentro do sistema do contrato de seguro, que é desempenhada pela seguradora como parte de 

obrigações acessórias contraídas nesse tipo de negócio jurídico.208  

Vera Helena de Mello Franco esclarece que somente surgirá o dever de indenizar do 

segurador se observadas as seguintes condições: (i) realização do sinistro na forma prevista no 

contrato; (ii) involuntariedade do evento que deu causa ao sinistro; (iii) relação de nexo causal 

entre o evento e o dano resultante; (iv) cumprimento dos deveres estabelecidos 

contratualmente pelo tomador do seguro; (v) dever de comunicar imediatamente o sinistro a 

fim de que a seguradora possa tomar as providências necessárias para minorar os danos; e (vi) 

dever de salvamento, que impõe ao segurado atuar com diligência de modo a amenizar as 

consequências do sinistro.209 

Vale lembrar que a sociedade seguradora é responsável pelo gerenciamento do fundo 

comum formado a partir do pagamento do prêmio pelos segurados. Por esse motivo, é seu 

dever promover rigoroso processo de regulação, com o objetivo de evitar que pagamentos de 

indenizações sejam feitos de forma indevida em prejuízo aos demais segurados.  

Concluído o processo de regulação e emitido parecer favorável, inicia-se a fase de 

liquidação do sinistro, que nada mais é do que a fase de efetivo pagamento da indenização (ou 

do capital segurado), tratada na subseção a seguir. 

3.3.2  Indenização securitária 

Conforme já asseverado, prevalece no Código Civil de 2002 o conceito unitário do 

contrato de seguro, de modo que tanto o seguro de danos como o de pessoas possuem uma 

causa em comum, isto é, a garantia de um interesse legítimo. Nada obstante, o valor a ser 

pago pela sociedade seguradora apresenta características e finalidades próprias a depender do 

 
207  THEODORO JÚNIOR, Humberto. O contrato de seguro e a regulação do sinistro. Belo Horizonte: IBDS, 

2004. p. 8. 
208  Ibidem, p. 9.  
209  FRANCO, Vera Helena de Mello. Contratos: direito civil e empresarial cit., p. 354. 



 90

tipo de seguro contratado. Por esse motivo, inclusive, no seguro de pessoas, tal valor pago 

pela sociedade seguradora é denominado capital segurado, e não indenização.  

No seguro de danos, a indenização securitária deve corresponder exatamente ao 

prejuízo sofrido pelo segurado, pois, se a indenização ultrapassar o valor do prejuízo, a 

concretização do sinistro pode passar a ser algo desejado pelo segurado, o que desconfigura a 

natureza do contrato de seguro, tornando-se um contrato de jogo e aposta. A impossibilidade 

de o seguro ser fonte de lucro para o segurado é denominada de princípio indenitário, previsto 

nos arts. 778 e 781 do Código Civil de 2002:  

Art. 778. Nos seguros de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o valor do 
interesse segurado no momento da conclusão do contrato, sob pena do disposto no 
art. 766, e sem prejuízo da ação penal que no caso couber; [...] 
Art. 781. A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no 
momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na 
apólice, salvo em caso de mora do segurador. 

Em contrapartida, no seguro de pessoas, como a vida humana não pode ser 

objetivamente quantificada, o capital segurado é livremente estipulado pelo proponente, o 

qual pode, inclusive, contratar mais de um seguro sobre o mesmo interesse, com a mesma 

e/ou com diversas sociedades seguradoras (art. 789 do Código Civil de 2002).  

Importa ressaltar, por derradeiro, que a regra geral é de que a obrigação da seguradora 

é de ordem pecuniária. Ou seja, a indenização e o capital segurado devem ser pagos em 

dinheiro, salvo se convencionada a reposição da coisa (art. 776 do Código Civil de 2002).  

Finalizada a exposição dos elementos essenciais e acidentais, aborda-se a seguir a 

discussão da empresarialidade como elemento essencial ou não do contrato de seguro. 

3.4  Empresarialidade – controvérsia acerca da sua essencialidade para o contrato de 

seguro 

O parágrafo único do art. 757 dispõe que “somente pode ser parte, no contrato de 

seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada”. Em razão desse 

dispositivo e da doutrina italiana desenvolvida por Cesare Vivante, comentada a seguir, há 

juristas (por exemplo, Ernesto Tzirulnik, Flávio de Queiroz B. Cavalcanti e Ayrton Pimental) 

que defendem a empresarialidade como elemento essencial do contrato de seguro: 

[a]o lado desses elementos, extraídos do caput, inclui-se a empresarialidade, 
vislumbrada no parágrafo único do dispositivo em comento, ao exigir que, como 
parte, entidade para tal finalidade legalmente autorizada. Não se trata de requisito 
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atinente apenas à parte, mas com irradiação mais ampla, incidente sobre a estrutura 
interna do contrato.  
Longo foi o debate doutrinário em torno da necessidade (ou não) da empresa para a 
caracterização do contrato de seguro. O código tomou explícito partido, e ao nosso 
entender de forma acertada. 
No Direito do Seguro, mais do que qualquer outro ramo, as questões técnicas 
vinculam as soluções jurídicas. A técnica securitária exige, indispensavelmente, que 
as operações se procedam de maneira empresarial. Ressalta-se, a propósito, que o 
conceito de empresa, consagrado a partir da doutrina italiana, descendente 
diretamente dos estudos sobre o contrato de seguro levados a cabo por Vivante.  

