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Agenda

1. O propósito da Lei da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e o Liberalismo.
2. Aspectos gerais da Lei e a revogação dos dois dispositivos do D. L. 73/66. 
3. Impactos gerais e específicos para a economia e para o Mercado Segurador.
4. Resumo: a oferta, a procura, a distribuição e a regulamentação.

A Lei da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e seus reflexos no Mercado Segurador
frente a revogação de dois dispositivos do D.L. 73/66



Pró memória

“Nos assuntos humanos sempre parece haver a necessidade simultânea de pelo menos duas coisas, 
aparentemente incompatíveis e mutuamente excludentes. 

Sempre precisamos tanto de LIBERDADE quanto da ORDEM. 
Precisamos de liberdade de muitas e pequenas unidades autônomas e, ao mesmo tempo, da 

arrumação, unidade e coordenação de escala grande.” 

Ernst Friedrich Schumacher (1911 – 1977), em “O negócio é ser pequeno: um estudo de Economia que leva em conta as Pessoas”.



A lei da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica surgiu a partir de uma medida provisória do Governo, com a

intenção deliberada de incentivar o empreendedorismo, a pequena empresa e facilitar as iniciativas econômicas a

partir da eliminação de barreiras burocráticas restritivas junto aos órgãos governamentais.

A lei da Liberdade Econômica e o liberalismo econômico

Tem sua inspiração no liberalismo econômico, na não-intervenção do Estado na economia, na livre-concorrência e na

propriedade privada.

Esse liberalismo, que vem de Adam Smith e sua “mão invisível”, propunha uma alternativa à intervenção dos Estados

recém constituídos na economia no sec. XVIII, afetando a livre-iniciativa, mas tem também muitos críticos.

Parece claro, porém, que tempos de paz os países democráticos e a doutrina do “laissez faire, laissez passer” tem sido

melhor sucedidos com suas políticas liberais do que outros países com políticas intervencionistas.

Essas ideias estão presentes na Lei 13.874/2019, cujo foco principal é facilitar a vida dos pequenos empreendedores e

incentivar sua livre iniciativa.



A Lei e o Microempresário Individual no Brasil

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3,65 4,65 5,68 6,64 7,73 7,74 8,30

Quantidade de MEIs - em milhões

Fonte: Sebrae / Jornal METRO 20/5/2019

120% em 
5 anos



A lei, os Seguros e o Microempresário Individual no Brasil

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3,65 4,65 5,68 6,64 7,73 7,74 8,30

Quantidade de MEIs - em milhões

Fonte: Sebrae / Jornal METRO 20/5/2019

120% em 
5 anos

Infelizmente, ninguém se 
formaliza pensando em 

proteger seu negócio com a 
contratação de seguros...



Uma elevada taxa de mortalidade

Fontes: Valor Econômico 04/09/2017 e IBPT – Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação 

Mais da metade dessas empresas fecha após 4 anos de atividades.

Estudo do IBGE, após acompanhar as empresas abertas em 2009:

• 694 mil PME´s foram abertas em 2009;
• 158 mil fecharam as portas em apenas 01 ano;
• Apenas 47,5% continuavam abertas e em atividade em 2012;
• Mais da metade haviam fechado as portas após 4 anos.

Indicativo de mortalidade das PME´s pelo Empresômetro (IBPT):

• 2016 – 346.901 encerramentos
• 2015 – 580.981 encerramentos 



Aspectos gerais da nova Lei 
e a revogação de dois dispositivos da Lei 73 / 66 



A Lei da Liberdade Econômica

Fonte: Ministério da Economia



A Lei da Liberdade Econômica

• trabalhar e produzir; 
• definir preços; 
• contra arbitrariedades; 
• ser presumido de boa fé; 
• modernizar; 
• inovar; 
• pactuar; 
• não ficar sem resposta; 

• digitalizar; 
• crescer; 
• empreender; 
• redigir contratos com padrão internacional; 
• contra abusos; 
• reduzir a regulação econômica; 
• regularização societária; 
• assumir riscos contratuais

Os princípios e as liberdades previstas na Lei 13.874/19

Os princípios da lei vem ao encontro das boas práticas nas atividades econômica: 
I - a presunção de liberdade no exercício de atividades econômicas; 
II - a presunção de boa-fé do particular; 
III - a intervenção subsidiária, mínima e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas. 

O objetivo é ter LIBERDADE para:

Fonte: Ministério da Economia



A Lei da Liberdade Econômica e o Código Civil

Uma alteração no art. 7º do Código Civil que reforça a “pacta sunt servanda”

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida nos limites da função social do contrato.
Parágrafo único – Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a 
excepcionalidade da revisão contratual.

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de 
elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos 
previstos em leis especiais.



A lei da Liberdade Econômica e o Mercado de Seguros

A lei impacta o Mercado de Seguros direta e indiretamente, embora não tenha sido criada 
especificamente com esse propósito. Esses são os dispositivos por ela revogados:

D.L. 73/66
Os dois dispositivos revogados 

mexem com a 
reciprocidade internacional.

inciso III do caput do art. 5º - A politica de seguros privados objetivará:

III – Firmar o princípio da reciprocidade em operações de seguro, 
condicionando a autorização para o funcionamento de empresas e 
firmas estrangeiras a igualdade de condições no país de origem. 

