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Prefácio
Prezados Leitores,
Com grande orgulho, a Academia Nacional de Seguros e Previdência – ANSP
– apresenta mais uma Obra Coletiva.
O ano de 2021, que ainda não acabou no momento em que este prefácio é
escrito, parece ser o começo da concretização de um “novo normal”.
Como disse Vinicius de Moraes, “A vida é a arte do encontro, embora haja
tanto desencontro pela vida”. Sem encontro a vida perde seu sentido primeiro,
a busca da felicidade, juntos. Bom que estamos reaprendendo a nos encontrar.
Aqui na Academia não deixamos de nos encontrar e promover encontros, e
fizemos a transição para a digitalização de forma relativamente tranquila, como
devemos fazer a transição para os reencontros presenciais sem passos atrás
no aproveitamento dos novos canais e instrumentos digitais de comunicação.
Teremos à frente um período de muito aprendizado.
Nesse sentido, nossa Obra Coletiva já nasceu digital, antecipando a tendência
transformada em regra pela pandemia. E o que traz mais satisfação é a sua
crescente qualidade e diversidade. Isso graças à disposição dos Acadêmicos
de continuar agregando valor ao setor de seguros por meio da produção e
difusão de conhecimento.
Em prol da remodelação e evolução doutrinária, essa Obra Coletiva conta com
3 (três) Partes:
1ª Parte – Doutrina, com trabalhos sobre o seguro de fiança locatícia;
arbitragem no transporte internacional marítimo de carga; custo econômico da
pandemia no Brasil; beneficiários nos contratos de PGBL e VGBL;
gerenciamento de riscos; Variação dos Custos Médicos e Hospitalares – VCMH
e área comercial.
2ª Parte – Artigos Orientados por Acadêmicos, com trabalhos sobre o
gerenciamento de riscos do transportador rodoviário e sobre os impactos do
Projeto de Lei 75/2018.
3ª Parte – Artigos do Boletim por ANSP, com pontos de vista apresentados ao
logo do ano de 2020 sobre temas relevantes tais como: canais de distribuição;
direito do seguro-contrato; cultura do seguro; gerência de riscos; mercado
segurador; previdência; seguro de crédito, garantia e fiança locatícia; seguro de
danos; seguro de pessoas; seguro de responsabilidade civil; seguro de riscos
cibernéticos; seguro de transporte; seguro de vida e seguro saúde.
Na realidade, o que buscamos, e que estamos orgulhosamente alcançando, é
agregar valor, por meio da produção e difusão de conhecimento, ao setor de
seguros, de forma ampla e irrestrita, na medida da capacidade e da
generosidade de nossos Acadêmicos e parceiros. Continuamos fazendo a
nossa parte.
Saudações acadêmicas,
João Marcelo dos Santos
Presidente
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O seguro de fiança locatícia e as incompreensões do mercado
PEREIRA, Adilson Neri*

Resumo
Este artigo expõe algumas das razões pelas quais o seguro de fiança locatícia
continua sendo um produto de apenas uma seguradora, quase um monopólio,
sendo explorados aspectos de ordem tarifária, de concepção das garantias e
de subscrição de riscos, associados à avaliação de linhas de crédito. Diante da
proximidade do seguro com os produtos financeiros de concessão de crédito,
realiza-se também uma análise comparativa dos princípios básicos das
concepções de risco creditício no seguro e nos produtos comercializados pelos
bancos, com a diferenciação significativa do perfil do cliente no
estabelecimento de taxas para o seguro.

Palavras-chave: seguro, fiança locatícia, crédito, subscrição, perfil do cliente.

Abstract
This article exposes why rental surety insurance continues to be a product of
just one insurer, almost a monopoly, because the different way to compose the
tariff, it guarantees design and the risk underwriting associated with the
assessment of personal credit lines. Given the similarity of this insurance and
financial products for granting credit, this article presents a comparative
analysis of the basic principles of credit risk in insurance and the same concept
adopted by banks, exploring the significant differentiation of the customer profile
in the establishment of rates for insurance.
Keywords: insurance, rental surety insurance, credit, underwriting, customer
profile.
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1. Introdução
Este seguro já está operacional há trinta anos e, nem por isso, se tornou um
produto em que as seguradoras consigam navegar tranquilamente, exceto a
Porto Seguro que mantem uma liderança significativa há décadas, sem
ameaças vindas do mercado segurador. Navega num mar azul.
A única iniciativa digna de nota veio de fora: da operação denominada Quinto
Andar que conjuga a facilidade de locação, garantia ao locador, publicidade,
prestação de serviços, seleção de risco, precificação do risco e, tem um seguro
para sua própria proteção e não necessariamente de cada negócio individual.
Durante a pandemia não interrompeu suas operações, atravessou o período de
alto desemprego, ampliou sua base de atuação e lançou publicidade
garantindo o aluguel do locador, inclusive, antecipado, além de empréstimo
tendo os aluguéis futuros como suporte.
A curva de aprendizado é muito longa, mas é possível encurtá-la e a Quinto
Andar não teve receio de pagar por isso, alcançando sucesso em curto prazo.
Grandes e pequenas seguradoras ingressaram e tentaram se firmar nesse
segmento, falhando completamente, de forma fragorosa. Exatamente porque
não reúnem elementos para mas reter o aprendizado fundamental e não se
dispõem a investir em profissionais especializados. As que se mantiveram
optaram por uma atuação tímida, reduzida e, por vezes, com uma sinistralidade
avassaladora.
As razões para tanto envolvem a percepção a respeito de aprendizados
multifatoriais que os técnicos de seguros têm dificuldade de absorver, não pela
complexidade ou falta de vontade, mas pelo fato de ser simultâneo, constante e
de envolver segmentos distintos ao do próprio seguro.
Acrescente-se o fato de que a obrigação de pagar o prêmio do seguro é do
locatário e, assim, a definição tradicional de que “o prêmio consiste na
contraprestação paga pelo segurado para a contratação do seguro” 1 já deve
ser encarada com cuidado. Não porque o responsável seja outro, mas porque