Consoante argumentação articulada no subcapítulo 3.2.1, há na doutrina especializada 

em Direito de Seguros debate sobre a existência (ou não) de um conceito unitário do contrato 

de seguro que englobe o seguro de danos e de pessoas. Entre as diversas teorias existentes a 

respeito do tema (algumas apontadas nesta dissertação), convém destacar nesta oportunidade 

a “Teoria da Empresa” desenvolvida pelo jurista italiano Cesare Vivante. Tullio Ascarelli, ao 

apresentá-la, esclarece que a 

[...] unicidade do seguro se encontra, segundo Vivante, no elemento técnico da 
empresa na circunstância de que, em todos os ramos de seguro, este se exercita pelo 
segurador sistematicamente, com fundamento no cálculo de probabilidade, tanto 
que, ao se encarar a massa dos contratos, se substitui ao caráter aleatório, próprio do 
contrato singelo isoladamente considerado, a possibilidade de uma previsão da 
entidade dos sinistros segundo os princípios do cálculo de probabilidade.210  

Observe-se que, para Vivante, o elemento técnico da empresa era tão importante que 

ele o considerava essencial e unificador do contrato de seguro.211 A Teoria da Empresa possui 

méritos ao criticar, ainda em 1885, os seguradores individuais existentes na época, destacando 

que a atividade de seguro não comporta operações isoladas ou eventuais, de modo que 

somente uma firma especializada com suporte econômico e técnico e um trabalho permanente 

pode consolidar suas operações e oferecer garantia aos segurados.212 

Independentemente da importância dessa teoria à época, conforme explicado por 

Tullio Ascarelli, a empresarialidade é um pressuposto técnico da indústria de seguro (e de 

outras como a bancária), mas não alcança um caráter jurídico do contrato de seguro. Logo, a 

empresarialidade não pode ser considerada como o elemento nuclear do contrato de seguro.213 

Nas palavras de Ascarelli: 

 
210  ASCARELLI, Tullio. O conceito unitário do contrato de seguro cit., p. 397.  
211  ALVIM, Pedro. O contrato de seguro cit., p. 180.  
212  Ibidem, p. 179. 
213  ASCARELLI, Tullio. O conceito unitário do contrato de seguro cit., p. 400. 
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[d]o segundo ponto de vista é evidente que um contrato de seguro concluído 
isoladamente não preencheria a função econômica do seguro, mas permaneceria, 
contudo, sempre juridicamente um contrato de seguro e não se transformaria, ao 
contrário, como deveria derivar das premissas de Vivante, em um contrato diverso. 
Tanto é verdade que as leis que em linhas gerais vedam a conclusão de contrato de 
seguro a empresas que não correspondam aos característicos legislativos fixados 
(por ex. anônimas com capital determinado) estabelecem a nulidade ou a anulidade 
do contrato de outro modo concluído; cominam eventualmente sanções, mas com 
isso mesmo reconhecem que em si mesmo considerado, aquele contrato constitui 
para sempre um contrato de seguro (embora nulo ou anulável ou resolúvel) e não um 
contrato diverso. Isso porque o exercício sob a forma de empresa constitui um 
pressuposto para que o seguro possa realizar sua função, mas não entra como parte 
do que se costuma chamar a causa do seguro, analogamente ao que, recordamo-lo, 
se poderia observar nas operações bancárias.214 

Convém reforçar que os elementos essenciais do contrato de seguro são aqueles que, 

quando presentes, diferenciam esse tipo de contrato de qualquer outro existente. Com efeito, 

conforme já abordado, todo instrumento contratual em que se identificarem (i) interesse 

legítimo, (ii) risco predeterminado, (iii) garantia e (iv) prêmio será considerado contrato de 

seguro, pouco importando a qualificação jurídica das partes contratantes. 

Isso significa que, se uma empresa – mesmo que não seja sociedade seguradora 

autorizada – oferecer no mercado um contrato de serviço no qual sejam identificados os 

quatro elementos essenciais do seguro, tal serviço será considerado um seguro. 

Consequentemente, a empresa estará sujeita à fiscalização da SUSEP e poderá receber sanção 

por exercer de forma irregular a atividade de seguradora. Logo, um problema prático em 

tomar a empresarialidade como elemento essencial do contrato de seguro é que, se uma 

empresa não autorizada pela SUSEP comercializar um serviço idêntico ao seguro, não será 

reputado contrato de seguro, na medida em que faltaria um elemento essencial – a 

empresarialidade –, o que não faz sentido, conforme assinalado por Ascarelli. 

A empresarialidade é uma exigência do Código Civil de 2002 e o conhecimento 

técnico das seguradoras é indispensável para o desenvolvimento do mercado de seguros 

privados e para a estabilidade da relação contratual firmada com os segurados. “Ninguém 

mais contesta, do ponto de vista técnico e econômico, que o seguro deve ser explorado como 

atividade empresarial.”215 Nesse particular, não é demais rememorar, consoante já assinalado, 

que os custos de transação envolvidos na atividade de seguro fazem com que a operação 

organizada de forma hierárquica, por intermédio de uma firma especializada, seja, de modo 

geral, menos custosa do que a exercida individualmente pelo mecanismo de preço de 

 
214  ASCARELLI, Tullio. O conceito unitário do contrato de seguro cit., p. 401-402.  
215  ALVIM, Pedro. O contrato de seguro cit., p. 180. 
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mercado. O elemento empresarialidade, contudo, não pode ser elevado ao patamar de 

essencial, porque, mesmo sem ele, permanece o contrato de seguro – ainda que irregular. 