Inciso X do caput do art. 32 - É criado o Conselho Nacional de Seguros 
Privados - CNSP, ao qual compete privativamente:
...
X – Aplicar às Sociedades Seguradoras estrangeiras autorizadas a 
funcionar no País as mesmas vedações ou restrições equivalentes às que 
vigorarem nos países da matriz, em relação às Sociedades Seguradoras 
brasileiras ali instaladas ou que neles desejem estabelecer-se. 



Possíveis explicações para revogação das reciprocidades

CAPÍTULO III - DAS GARANTIAS DE LIVRE INICIATIVA

Art. 4º É dever da administração pública... evitar o abuso do poder regulatório de maneira a, indevidamente:

I - criar reserva de mercado ao favorecer, na regulação, grupo econômico, em prejuízo dos demais concorrentes;
II - redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores nacionais ou estrangeiros no mercado;
III - exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim desejado;
IV - redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção de novas tecnologias, processos ou 
modelos de negócios, ressalvadas as situações consideradas em regulamento como de alto risco;
...
VII - introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou de atividades econômicas;
...



Outras explicações para isenção das reciprocidades

Alinhar-se ao art. 3º, que obriga o Estado a permanecer atualizado com as melhores práticas internacionais 

• Antigas regulações acabavam atrapalhando o desenvolvimento de novos produtos e serviços, mesmo quando 
esses já haviam eliminado os riscos que justificavam tal proteção.

• Eliminação da restrição para atração de novos capitais e novas empresas;
• Simplificação de uma legislação antiga, que não estava cumprindo seu papel;
• Havia dúvidas no pressuposto de que a reciprocidade no normativo brasileiro teria correspondência no 

normativo internacional;



A revogação dos dispositivos do D.L. 73/66 e as empresas estrangeiras

Esses princípios revogados pretendiam assegurar a reciprocidade de tratamento entre países para as suas 
empresas nas operações de seguros.  A presença estrangeira é importante em nosso mercado.

• As seguradoras estrangeiras estão no Brasil desde 1862, provenientes de vários países: USA, Alemanha, 
Espanha, França, Argentina, Suíça, Japão, Itália, estando entre as maiores operadoras do mercado. 

• Sua presença estimula a concorrência interna, trazendo investimentos, oferecendo empregos, alternativas 
de negócios aos corretores e de soluções para os consumidores. 

• O interesse em permitir sua atuação, entre outras razões, decorre da necessidade de escala nesse negócio.
• Algumas delas foram pontes para a atração de resseguradores, estimulando o crescimento do mercado.
• Por outro lado, poucas seguradoras brasileiras se beneficiaram dessa reciprocidade para instalar-se em 

algum dos países de origem de suas competidoras estrangeiras.



A lei da Liberdade Econômica e
os impactos adicionais no Mercado de Seguros

Parte II



O Mercado de Seguros 
e a contribuição esperada para o desenvolvimento econômico sustentável

GFIA - Global Federation of Insurance Associations - 2017

Desenvolvimento Econômico Sustentável



BPS =  Brecha de Proteção de Seguros - Fonte: Serviços de Estudos MAPFRE

O mercado brasileiro ainda tem muito espaço para crescer

R$ 314,5 bilhões

R$ 210,3 bilhões

R$ 162,4 bilhões

R$ 152,1 bilhões

Mercado Potencial: R$ 524,8 bilhões

Brechas de Proteção de Seguros no Brasil
2008 – 2018 (bilhões de Reais)



Seguros para PME´s: um problema de oferta?



O que impede a aquisição de seguros

Fonte: Pesquisa GFIA - Global Federation of Insurance Associations – 2017 – múltiplas respostas



O Mercado de Seguros e as
pré-condições para seu bom funcionamento

Fonte: GFIA - Global Federation of Insurance Associations - 2017



A lei das Liberdades Econômicas
e o impacto esperado no mercado

Oportunidade de Mercado Espera-se maior ampliação da atividade econômica Muito provável

Escala A ampliação dos negócios trará maior escala para os seguros Provável

Concorrência Mais seguradoras terão apetite por esse mercado Provável

Cadeia de Valores O mercado segurador adequará sua estrutura para atender a nova demanda Muito provável

Competência Técnica Inovações tecnológicas facilitarão o acesso aos novos mercados Muito Provável

Informação e Estrutura Legal Espera-se a redução da interferência regulatória do Governo e da SUSEP. Possível

Pré-condição Impacto Esperado da Lei 13.874/2019 Probabilidade

Preparado pelo autor, com base nas pré-condições indicadas pela GFIA - Global Federation of Insurance Associations - 2017



A Lei da Liberdade Econômica e o Mercado de Seguros 

O lado da 

Demanda: 
necessidade, renda 

disponível e cultura

O lado da 

Oferta: 
capacidade técnica, 

financeira e interesse

O lado da         

Regulamentação: 
disciplina 

e 

Sustentabilidade

O lado da 

Intermediação: 
conhecimento,

alcance e

incentivo

Menor interferência.

Ampliação 
da Oferta 
e da
Concorrência.

Ampliação da 
atividade 
econômica 
e da 
demanda por 
seguros.

Facilita a 
adoção de 
novas 
tecnologias 
e a inovação.

Em resumo:



Muito obrigado pela atenção.
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