1

PIMENTA, Melisa Cunha. Seguro de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2010, p. 53.
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se orquestra uma relação ausente em outros seguros: o inquilino, o locador, o
administrador de imóveis ou imobiliária.
Tive essa percepção ainda no século passado: pergunte a um subscritor quais
os fatores de avaliação de um risco de crédito. Todos irão dar repostas muito
parecidas: a renda, o comprometimento mensal dessa renda, a atividade
exercida, as dívidas declaradas, outros créditos mantidos, estado civil, idade,
número de dependentes.
O senso comum elege tais fatores como fundamentais à descrição do risco de
crédito e, portanto, como plataforma descritiva do formato de decisão do
seguro de fiança locatícia e tal como ocorre na concessão de crédito bancário a
composição desses elementos ajuda a construir a decisão, em geral, binária de
aceitar ou recusar o risco.
Essa é uma falha conceitual, sem a qual o seguro está fadado a se manter
como opção válida a um público reduzido, ou seja, àqueles que não
necessitam de uma linha de crédito e se a utilizam é somente por
conveniência.
Não há mal nisso, óbvio. Vende-se o seguro de fiança a quem tem casa
própria, carro, renda elevada e que apenas ocasionalmente, por necessidade
profissional, por exemplo, queira alugar um imóvel em outro município ou
unidade da federação.
Como a decisão é binária, a decisão de aceitar vem acompanhada de uma taxa
de seguro que é igual a de outros clientes e, portanto, maior do que a indicada
para aquele risco. Trata-se de uma combinação inadequada dos métodos de
julgamento, sinistralidade e determinação de prêmio puro, utilizados com muita
frequência na determinação de preços de outros seguros2.
Cabe reconhecer uma questão muito importante. O seguro de fiança locatícia
foi um dos primeiros do país a se utilizar do critério de perfil do cliente, ainda
que não se utilizasse desse nome.

2

FERREIRA, Paulo Pereira. Modelos de Precificação e Ruína para Seguros de Curto Prazo.
Rio de Janeiro: 2010, Escola Nacional de Seguros, p. 6-6.
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Essa definição rompe com a falha conceitual, pois, o risco passa a ser
precificado de acordo com variáveis significantes que possam refletir em maior
ou menor grau a expectativa de sinistro ou de normalidade de uma relação.
Os fatores normalmente utilizados são os mesmos, com uma grande diferença:
a forma como são combinados para formar o preço final, variável em função da
característica ou perfil do cliente avaliado.
As ferramentas estatísticas utilizadas para esse desiderato são típicas de
análise de discriminantes, ajustadas para separar ou agrupar, dependendo do
ponto de vista, os riscos que se assemelham ou se aproximam de acordo com
uma variável escolhida.
Essa indicação não resolve todo o problema, pois, a variável de escolha não é
tão simples de determinar. Ela pode ser o tempo de adimplemento, pode ser o
inadimplemento, a facilidade de recuperação da dívida, o tempo maior ou
menor para promover o despejo. Esses e outros fatores discriminantes podem
ainda variar em função do valor do aluguel, da finalidade da locação, do local.

2. Dos Diferentes Aspectos da Formação Tarifária
A simples tarefa de precificar não pode se realizar da forma como muitos ainda
praticam: a simples determinação do burning cost. Fundamento que pode ser
excelente para riscos de decisão binária, mas não para aqueles em que
concorre a necessidade de determinação do perfil.
No caso do seguro fiança locatícia há outros fatores muito importantes
deixados de lado no momento da precificação, como o de saber a razão da
locação. Óbvio. Um casal que decide morar juntos representa um risco
diferente daquele casal que acabou de se separar e um dos cônjuges aluga um
imóvel para morar só.
Da mesma forma, o jovem que sai da casa dos pais e continua a receber
mesada não pode ser analisado de forma igual a quem vem de outra cidade
tentar a vida ou dos jovens que moram em república.
Há uma máxima de que riscos distintos devem ser tratados de maneira distinta,
caso contrário opera-se uma anti-seleção que ao longo do tempo trará
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problemas, ficando caro para o bom risco e barato para o risco elevado. Na
dose certa, é fator que conduz à ruína.
Uma primeira questão, ainda no âmbito da seleção do risco e de que existe um
entendimento de aproximação do risco de crédito concedido pelas instituições
bancárias, ao risco da seguradora em relação às apólices de fiança locatícia.
Em ambas, existe uma avaliação do tomador ou do locatário para determinar a
capacidade de pagamento.
Entretanto, há diferenças significativas na formação e mensuração dos riscos
de inadimplemento em cada um desses segmentos não podem ser olvidados
no momento de modelar a sua composição.
De início, já se aponta para o fato de que na concessão de crédito existe a
efetiva transferência de recursos ao tomador, pelo fornecimento de moeda,
meios de pagamento ou aquisição pura e simples de um bem, tal como ocorre
no crédito ao consumidor ou no crédito para aquisição de automóveis ou
crédito imobiliário.
Nesse sentido, o seguro não transfere recursos no início da operação, mas
apenas garante que um beneficiário receberá tais recursos na hipótese de
inadimplemento do locatário, numa atuação regulada pelo código civil:
Art. 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao
credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a
cumpra.