Este capítulo teve a finalidade de apresentar o referencial normativo relevante para o 

objetivo desta dissertação. No capítulo seguinte, é realizado o cotejamento entre esse 

referencial e a operação da Teambrella. 
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4  DISCUSSÃO SOBRE A VIABILIDADE JURÍDICA DO MODELO 

“AUTOGOVERNO” DE SEGURO PEER-TO-PEER  

No capítulo anterior, foi apresentado o referencial normativo relevante para os 

objetivos desta dissertação, envolvendo o contrato de seguro e a operação de seguro privado, 

que somente pode ser exercida por uma sociedade seguradora legalmente autorizada, 

consoante estabelecem o Decreto-lei n.º 73/1966 e o Código Civil de 2002. A partir do 

referencial normativo desenvolvido anteriormente, o presente capítulo tem a finalidade de 

avaliar a viabilidade jurídica do modelo autogoverno de seguro peer-to-peer considerando a 

ausência de uma sociedade seguradora na operação. Assim, é realizado o cotejamento entre a 

operação da Teambrella analisada no subcapítulo 2.4 e o referencial dogmático abordado no 

Capítulo 3, a fim de avaliar a aderência desse modelo de negócio à luz da regulação setorial 

brasileira.  

Convém enfatizar novamente que o contrato de seguro possui quatro elementos 

essenciais: (i) interesse legítimo; (ii) risco predeterminado; (iii) garantia; e (iv) prêmio. Os 

contratos, nos quais estão presentes esses quatro elementos, são considerados contratos de 

seguro e, portanto, somente podem ser partes, de um lado, uma sociedade seguradora e, do 

outro, um segurado, na forma estabelecida no art. 757 do Código Civil de 2002. Por 

consequência, as pessoas físicas ou jurídicas que comercializam contratos com essas 

características, sem serem garantidos por uma sociedade seguradora subjacente, estão sujeitas 

às penalidades previstas no Decreto-lei n.º 73/1966. A contrario sensu, se o contrato oferecido 

no mercado não contiver conjuntamente esses quatro elementos essenciais, não há que falar 

em contrato de seguro e, consequentemente, em operação de seguro privado, que somente 

pode ser exercida por entidade legalmente autorizada para tal finalidade.  

As insurtechs pertencentes ao modelo autogoverno possibilitam aos participantes da 

plataforma formarem grupos e autoadministrarem o próprio seguro, como se fosse um 

autosseguro, sem a presença de uma sociedade seguradora subjacente. Logo, o contrato 

firmado entre os participantes e a insurtech não deve conter conjuntamente os quatro 

elementos essenciais do contrato de seguro.  

Inicialmente, dois elementos essenciais podem ser excluídos dos contratos oferecidos 

pelas insurtechs por meio de suas plataformas on-line: (i) garantia e (ii) prêmio. Consoante já 

assinalado, o conteúdo da obrigação de garantia é a eliminação de um risco que pesa sobre o 

credor. Sua simples assunção pelo devedor já representa o adimplemento de sua prestação, 
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ainda que o risco não se concretize. A materialização dessa garantia ocorre, entre outras 

formas, mediante o pagamento da indenização securitária pela sociedade seguradora visando a 

restauração do interesse legítimo do segurado quando ocorre um sinistro (vale reforçar que (i) 

indenização e (ii) sinistro são considerados elementos acidentais do contrato de seguro, 

conforme explorado na seção 3.3). O prêmio, para assim ser considerado, deve ser recolhido 

pela sociedade seguradora, sensibilizando seus registros contábeis oficiais na forma de receita.  

Utilizando-se do exemplo da Teambrella, explorado na seção 2.4, existem na 

plataforma duas camadas, sendo uma utilizada para comunicação e votação e outra para o 

recolhimento das contribuições dos participantes e a realização de pagamento das 

indenizações via carteira digital. Na camada de tomada de decisão, os próprios membros, de 

forma autônoma, gerenciam todas as funções do seguro, desde os valores que cada 

participante deve contribuir para o fundo comum, passando pelas regras de cobertura, 

aceitação de novos membros, até a regulação e a liquidação dos sinistros. A Teambrella 

auxilia os participantes a tomarem suas decisões, mas de maneira alguma garante a 

restauração do interesse legítimo dos membros. Desse modo, é razoável argumentar que o 

elemento garantia não está presente no contrato estabelecido entre os participantes e a 

plataforma. 

Aliás, como as indenizações são pagas a partir do fundo comum formado por meio das 

contribuições dos participantes, nem sequer há garantia entre os próprios membros, pois um 

evento danoso pode ocorrer antes da formação de um montante suficiente para cobrir os 

prejuízos. Ainda, podem ocorrer inúmeros eventos danosos aos participantes 

concomitantemente, de modo que o valor contido no fundo seja insuficiente para cobrir todos 

os prejuízos, devendo os participantes ter amplo conhecimento dessa situação ao acessarem a 

plataforma.  

Na camada de pagamentos, os valores de contribuição são destinados a uma carteira 

digital controlada exclusivamente pelo grupo. Cabe rememorar que, quando ocorre um evento 

danoso, os participantes do grupo votam para decidir se o prejuízo sofrido deve ser ressarcido 

ou não. Aprovado o ressarcimento, o usuário que sofreu o prejuízo recebe o pagamento dos 

demais membros do grupo por intermédio dessa carteira digital, cujo valor não transaciona na 

contabilidade da Teambrella na forma de receita. Vale frisar novamente que a receita dessa 

insurtech não decorre do valor de contribuição dos participantes, mas sim da venda de licença 

para procuradores que recebem remuneração acima de U$ 1.000,00 na plataforma. Portanto, 

também é possível asseverar que a Teambrella não promove recolhimento de prêmio, de 
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modo que o fundo comum é administrado exclusivamente pelos participantes do pool, não 

tendo a insurtech qualquer ingerência sobre as contribuições recolhidas. 