Esse simples fato altera o peso significativo da recuperação de perdas quando
se compara a concessão do crédito e a garantia fornecida pelo seguro,
especialmente computando o efeito do tempo na evolução da dívida.
Na medida em que o tomador efetua o pagamento de parcelas do crédito,
propicia uma redução no valor da dívida nominal e consequente redução do
risco em relação ao montante adquirido no início da operação.
Com o seguro de fiança o fenômeno é bem diferente: a dívida inexiste até o
momento do inadimplemento.
Somente quando o locatário deixa de pagar os aluguéis e encargos é que o
garantidor será chamado a fornecer recursos e, nesse caso, tratando-se de
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uma seguradora, irá fornecê-lo até que ocorra o abandono do imóvel, a entrega
das chaves ou o despejo, momentos que caracterizam o sinistro.
Até o momento de caracterização do sinistro, a lei de locação permite o que se
denomina purgação da mora, a qual pode se realizar por acordo judicial ou
extrajudicial. Sem contar a possibilidade de sentença de improcedência na
ação de despejo.
O fato é que antes do despejo, abandono ou entrega das chaves, ainda que
exista o inadimplemento, para efeito de seguro está caracterizada tão somente
a expectativa de sinistro, tal como consta das apólices em vigor:
11. SINISTRO
11.1. O sinistro se caracteriza:
I- pela decretação do despejo;
II - pelo abandono do imóvel;
III - pela entrega amigável das chaves3.

Tais distinções iniciais já são suficientes à percepção de que a modelagem do
risco em cada uma dessas atividades terá um desenho com formação e pesos
diferentes.
O risco de crédito tradicional passa pela determinação do montante através de
mecanismos de predição da Perda Esperada Relativa que corresponde à
relação existente entre Percentual de Default (PD) ou probabilidade de
inadimplemento, da Exposição ao Risco nesse momento de default (EAD) e o
montante de perdas em relação ao risco exposto (LGD) ou Loss Given
Default4.

3

Disponível em: http://www.susep.gov.br/download/menubiblioteca/SegFiancaLocaticia.pdf.
Acesso em 17 set. 2019. Deve-se observar que o texto foi extraído das condições do seguro
padronizado de fiança locatícia que perdeu essa condição por força da Circular SUSEP 581/17.
4

CARDOSO, Thiago de Freitas. Modelagem da Perda Esperada com Operações de Crédito:
uma aplicação dos modelos da classe GAMLSS. São Paulo: Dissertação apresentada à Escola
de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas Finanças e Economia de Empresas.
Orientador: Prof. Dr. Alexandre de Oliveira. 2014, p.15.
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Salvo nas situações de default iniciadas já no primeiro mês, a exposição ao
risco no momento do default (EAD) será inferior ao total do crédito: EAD inferior
a 100%.
Para o seguro de fiança locatícia, é necessário considerar os termos da
legislação específica5 e das regras ajustadas no código civil6. O contrato de
locação de imóveis urbanos é regulado pela lei 8245/91 e os demais contratos
de locação obedecem a regras gerais constantes do diploma civilista.
Um dos pontos fundamentais é o que estabelece a obrigação de
responsabilidade por todo o prazo do contrato: “Art. 41 do Código Civil. O
seguro de fiança locatícia abrangerá a totalidade das obrigações do locatário”7.
A partir dessa determinação se consagra o entendimento de que a obrigação
do garantidor, em relação aos aluguéis e encargos estender-se-á até o
momento da imissão na posse ou, tendo por fundamento a delimitação de
cobertura, até a extinção do período indenitário ou do limite máximo de
indenização.
Essa possibilidade de delimitação encontra-se consolidada no código civil em
seu artigo 7578:
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.
A delimitação do máximo indenizável, assim como a estipulação de um número
máximo de meses para a garantia integram a definição de riscos
predeterminados, componentes do direito das partes ao prévio ajuste nos
termos do contrato.
Considerando os termos da legislação e das regras para a operação do seguro,
o percentual de EAD será igual a 100%. No momento em que se dá o

5

BRASIL. Lei 8245/91. Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a
elas pertinentes
6

BRASIL. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o código civil brasileiro.

7

BRASIL. Lei 8245/91. Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a
elas pertinentes, art. 41.
8

BRASIL. Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o código civil brasileiro, art. 757
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inadimplemento, a seguradora terá à sua frente a obrigação de arcar com o
pagamento do valor máximo ajustado na contratação do seguro.
Denota-se que essa diferença é fundamental em relação à concessão do risco
de crédito, pois, a exposição ao risco será sempre maior ou igual ao de uma
instituição financeira, com a diferença de que o momento de assunção do risco
estará diferido no tempo.
Esse diferimento no tempo é mais um ponto a ser considerado na decisão de
atuar com o seguro de fiança. Em outros termos, não se ganha dinheiro
despejando pessoas, mas selecionando um grupo cujo inadimplemento seja
pequeno ou que, apesar do inadimplemento, possam regularizar a dívida ou,
ainda, que a finalização da perda seja rápida, mesmo com a perda de algum
ganho financeiro.
O produto de todos esses fatores representa a Perda Esperada, ou Expected
Loss (EL), havendo a assunção de que todos sejam independentes, ou seja, a
ocorrência do default não guarda relação com o montante do crédito e ambos,
por sua vez, são independentes da perda atribuída ao inadimplemento.
Esquematicamente: EL = PD * EAD * LGD
A assunção de inexistência de correlação entre as variáveis vem sendo
questionada ao longo do tempo, inclusive pela prática bancária que não
esconde a formação de produtos distintos para montantes diferentes de crédito,
reconhecendo a ocorrência de alterações nos fatores.
Um mesmo cliente terá taxas e condições distintas em empréstimos, de acordo
não apenas com a aplicação dos recursos, mas com o montante obtido e as
relações entre a perda final e o montante em risco.
De tal constatação decorre a indicação de que essas grandezas estejam
correlacionadas, hipótese que já integra trabalhos específicos, nos quais se
prevê a existência de correlação ao menos entre a probabilidade de default e a
perda final (PD e LGD)9.