Além da garantia e prêmio, os elementos essenciais interesse legítimo e risco 

predeterminado não estão presentes no contrato oferecido pela Teambrella. Com efeito, uma 

pessoa que visa se unir com outra para a obtenção de uma proteção possui um interesse 

legítimo sobre um bem da vida que está submetido a uma condição do mundo real na qual 

existe a exposição à adversidade. Por exemplo, se uma pessoa é proprietária de um veículo, 

logo, ela tem interesse legítimo sobre esse bem, o qual se encontra submetido a risco, e, para 

tanto, busca uma proteção – seja ela qual for –, unindo-se com outra(s) pessoa(s) por 

intermédio de uma plataforma on-line. Entretanto, no contrato de acesso à plataforma, a 

Teambrella não garante esse interesse legítimo do participante que está submetido a risco, de 

modo que o elemento interesse legítimo não está contido no instrumento contratual. De igual 

sorte, nesse instrumento não há assunção de risco securitário pela plataforma, tratando-se de 

um contrato de prestação de serviços comum.  

Ademais, nem mesmo os elementos acidentais do contrato de seguro estão presentes 

no contrato oferecido pela Teambrella, na medida em que a regulação dos eventos danosos é 

realizada pelos próprios participantes ou por um procurador nomeado. Ainda, o pagamento 

das indenizações é feito exclusivamente a partir do fundo comum formado pelos participantes, 

cujo valor não transaciona a contabilidade da insurtech.  

Adicionalmente, é oportuno repisar que, no subcapítulo 3.2.1, foram apresentadas três 

teorias que defendem a unicidade do contrato de seguro: (i) Nova Teoria Indenitária; (ii) 

Teoria da Transferência de Risco; e (iii) Teoria do Interesse Legítimo. A despeito da adoção 

da Teoria do Interesse Legítimo pelo Código Civil de 2002, todas possuem méritos, pois 

descrevem de modo satisfatório uma causa unificadora do contrato de seguro de danos e de 

pessoas. 

De modo simplificado, na Nova Teoria Indenitária, a causa do contrato de seguro é o 

ressarcimento de um dano, ressarcimento esse promovido pela sociedade seguradora ao 

segurado. Na Teoria da Transferência do Risco, o fundamento unificador do contrato de 

seguro é a transferência do risco do segurado ao segurador. Na Teoria do Interesse Legítimo, 

o objeto do contrato de seguro é garantir um interesse legítimo do segurado com relação a um 

bem da vida que se encontra submetido a risco. Como se pode observar, nenhuma dessas 

teorias se adéqua ao contrato oferecido pela Teambrella, na medida em que esta não promove 

o ressarcimento de qualquer dano reclamado pelos participantes, não promove a assunção de 

risco, tampouco garante qualquer interesse legítimo dos participantes.  
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Por todo o exposto, ainda que essa conclusão não seja pacífica, é razoável argumentar 

que o contrato oferecido pela Teambrella aos participantes da plataforma, em função das 

especificidades de seu modelo de negócio, não possui os elementos do contrato de seguro 

previsto no art. 757 do Código Civil de 2002. Aceitas essas premissas como válidas, a 

insurtech, por consequência, não precisa ser constituída na forma de sociedade seguradora, 

sendo viável, portanto, o modelo de negócio.  

Para reforçar a licitude do modelo de negócio da Teambrella, convém diferenciá-lo 

brevemente das operações consideradas irregulares pela SUSEP. O mercado marginal de 

seguro216 é composto, de forma geral, por associações ou empresas que atuam como se 

seguradoras fossem, sem a obtenção de autorização emitida pelo órgão competente. Os 

serviços oferecidos por essas entidades possuem os quatro elementos essenciais do contrato 

de seguro e, por conseguinte, deveriam ser disponibilizados somente por uma sociedade 

seguradora legalmente autorizada. A SUSEP vem adotando as medidas legais disponíveis 

para combatê-las, quais sejam: aberturas de processos administrativos sancionadores; e 

ajuizamento de ações judiciais em face dessas entidades.217  

No entanto, o modelo de negócio da Teambrella diferencia-se dessas operações 

consideradas irregulares pois efetivamente não existe a prestação de qualquer garantia aos 

participantes dos grupos; as indenizações são pagas somente a partir do fundo comum 

formado com as contribuições dos participantes; a decisão pelo pagamento ou não da 

indenização é tomada direta e exclusivamente pelos membros; e a insurtech somente oferece 

os meios tecnológicos para os participantes dos grupos se auto-organizarem, não assumindo 

de forma alguma qualquer tipo de risco segurável.  

Dessarte, pode-se afirmar que o modelo de negócio da Teambrella em nada se 

assemelha às entidades consideradas irregulares do mercado de seguro. Ainda que a legislação 

seja diferente, essa conclusão ganha força com o fato de que os estudos publicados pela 

EIOPA e pelo regulador de seguros da Lituânia (analisados no próximo capítulo) buscam 

regulamentar essas insurtechs em alguma medida, mas de modo algum as consideram ilegais 

ou buscam coibi-las. 