9

PAZZOTO, Bruno Bortoluzzo. Modelagem da Perda Esperada: Uma alternativa para tratar o
efeito da correlação entre a PD e LGD. São Paulo: Dissertação apresentada à Escola de
Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas Finanças e Economia de Empresas.
Orientador: Prof. Dr. Alexandre de Oliveira. 2012, p.20
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A utilização de ferramentas permitindo a composição do perfil dos clientes,
segundo a divisão fundamental de adimplentes totais, parciais e não
adimplentes representa um avanço significativo na tarefa de determinação das
taxas puras aplicáveis ao seguro, condição obtida a partir da modelagem
conjunta da probabilidade de default e o valor total indenizado ou, usando a
nomenclatura acima, PD e LGD.
A própria exposição ao risco (EAD) merece também um tratamento
diferenciado, pois, isoladamente resta evidente a sua diferenciação, desta vez
determinada pelo objeto da garantia: a locação de imóvel urbano, residencial
ou não residencial.
O risco corresponde à possibilidade de inadimplemento total ou parcial
associado a contratos de locação, sendo fundamental garantir a dispersão e a
ampliação do número de pessoas, reduzindo incertezas próprias do risco de
crédito, condições adequadas à definição de risco no mercado segurador10.
Somente a dispersão geográfica não é suficiente. Assim como o crédito em
geral, o seguro de fiança também está sujeito a condições macroeconômicos,
denominado de risco sistêmico: é muito forte a relação com o nível de
desemprego, no que se refere a locações residenciais, de variação do Produto
Interno Bruto nas locações não residências, além de outras variáveis.
Ao contrário dos bancos que, desde o acordo de Basileia I, seguem regras
estritas de monitoramento do capital alocado ao risco de crédito, de
determinação da perda esperada, de previsão das perdas inesperadas,
segundo critérios padronizados, as seguradoras seguem determinações
provenientes de notas técnicas estáticas, sem a menor possibilidade de
padronização, inclusive, porque o mercado é quase um monopólio.
Não se trata de um monopólio em função de algum privilégio, mas de
competência muito acima daquela demonstrada por outros competidores que
repetem o básico, de forma incorreta, ao longo de décadas.

10

HALPERIN, Isaac. Doctrina sobre la Ley de Seguros. HALPERIN, Isaac. Disponível em:<
https://elprontodespacho.wordpress.com/2016/08/17/doctrina-sobre-la-ley-de-seguros-porisaac-halperin/>. Acesso em 14 set. 2019, p. 9-10.
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As notas técnicas costumam ser documentos estanques, não propriamente
imutáveis, mas que raramente são alterados, ao menos na determinação das
taxas mínimas de operação.
Em termos práticos, existe a determinação de uma taxa mínima e, para
segurança, são aplicadas taxas comerciais bem superiores. O procedimento
que aparentemente oferece maior garantia, em verdade, impede a construção
de instrumentos adequados à determinação do percentual de perda esperada,
do valor exposto ao risco, das perdas inesperadas, dos graus de incerteza e, o
mais importante, do ajuste das variáveis em função de mudanças na
composição do portfólio.
De forma pragmática, as seguradoras que atuam no setor, nos momentos de
crise, lançam mão de instrumento semelhante ao IRB – Internal Rating-Based,
por vezes de forma desorganizada, mas em geral a partir da leitura de sinistros
relativos ao inadimplemento de aluguéis e encargos, tendo por base uma base
de dados coletada na comercialização do produto.
O Internal Risk-Based apresenta um inconveniente que é a dificuldade de
integração entre as diversas áreas internas responsáveis por partes do
produto, tais como a área de sinistros, a área comercial, a análise de cadastro,
atuários e gerentes de produto.
Essa integração é particularmente difícil, pois, os profissionais que tratam de
situações significativas na determinação do LGD – Loss Given Default, nem
sempre têm exata noção do direcionamento a seguir.
Aqueles que, por sua vez, determinam preços e regras de subscrição, não têm
o domínio sobre as características de situações práticas determinantes para a
redução do LGD, embora conheçam com mais profundidade a determinação da
PD – Probabilidade de Default ou probabilidade de ocorrência da expectativa
de sinistro.
Deve-se reconhecer que a tarefa desses profissionais não é nada simples,
pois, a avaliação realizada antes da contratação do seguro envolve a predição
da perda esperada para um grupo de locatários, durante um período, em geral,
de 30 meses, adotado como padrão para as locações residenciais.
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Essa padronização de vigência provém da interpretação pragmática do
mercado de locações a disposições dos artigos 46 11 e 4712 da lei 8245/91.
Quando o prazo de locação é inferior a 30 meses, a sua prorrogação é
automática, havendo regras explícitas para a retomada do imóvel, o que se
constitui na chamada “denúncia cheia”.
Tal condição interfere na liberdade de contratar, tutela decorrente do caráter
social dos contratos de locação. A simples vontade do locador não é suficiente
para evitar a prorrogação automática do contrato, salvo se este for ajustado por
prazo superior a 30 meses, hipótese em que retoma a sua autonomia para pôr
fim à locação, sem a necessidade de alegar qualquer condição, por isso, o
epíteto de “denúncia vazia”.
Denomina-se de interpretação pragmática do mercado de locações, pois, é rara
a existência de locações em prazo inferior. Essa condição molda as operações
relativas ao seguro de fiança locatícia, na medida em que regramento
específico obriga a garantia por todo o período do contrato.
A ocorrência de inadimplementos em pagamentos de aluguéis está associada
a variáveis macroeconômicas importantes, mas os instrumentos passíveis de
avaliação da capacidade de pagamento do locatário correspondem tão
somente ao seu cadastro, suas relações com o mercado e hábitos de

11

Art. 46. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a trinta meses, a
resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou
aviso
12

Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses,
findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado,
somente podendo ser retomado o imóvel:
I - Nos casos do art. 9º.
II - Em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário
relacionada com o seu emprego.
III - Se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de
ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de
imóvel residencial próprio.
IV - Se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para a realização de obras
aprovadas pelo Poder Público, que aumentem a área construída, em, no mínimo, vinte por
cento ou, se o imóvel for destinado a exploração de hotel ou pensão, em cinquenta por cento.
V - Se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos.
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consumo, possíveis restrições ou anotações positivas, de onde se extraem
elementos capazes de construir um perfil do adimplente.
Entretanto, as variáveis que auxiliam na definição do grau de inadimplemento
de um grupo determinado de pessoas físicas ou jurídicas têm uma amplitude
significativa, tais como índice de desemprego, a taxa de sobrevivência, o
número de divórcios ou separações, os nascimentos, as doenças, a morte, a
falência, a sucessão nos negócios, a taxa de juros e outras.
Por conta dessa característica, cada seguradora que proponha a atuar de
forma eficiente com o produto terá a necessidade de monitorar o
desenvolvimento dos índices nacionais e locais daquelas variáveis que os seus
estudos tenham indicado como importantes na predição do risco, adaptando os
cálculos pertinentes às taxas.
Uma vez emitida a apólice, não será possível ajustar os prêmios: a garantia se
estende por todo o prazo do contrato13.
Diante de tais condições, a EAD – Exposição ao Default é sempre igual, não se
altera com o decorrer do tempo. Se o valor da garantia em um contrato de 3
anos for igual a 30 vezes o valor do aluguel, ainda que o inadimplemento
ocorra no último mês do contrato, a obrigação da seguradora estender-se-á por
até 30 meses, imaginando que fará os adiantamentos ao locador em caso de
inadimplemento do locatário.
Essa situação denota a importância de interromper a duração do default,
mediante procedimentos de cobrança para recebimento do quanto indenizado,
aí incluída a negociação dos valores, bem como a adoção de medidas para pôr
fim ao contrato de locação: o despejo ou a negociação para entrega das
chaves, porquanto, não seja possível forçar o abandono do imóvel.

3. A necessária proatividade na simples expectativa de sinistro
13

A recomendação específica do acordo de Basileia II prevê o acompanhamento permanente
dos riscos dependentes de variáveis macroeconômicas, os chamados wrong way risks: A bank
must have procedures in place to identify, monitor and control cases of specific wrong way risk,
beginning at the inception of a trade and continuing through the life of the trade. Basel
Committee on Banking Supervision. Consultative Document Strengthening the resilience of the
banking sector. Issued for comment by 16 April 2010. Edição de Dezembro 2009, p. 35.
Disponível em: https://www.bis.org/publ/bcbs164.pdf
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Em todos os ramos de seguro, o momento do sinistro é reconhecido como o da
entrega efetiva dos serviços, “o momento de exaltar a importância social da
instituição”14. Mas em todos o que se espera é a justa e rápida indenização,
enquanto no seguro de fiança locatícia esses procedimentos são insuficientes,
não apenas por uma questão comercial, mas pelo resultado esperado para o
produto.
Há período dominado pela tentativa de negociação extrajudicial que se inicia
com a notícia do primeiro inadimplemento. Nesse sentido, a ocorrência de
atraso no pagamento, a rigor, já caracteriza um inadimplemento. Entretanto, há
indicações de que os contratos em atraso têm a possibilidade de serem
renegociados rapidamente, razão pela qual deve-se construir um marco para
marcar o reconhecimento da expectativa do sinistro.
Percebe-se que mobilização de condições dessa ordem associadas à
expectativa de sinistro demandam a organização de despesas e procedimentos
repetitivos sempre que a situação ocorra, gastos que não são alocados
diretamente a sinistros, pois, a rigor estes ainda não ocorreram, sendo
conveniente ajustar provisões específicas (Unallocated Loss And Adjustment
Expenses – ULAE) ou Provisão para Despesas não Alocadas Diretamente com
Sinistros15.
Não há impedimentos para a atuação desde o primeiro atraso no aluguel ou
encargos, mas essa decisão implica na existência de equipe para tratar a
cobrança de um número maior de negociações.
Como se vê, mais uma vez está presente a obrigação de uma avaliação
combinada, envolvendo diversos fatores e pessoas de áreas diferentes, a que
administra a cobrança extrajudicial, a que decide transformar em cobrança
judicial, a que comunica aos clientes o procedimento, a que altera as decisões
em função dos resultados ou das circunstâncias.