Considerando o cotejamento ora realizado entre a operação da Teambrella e o 

referencial dogmático envolvendo o contrato de seguro e a operação de seguro privado, 

 
216 SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. SUSEP: discutir o mercado marginal é prioridade para 

a defesa do consumidor. Disponível em: http://www.susep.gov.br/setores-susep/noticias/noticias/susep-
discutir-o-mercado-marginal-e-prioridade-para-a-defesa-do-consumidor. Acesso em: 13 jun. 2021. 

217 Exemplo de Ação Civil Pública conferir REsp n.º 1616359.  
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podem-se extrair premissas gerais as quais devem ser consideradas pelas insurtechs 

pertencentes à categoria autogoverno: (i) elas não devem promover qualquer tipo de 

pagamento com capital próprio aos participantes; (ii) os participantes devem ser ressarcidos a 

partir do fundo comum formado com as contribuições de cada membro; (iii) a decisão pelo 

pagamento ou não das indenizações deve ser tomada pelos próprios membros dos grupos, 

ainda que a insurtech forneça mecanismos tecnológicos para auxiliá-los nessa decisão. 

Mediante a observância dessas premissas gerais, o contrato oferecido por essas insurtechs aos 

participantes não conterá os quatro elementos do contrato de seguro, razão pela qual a 

atividade não pode ser reputada como privativa de sociedade seguradora.  

Este capítulo teve o objetivo de avaliar a viabilidade jurídica do modelo autogoverno 

de seguro peer-to-peer considerando a ausência de uma sociedade seguradora na operação, 

concluindo-se pela aderência à legislação em vigor quando o contrato oferecido não contiver 

os quatro elementos essenciais do contrato de seguro. No capítulo seguinte, busca-se 

apresentar respostas regulatórias para essas empresas. 
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5  RESPOSTAS REGULATÓRIAS PARA O MODELO AUTOGOVERNO 

As insurtechs pertencentes à categoria autogoverno são recentes no mercado mundial, de 

modo que os formuladores de políticas públicas ainda estão promovendo estudos com o objetivo 

de avaliar a viabilidade jurídica e técnico-atuarial dessas empresas para identificar respostas 

regulatórias adequadas aos riscos que elas oferecem aos consumidores. Na Europa, a EIOPA e o 

regulador de seguros da Lituânia são as entidades que já publicaram relatórios específicos para 

essas insurtechs, que são abordadas neste capítulo. 

Ao se debruçar sobre o tema à luz do arcabouço legal e regulatório da União Europeia, a 

EIOPA sugeriu basicamente quatro caminhos para a regulação dessas insurtechs: (i) considerá-las 

como sociedades seguradoras, equiparando as atividades, sob o argumento de que os 

consumidores, ao aderirem à plataforma, acreditam que estão contratando um seguro tradicional 

com uma sociedade seguradora; (ii) considerá-las sociedades seguradoras, mas com um 

regramento específico (por exemplo, como se fossem uma microsseguradora), sob o argumento 

semelhante ao anterior; (iii) não considerá-las sociedades seguradoras, mas regulamentá-las como 

plataforma em algum nível (estabelecendo, em um primeiro momento, regras sobre transparência, 

conflito de interesse, tratamento adequado aos consumidores e, em um segundo momento, regras 

sobre autorizações); (iv) não regulamentá-las no âmbito da União Europeia, deixando para cada 

Estado-membro adotar a regulamentação que melhor lhe convier de acordo com sua legislação.218 

Por conta da ausência de regulamentação na esfera da União Europeia, o regulador de 

seguros da Lituânia, após a realização de uma sandbox219 para compreender as operações 

 
218  EUROPEAN INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY. Report on best practices 

on licencing requirements, peer-to-peer insurance and the principle of proportionality in an InsurTech context 
cit., p. 28-29. 

219  “O sandbox regulatório é um instrumento que possibilita às Fintechs testarem – sob a supervisão dos reguladores – 
novos serviços, novas formas de prestar serviços tradicionais nos mercados financeiros e novos produtos. Nesse 
ambiente, os reguladores podem avaliar os benefícios e riscos relacionados a cada inovação e a necessidade de 
realização de ajustes, seja no modelo de negócios das respectivas Fintechs ou mesmo na regulamentação vigente. 
Dessa forma, o sandbox regulatório apresenta uma opção muito atraente e de baixo custo para que as Fintechs 
possam testar seus produtos, serviços e soluções tecnológicas inovadoras dentro de um ambiente controlado, 
oferecendo benefícios tanto aos reguladores quanto aos regulados. Para os reguladores, constitui um espaço de 
aprendizagem, sob controle (riscos limitados para a segurança do mercado), que os permite saber como funcionam 
esses novos modelos de negócios e também avaliar qual a melhor alternativa regulatória de longo prazo para 
endereçar as inovações tecnológicas. De outro lado, para as Fintechs o modelo permite operar com encargos 
regulatórios adequados ao seu porte, desde que obedecidas premissas específicas determinadas pelos reguladores” 
(LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO FINANCEIRA. Diretrizes gerais para constituição de sandbox regulatório 
no âmbito do mercado financeiro brasileiro. [S. l.]: Associação Brasileira de Desenvolvimento; Banco 
Interamericano do Desenvolvimento; Comissão de Valores Mobiliários, mar. 2020, p. 9. Disponível em: https:// 
labinovacaofinanceira.com/wp-content/uploads/2020/03/Sand_box_lab_vs8_web.pdf. Acesso em: 30 maio 2022).  
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dessas insurtechs, publicou diretrizes específicas para o seguro peer-to-peer concluindo que 

os serviços oferecidos por essas empresas de fato não devem ser confundidos com aqueles de 

uma sociedade seguradora, considerando a definição de contrato de seguro prevista no Código 

Civil desse país. Assim, elaboraram um documento de orientação às insurtechs que desejam 

ingressar nesse mercado.220 As principais orientações apresentadas envolvem especificamente 

a insurtech e seus administradores, aspectos informacionais para esclarecer aos consumidores 

a diferenciação entre o seguro P2P e um seguro privado e as regras gerais que devem ser 

incluídas nos contratos oferecidos pelas insurtechs aos participantes.221 

Com relação às insurtechs e seus administradores, foi recomendado que (i) a empresa 

seja constituída na forma de sociedade anônima ou de responsabilidade limitada; (ii) seus 

administradores e acionistas possuam reputação ilibada e qualificação profissional compatível 

com os cargos que ocupam; (iii) instituam plano de continuidade de negócio garantindo a 

prestação de serviços de forma ininterrupta; (iv) instituam política de segurança cibernética e 

da informação, com o objetivo de proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade 

de informações e dos dados pessoais dos participantes; (v) tenham contabilidade transparente 

com a publicação de demonstrações financeiras e estatísticas dos grupos formados;  (v) atuem 

somente com riscos de danos e de responsabilidade civil de pequena monta (excluindo-se, 

assim, seguro de pessoas e seguro saúde).222  

Recomendou ainda que a insurtech adote as cautelas necessárias para esclarecer aos 

consumidores de forma ostensiva a diferenciação entre o seguro P2P e o seguro tradicional. 

Para tanto, os consumidores devem ser informados de que a empresa não é uma seguradora e 

que os contratos de seguro P2P não podem ser considerados contrato de seguro, não havendo 

qualquer tipo de garantia securitária por parte da plataforma. Além disso, não devem ser 

utilizados termos comuns do setor de seguro a fim de evitar situações que possam enganar os 

consumidores quanto à natureza dos serviços prestados pela insurtech (por exemplo, os 

termos seguradora e segurado devem ser evitados).223 

Também orientou que, antes da celebração de qualquer contrato, os consumidores 

devem ser informados acerca das características principais do seguro P2P, incluindo, mas não 

se limitando, o(a): (i) procedimento para a adesão ao contrato de seguro P2P e adesão aos 

 
220 Segundo o relatório, à medida que o mercado de seguro P2P se desenvolve e uma clara necessidade de 

regulação jurídica é identificada, podem-se considerar formas de regulamentar essa atividade. 
221  LIETUVOS BANKAS. Peer-to-peer insurance guidelines by the Bank of Lithuania: a sustainable way of 

market entry for innovations cit., p. 5. 
222 Ibidem, p. 7-11. 
223 Ibidem, p. 7-11. 
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grupos; (ii) objeto do seguro P2P; (iii) hipóteses em que as perdas são compensadas; (iv) 

procedimento de cálculo e pagamento das contribuições pelos participantes e consequências 

do não cumprimento; (v) procedimento para determinar as perdas sofridas pelos membros; 

(vi) procedimento para a utilização do pool, o procedimento e os prazos para cálculo e 

pagamento de indenizações; (vii) os valores a serem cobrados pela insurtech; (viii) 

procedimento e os prazos para o cálculo e reembolso das contribuições de seguro P2P não 

utilizadas para compensação dos prejuízos sofridos pelos participantes dos grupos; (ix) os 

direitos e obrigações da insurtech e dos membros dos grupos; (x) procedimento de rescisão e 

liquidação do contrato de seguro P2P; (xi) procedimento de resolução de disputas entre os 

membros dos grupos formados na plataforma e a insurtech; (xii) informação a respeito de 

onde são depositados os valores de contribuição dos membros dos grupos  (se em uma conta 

separada da plataforma ou em conta de titularidade da plataforma).224 

No Brasil, pelos motivos anteriormente expostos, não é adequado equiparar o contrato 

oferecido pelas insurtechs pertencentes ao modelo autogoverno a um contrato de seguro, em 

virtude da ausência dos elementos essenciais previstos no art. 757 do Código Civil de 2002. 

Por essa razão, a adoção de uma medida intermediária como a proposta pela EIOPA e pelo 

regulador de seguros da Lituânia, no sentido de não considerá-las sociedades seguradoras, 

mas regulamentá-las em algum nível (ainda que seja em um primeiro momento mediante a 

elaboração e publicação de guias de orientação) é medida razoável que cumpre a função do 

regulador de proteger os consumidores, sem deixar, contudo, de estimular a inovação e 

acompanhar as constantes mudanças de necessidade daqueles.  

A forma de regulamentação empregada pelo regulador de seguros da Lituânia pode ser 

entendida como um guia a ser seguido pelo(a) CNSP/SUSEP. Nesse sentido, em um primeiro 

momento, o foco deve ser o de garantir aos consumidores acesso a informações claras e 

ostensivas sobre as características fundamentais do seguro peer-to-peer e sua diferenciação do 

seguro privado. A partir da obtenção dessas informações, o consumidor terá condições para 

decidir se aceita ou não participar de uma plataforma de seguro P2P. Em um segundo 

momento, com o desenvolvimento dessas insurtechs e o amadurecimento do mercado como 

um todo (empresas, consumidores e regulador), novas formas de regulamentação podem ser 

vislumbradas.  