14

SANTOS, Ricardo Bechara dos. Direito de Seguro no Novo Código Civil e Legislação
Própria. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 139
15

MANO, Cristina Cantanhede Amarante; FERREIRA, Paulo Pereira. Aspectos Atuariais e
Contábeis das Provisões Técnicas. Rio de Janeiro: ENS, 2018, p. 336/337.
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É comum que se atue em prol de uma solução amigável desde o momento do
aviso até, no máximo, o quarto aluguel vencido e não pago, ocasião em que o
inadimplemento terá perdurado por 90 dias.
Não há razão para esperar tempo maior. A possibilidade de negociação
prosseguirá, desta vez, mediante homologação judicial e o acréscimo das
despesas com a interposição do processo, tais como custas e honorários
advocatícios.
O fato importante é que esse segmento se reveste de características especiais
e muito próprias, requerendo constante acompanhamento com olhares
técnicos, olhares sensíveis, observação do mercado, modificação de critérios.
É como consertar o avião em pleno voo. Difícil, mas não impossível.

4. Conclusões
A reserva de mercado obtida por uma única seguradora não foi obra do acaso.
Está baseada em mais de três décadas de atuação no mercado, na
consistência dos critérios, na inovação em termos tarifários, na constante
modificação das regras operacionais, no acompanhamento de variáveis
macroeconômicas e na formação de uma tarifa fundada no perfil do cliente.
Existem

formas

de

superar

essas

vantagens

competitivas

que

se

transformaram em verdadeiras barreiras aos que pretendem ingressar no ramo.
Entretanto, as maneiras visualizadas até o momento ou são disruptivos como a
do Quinto Andar ou são inovadoras no aspecto no formato ora trilhado pela
Fator Seguradora.
Em todo caso, trata-se de mercado com milhões de imóveis alugados em todo
o país, para os quais a exigência de garantia é mandatória, sendo necessário
concorrer com o fiador fidejussória, com o título de capitalização e agora, com
as iniciativas que vêm das administradoras de imóveis.
O esforço de desenvolvimento vale a pena, mas não pode se revestir das
características inadequadas demonstradas pelas seguradoras que ingressaram
no mercado. Há necessidade de adoção de ferramentas e tecnologias
específicas para superar as barreiras de entrada e obter sucesso nesse ramo.
O desafio está lançado!
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A cláusula de imposição de Foro Estrangeiro ou de arbitragem no
transporte internacional marítimo de carga: nulidade plena e a não
submissão do segurador sub-rogado
CREMONEZE, Paulo Henrique*

Resumo
O presente estudo trata da defesa do contratante débil no contrato
internacional de transporte marítimo de carga, expondo suas hipossuficiência e
o dirigismo contratual do armador. Referido contrato – que é de adesão –
contém muitas cláusulas abusivas, como as que dispõem sobre a limitação
tarifada de responsabilidade e imposição de foro. O objetivo será discutir a de
imposição de foro, defendendo o foro do lugar de cumprimento da obrigação de
transporte ou o que melhor convém ao credor insatisfeito, vítima do dano
contratual (ou, ainda, o segurador sub-rogado). Toda tentativa de proteção
abusiva do causador do dano implica esvaziamento da dignidade da vítima e
do próprio Direito, para não dizer da Ordem Moral.

Palavras-chave: Seguro de Transporte Internacional. Jurisdição. Sub-rogação.

___________________________________
* Advogado com atuação em Direito do Seguro e Direito dos Transportes. Mestre em Direito
Internacional Privado pela Universidade Católica de Santos. Especialista em Direito do Seguro
pela Universidade de Salamanca (Espanha). Membro da ANSP – Academia Nacional de
Seguros e Previdência. Laureado pela OAB-Santos por exercício ético e exemplar da
advocacia.

39

Abstract:
The present study deals with the defense of the weak contractor in the
international maritime cargo transport contract, exposing its insufficiency and
the contractual direction of the ship owner. This contract, which is an adhesion
contract, contains many unfair terms, such as those relating to the tariff
limitation of liability and the imposition of jurisdiction. The objective will be to
discuss the imposition of jurisdiction, defend the jurisdiction of the place of
fulfillment of the transport obligation or what best suits the unsatisfied creditor,
victim of the contractual damage (or, even, the subrogated insurer). Any attempt
to abusively protect the person causing the damage results in an emptying of
the victim's dignity and the Law itself, without mentioning the Moral Order.

Keywords: International Transport Insurance. Jurisdiction. Subrogation.
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1. Introdução
Não é a primeira vez que escrevemos sobre este assunto. É algo de nosso
especial interesse porque enfrentado quase que diariamente nos litígios de
ressarcimento em regresso do segurador de carga contra o transportador
marítimo. Dele tratamos, acadêmica e profissionalmente, no Brasil e no
exterior. Abordagens diferentes, mas o mesmo núcleo de detida atenção.
Por mais que o Direito seja essencialmente dialético, não compreendemos
tanta polêmica a respeito, já que nos parece muito claro que o Direito
Processual Civil respeita a eleição de foro estrangeiro e o compromisso arbitral
desde que efetivamente negociados entre as partes de um contrato.
Se, porém, um e outro forem impostos (especialmente em contrato de adesão),
não há que se falar nas regras processuais que os autorizam. As regras
processuais servem para dar vida prática às materiais, quando não respeitadas
de plano, não para validar o que é injusto, fundamentalmente errado.
Por isso, ousamos dizer que a polêmica, avolumada a partir de interpretação
enviesada do Código de Processo Civil de 2015, não se justifica, sequer é
veraz. Todavia, existe e por isso tem que ser enfrentada com rigor.
Este modesto trabalho foi originalmente publicado, antes, no prestigioso Portal
Jurídico ConJur (Consultor Jurídico) com o título: A ilegalidade e a nulidade da
cláusula abusiva de imposição de foro no contrato internacional de transporte
marítimo de carga: a proteção do contratante débil, da vítima do dano ou do
segurador sub-rogado.16 e se ancorou em muito estudo prévio e em casos
concretos.
Repetimo-lo, neste momento, não por desamor ao novo ou falta de motivação
em escrever mais a respeito. A repetição é necessária porque seu conteúdo
expõe ao fim a posição de um dos mais importantes juristas do Brasil, Ives
Gandra da Silva Martins, cujo teor merece e deve ser conhecido por todos que
se dedicam ao estudo do Direito Processual Civil, sobretudo quando ligado ao
Direito de Seguros.