 
224 LIETUVOS BANKAS. Peer-to-peer insurance guidelines by the Bank of Lithuania: a sustainable way of 

market entry for innovations cit., p. 7-11. 
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O presente capítulo teve a finalidade de apresentar respostas regulatórias para as 

insurtechs pertencentes à categoria autogoverno, utilizando-se por base os relatórios 

publicados pela EIOPA e o regulador de seguros da Lituânia. No próximo capítulo, segue-se 

para a conclusão.  

  



 103

CONCLUSÃO 

Os objetivos propostos nesta dissertação foram (i) elucidar a forma de atuação das 

insurtechs de seguro peer-to-peer sob a ótica da regulação setorial brasileira; (ii) discutir a 

viabilidade jurídica das empresas pertencentes ao modelo autogoverno, à luz do art. 757 do 

Código Civil de 2002 e do Decreto-lei n.º 73/1966; e (iii) apresentar respostas regulatórias 

para essas empresas.  

A partir da literatura envolvendo custos de transação (Coase-Williamson), constatou-

se que a operação securitária organizada hierarquicamente, por intermédio de uma firma 

especializada (no caso, uma sociedade seguradora), é, por via de regra, menos custosa do que 

exercida de forma descentralizada no mercado. Isso porque, sem a existência de uma firma, as 

pessoas teriam que celebrar inúmeros contratos complexos e de longo prazo entre si, 

assumindo a obrigação de indenizar umas às outras no caso de um sinistro. Os custos 

incidentes na negociação individual desses contratos, somados aos custos de fiscalização, 

monitoramento e cumprimento dos termos contratuais, e agravados em função da assimetria 

de informação, o que permite comportamentos oportunísticos dos pares, levando à seleção 

adversa e ao risco moral, tornam a atividade de seguro descentralizada praticamente inviável. 

As insurtechs de seguro P2P buscam empregar tecnologia para lidar de forma eficiente com 

esses atritos. A eficiência nessa redução, em determinadas circunstâncias, pode alcançar tal 

nível que se torna possível conferir proteção às pessoas de maneira descentralizada, sem a 

necessidade de constituição de uma firma especializada (conforme se viu no modelo 

autogoverno). 

As empresas pertencentes à chamada economia compartilhada atuam na forma de 

plataforma on-line ajudando pessoas ou empresas a se encontrarem e interagirem. Esse auxílio 

se dá com o emprego de tecnologia, visando a redução dos custos de transação envolvidos 

nessa interação entre os participantes da plataforma. Todas as insurtechs de seguro peer-to-

peer integram esse conjunto de empresas, na medida em que atuam na forma de plataforma 

on-line, gerando valor ao reduzir os custos de transação existentes na interação entre os 

participantes. Mais concretamente, essas insurtechs permitem às pessoas se unirem e 

formarem grupos próprios, autoadministrando-se para se protegerem contra as consequências 

econômicas advindas da concretização de riscos predeterminados.  

Os participantes do grupo podem se proteger contra riscos de diferentes formas: por 

meio da contratação de um seguro garantido por uma sociedade seguradora; mediante a 
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formação de um fundo comum gerenciado pelos próprios participantes ou, ainda, sem a 

formação de qualquer fundo comum. A definição proposta nesta dissertação foi 

intencionalmente ampla com o objetivo de englobar as inúmeras insurtechs de seguro P2P 

existentes no mercado – sejam elas seguradoras, intermediárias de seguro ou empresas sem 

um regramento regulatório específico. 

As referidas insurtechs, pela perspectiva da regulação setorial, podem ser 

categorizadas como: (i) seguradora; (ii) intermediária; e (iii) autogoverno. Na primeira 

categoria, a plataforma on-line é gerida por uma insurtech constituída na forma de sociedade 

seguradora legalmente autorizada, a qual deve obedecer toda a legislação relativa às 

seguradoras. A insurtech deve basear seu negócio em uma plataforma on-line, permitindo que 

as pessoas se organizem em grupos, cujo objetivo é compartilhar o risco entre si, para mitigá-

lo. Nesse modelo, os segurados são agrupados pela própria seguradora, que também fica 

responsável pelo recolhimento do prêmio e pagamento das indenizações securitárias. 

Verificou-se que a Lemonade não pode ser considerada uma seguradora de seguro peer-to-

peer, muito embora seja reiteradamente citada como tal.  

No modelo “intermediário”, a plataforma é gerenciada por um intermediário de seguro 

(por exemplo, corretor de seguros, representante de seguro etc.), o qual deve respeitar a 

legislação correspondente ao respectivo player, havendo também na operação uma sociedade 

seguradora legalmente autorizada. Nesta dissertação, aprofundou-se o estudo acerca do 

modelo de negócio da Friendsurance (Alecto GmbH e Megara GmbH). Verificou-se que a 

solução na qual os elementos de seguro peer-to-peer estão presentes é uma combinação de 

dois seguros, cuja operacionalização é realizada pela Megara GmbH, na qualidade de agente 

de seguro de uma seguradora alemã. Concluiu-se que o modelo de negócio das citadas 

empresas poderia ser replicado no Brasil pois aderente à regulação setorial.  

No modelo autogoverno, a plataforma on-line é administrada por empresa não 

regulada – pelo menos até o momento – e não há a presença de uma sociedade seguradora na 

operação. Em virtude desses fatores conjugados, as insurtechs pertencentes a essa categoria 

correm o risco efetivo de ser penalizadas pela SUSEP por atuarem de forma irregular, 

dependendo de como o modelo de negócio é desenhado.  

Para avaliar a viabilidade jurídica desse último modelo, foi apresentado o referencial 

normativo do contrato de seguro e da operação de seguro privado, que somente pode ser 

exercida por uma sociedade seguradora legalmente autorizada, consoante estabelecem o 

Decreto-lei n.º 73/1966 e o art. 757 do Código Civil de 2002. Verificou-se que as operações 

de seguro exploradas pela iniciativa privada estão submetidas ao Decreto-lei n.º 73/1966. 
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Entretanto, a despeito de dispor sobre o SNSP e regular as operações de seguros, esse diploma 

não traz uma definição acerca do que é exatamente uma operação de seguro privado e de 

contrato de seguro. Portanto, para analisar se determinada empresa comercializa ou não 

seguro privado no Brasil, fez-se necessário examinar a definição de contrato de seguro 

prevista no art. 757 do Código Civil.  

A partir de sua interpretação, são extraídos quatro elementos essenciais do contrato de 

seguro: (i) interesse legítimo; (ii) risco predeterminado; (iii) garantia; e (iv) prêmio. As 

operações destinadas a colocar no mercado contrato no qual estão presentes os quatro 

elementos serão consideradas privativas de sociedade seguradora e, portanto, estarão 

submetidas às disposições do Decreto-lei n.º 73/1966 (e demais regramentos infralegais). Em 

sentido contrário, se o contrato oferecido no mercado não contiver todos esses quatro 

elementos essenciais, não há que falar em contrato de seguro e, consequentemente, em 

operação de seguro privado, que somente pode ser exercida por entidade legalmente 

autorizada para tal finalidade. 

Considerando essas premissas normativas, o modelo de negócio da Teambrella foi 

analisado, concluindo-se que o contrato oferecido por essa insurtech aos participantes da 

plataforma não possui os elementos do contrato de seguro previsto no art. 757 do Código 

Civil de 2002. Por esse motivo, não precisa ser constituída na forma de sociedade seguradora, 

sendo viável, portanto, o modelo de negócio.  

Tendo por base os estudos elaborados pela EIOPA e pelo regulador de seguros da 

Lituânia, sugeriu-se que as insurtechs pertencentes ao modelo autogoverno não devem ser 

equiparadas às sociedades seguradoras, mas devem ser regulamentadas em alguma medida, 

com o objetivo de garantir proteção aos consumidores, sem deixar, todavia, de estimular a 

inovação e acompanhar as constantes mudanças de necessidade daqueles.  

Apresentadas essas conclusões, entende-se que os objetivos propostos foram atingidos. 

Convém registrar, ainda, que este é o primeiro trabalho acadêmico na área do Direito 

identificado no Brasil voltado especificamente para o estudo das insurtechs de seguro peer-to-

peer à luz da regulação setorial. Sendo assim, há ainda um longo caminho a ser trilhado com o 

propósito de compreender de forma vertical como as inúmeras outras insurtechs de seguro 

peer-to-peer em operação de fato funcionam. O estudo dessas insurtechs é um convite para se 

buscarem novas formas de lidar com os atritos implicados na atividade de seguro, 

notadamente a seleção adversa e o risco moral. Por exemplo, as insurtechs de seguro P2P 

partem do pressuposto de que as pessoas que se conhecem ou possuem interesse em comum 

atuam de maneira honesta umas com as outras mesmo em um ambiente on-line, reduzindo o 
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comportamento oportunista e, consequentemente, dos custos de transação envolvidos na 

atividade; nada obstante, trata-se de uma hipótese a ser confirmada. A criação de um ambiente 

regulatório experimental (sandbox) pelo regulador de seguros voltado para incentivar esses 

modelos de negócios desenvolvidos pelas três categorias de insurtechs de seguro P2P pode 

ser o modo seguro de testar essas novas maneiras de lidar com os atritos presentes na 

atividade securitária. Especificamente quanto às insurtechs pertencentes ao modelo 

autogoverno, sugere-se como medida propositiva a avaliação da possibilidade de 

regulamentar esse modelo de negócio com inspiração na regulamentação já promovida pelo 

Banco Central do Brasil com relação à sociedade de empréstimo entre pessoas225 (SEP). 

Em conclusão, a partir do conhecimento aprofundado dessas empresas, o regulador 

brasileiro terá condições de apresentar respostas regulatórias proporcionais aos riscos que elas 

oferecem. Espera-se, assim, que este trabalho seja entendido como o ponto de partida na área 

do Direito de um longo caminho de estudo e diálogo entre empresas, regulador e sociedade.   

  

 
225 “A SEP realiza operações de crédito entre pessoas, conhecidas no mercado como peer-to-peer lending. 

Nessas operações eletrônicas, a fintech se interpõe na relação entre credor e devedor, realizando uma clássica 
operação de intermediação financeira, pelos quais podem cobrar tarifas. [...] a SEP pode fazer captação de 
recursos do público, desde que eles estejam inteira e exclusivamente vinculados à operação de empréstimo. 
Neste caso, a fintech atua apenas como intermediária dos contratos realizados entre os credores e os 
tomadores de crédito. Os recursos são de terceiros que apenas utilizam a infraestrutura proporcionada pela 
SEP para conectar credor e tomador. Nesse tipo de operação, a exposição de um credor, por SEP, deve ser de 
no máximo R$ 15 mil” (Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/fintechs. Acesso em: 
24 jun. 2022). 
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