16

https://www.conjur.com.br/dl/artigo-paulo-henrique-cremoneze.pdf - Data de acesso 16 de junho de
2021

41

Escrever algo diferente talvez fosse querer reinventar a roda (e que esta
afirmação não seja, imploramos, tomada por prepotente) ou dizer a mesma
coisa com outras palavras, algo talvez ofensivo à inteligência daqueles que nos
honram com sua gentil leitura.
Por isso, nesta afamada revista, onde estreamos com invulgar alegria,
repetimos o que antes publicado, com algumas adaptações e a esperança de
contribuir, de algo modo, para o fomento do Direito Processual Civil, do Direito
de Seguros e do Direito Marítimo, quando unidos pela prática jurídica e pelo
sincero desejo de ver aplicada a máxima romana de Justiça: dar a cada um o
que é seu.
Que assim seja e que o artigo possa realmente contribuir para o bem da
revista, para justificar a confiança da Associação Internacional de Direito de
Seguros e, ainda mais, para o cotidiano acadêmico-profissional de cada amigo
leitor.
Neste artigo nosso objetivo é tratar das cláusulas abusivas do contrato
internacional de transporte marítimo de carga, notadamente a de imposição de
foro. O assunto faz parte do cotidiano profissional. É um dos mais polêmicos
nos litígios judiciais de Direito Marítimo, especialmente naquilo que diz respeito
ao Direito das Obrigações e ao Direito do Seguro.
O tema nos é caro. E não só por sua relação com o nosso exercício
profissional da advocacia, mas por seu fundo moral. A ordem moral integra o
Direito, e em muitos sistemas constitucionais, como o do Reino da Espanha,
tem natureza constitucional. Estamos convictos de que no mundo atual não há
mais espaço para o dirigismo contratual, especialmente do modo com que se
apresenta em contratos de adesão, feito o contrato de transporte internacional
marítimo de carga.
Neste trabalho, o foco repousará no transporte marítimo e, dentro dele,
alcançará a chamada cláusula de eleição de foro, imposta pelos dedos
unilaterais do armador.
Quando do trabalho de conclusão da Especialização em Direito do Seguro, por
ocasião do 45º. Curso de pós-graduação em Direito, dessa mesma
Universidade de Salamanca, sob orientação do Professor Eugenio Llamas
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Pombo, tratamos da cláusula de limitação de responsabilidade, demonstrando
sua natureza abusiva e sua ilegalidade diante do princípio da reparação civil
integral.
Neste momento atacaremos as cláusulas de imposição de foro, ou de
arbitragem (esta meramente a reboque), enfatizando sua nocividade, o veneno
que destila no Direito Contratual, a incompatibilidade que guarda com a
dinâmica atual e com os princípios que informam o Direito das Obrigações,
auxiliares do Direito de Danos, ordenador da Responsabilidade Civil.
No Brasil, assim como no México e no Panamá, tais cláusulas são, por
exemplo, nulas de pleno de Direito. Na Inglaterra (Reino Unido), aceitas e
defendidas. No sul da Europa, parcialmente respeitadas por causa das
Convenções Internacionais de Direito Marítimo, descompassadas porém com
outras fontes normativas presentes nos ordenamentos jurídicos nacionais e da
União Europeia, como as que tratam do Direito do Consumidor, da defesa do
contratante débil e da responsabilidade civil dos que manejam riscos.
Se não for excesso de pretensão de nossa parte, instigados pela flama do
ideal, pretendemos ao menos a inspirar discussões em torno de possíveis
ajustes nos ordenamentos jurídicos europeus. As cláusulas abusivas em
contratos marítimos internacionais, sobretudo os de transportes de cargas, não
podem ser mais aceitas; e caso o sejam, devem buscar um alinhamento melhor
com as novas perspectivas do Direito.
O repúdio ao dirigismo contratual se põe às portas da necessidade. E o auxílio
por que muitos no mundo esperem talvez venha do lugar menos esperado: a
experiência brasileira, positiva e harmônica com o que há de melhor em termos
de construção doutrinária contemporânea, especialmente na comunidade
europeia.
Pela cláusula de imposição de foro do armador fere-se a própria garantia
constitucional fundamental de acesso à jurisdição da vítima do dano, do credor
insatisfeito e/ou do segurador sub-rogado.
Em muitos litígios de Direito Marítimo, os ataques à ordem pública chegam
também ao campo do Direito do Seguro. Com isso muito sofrem os princípios
da sub-rogação e do mutualismo, essencialmente social, pois o segurador sub43

rogado, que age em nome do mútuo, tem seu direito de regresso devastado
por imposição contratual com que jamais anuiu formal e expressamente. A
injustiça da hipótese nos parece bastante clara.
Tempos há em que o homem se deixa verdadeiramente levar pelo
esquecimento, e algumas noções tão claras a épocas de outrora, a justiça é um
exemplo, se vão deformando pela vulgarização do uso, se obscurecendo pela
referência imprecisa; e então, envelhecidos, caducos, amarelecidos pelo
tempo, passam a exigir um novo sopro de vida, uma nova fôrma expressiva, o
chamado inaudito e ao mesmo tempo nostálgico da eternidade ideal.
E considerando ainda o tema de nosso trabalho anterior, de Direito do Seguro,
e o fato de compor nosso cotidiano profissional há muito tempo, remetemo-nos
ao lema da Universidade de Salamanca, já incorporados ao pensamento e ao
coração: “decíamos ayer, diremos mañana”.
2. O contrato internacional de transporte marítimo de cargas e as
cláusulas abusivas: a ilegalidade da cláusula de imposição de foro do
armador
Cláusulas abusivas é tema dos mais debatidos do Direito Contratual. Seguiu-se
às grandes mudanças sociais depois da Segunda Guerra Mundial, vibrando um
tanto mais ao advento do Direito do Consumidor. Assim é na Espanha, na
Europa, no Brasil e nas Américas. Sua amplitude permite uma riqueza de
abordagens notável. Certamente, um rio de tintas já correu sobre sua
superfície, preenchendo-lhe as formas e, não raro, descolorindo-lhe os
contornos. Sobre ele discutiram com notável ardor acadêmico alguns dos
melhores doutrinadores do mundo.
E não temos dúvidas que assim continuará a ocorrer por muito tempo.
São cláusulas que oprimem uma das partes contratantes, porque impõem ônus
excessivos, assimétricos e, portanto, são muito vexatórias ao Direito, já que
ferem seu espírito fundamental: a busca incessante de dar a cada um o que é
seu, a constante e perpétua vontade que se confunde com a Justiça.
Vamos além, já que não nos limitamos aos contratos com o selo de consumo e
lembramos dos contratos em geral, a ponto de falarmos não apenas na
hipossuficiência inerente ao consumidor, mas no conceito de debilidade, na
figura do contratante débil, presente em muitos negócios de Direito Civil.
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Reconhecemos. Nosso objetivo, porém, é mais modesto, talvez até confortável.
Com a abusividade clausular no contrato de transporte marítimo internacional
de carga, mantivemos uma saudável proximidade com os hábitos da profissão.
O que evita duas consequências terríveis para o estudioso: o abstracionismo
alheio à prática do direito vivente e o desinteresse mortal que por vezes
dedicamos a assuntos chatíssimos dos quais somos obrigados a falar.
Sim, o objetivo é o de tornar mais particular o discurso, mas enfatizar em que
base fundamental se assenta, isto é, o mal das cláusulas abusivas em geral.
Tornar particular o estudo é tratar do assunto, por si só grave, sob a
perspectiva do contrato internacional de transporte marítimo de carga. E, em tal
específico contexto, ainda lembrar da situação do segurador sub-rogado que
litiga em busca do ressarcimento em regresso contra o armador.
O contrato de transporte marítimo de cargas é um contrato diferenciado.
Envolve um contratante, o embarcador, e um contratado, a parte forte dessa
mesma relação, o transportador (normalmente, o armador do navio), e ainda
outro participante, o consignatário da carga transportada, em favor de quem a
obrigação de transporte se estipula, o contratante débil por excelência, o maior
credor. Um contrato de adesão, com cláusulas impressas, unilaterais, dispostas
exclusivamente pelo armador, segundo sua autocentrada vontade.
As demais partes, embarcador e consignatário, não externam sua vontade.
Aderem ao pacote contratual, recebendo de pronto cláusulas manifestamente
abusivas aos olhos do Direito Contratual no Brasil e de outros ordenamentos
jurídicos.
Uma das cláusulas cuja abusividade se mostra de modo mais imperioso é
aquela por meio da qual o armador impõe seu foro (ou procedimento arbitral)
em detrimento daqueles de escolha das outras partes. Dito de outro modo: é a
cláusula com que as obriga a renunciar a suas próprias jurisdições.
Tanto no Brasil como em outros países existe a possibilidade de as partes
optarem, em contrato internacional, por um determinado foro ou pelo
procedimento arbitral. Isso, aliás, não se põe em dúvida. Para tanto, porém, há
que se observar o princípio da autonomia da vontade e o conceito de
voluntariedade.
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Isso não ocorre no contrato internacional de transporte marítimo de carga. O
foro não é eleito por dois iguais, olhando-se frente a frente, os braços cruzados
numa mesa negocial. Na prática e na teoria, ele é simplesmente imposto de
cima a baixo.
A cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro no contrato internacional,
porém só será efetivamente reconhecida e aplicada se o seu conteúdo
corresponder perfeitamente aos pressupostos de validade do negócio jurídico,
autorizada pela voluntariedade inequívoca.
Qualquer ofensa ou mitigação do princípio da autonomia da vontade tornará a
referida cláusula inaplicável perante a nova ordem jurídico-processual.
Dentro desse contexto, portanto, nenhuma cláusula de eleição de foro
exclusivo estrangeiro no contrato internacional imposta unilateralmente em
contrato de adesão será objeto de convalidação.
Considerando que todo contrato internacional de transporte marítimo de carga
é um contrato de adesão, formatado exclusivamente pelo transportador, sem
qualquer espécie de anuência do consignatário da carga, muito menos do seu
segurador, não há que se falar no reconhecimento da cláusula de eleição de
foro exclusivo estrangeiro nele presente, e há muito a jurisprudência rotulou
esse tipo de disposição contratual como manifestamente abusiva e ilegal.
Outra coisa que não pode ser ignorada: a primazia da Justiça sempre que
reclamada sua participação, conforme garantia fundamental constitucional
expressa.
Logo, mesmo uma cláusula eventualmente válida, plenamente voluntária,
poderá ser deixada de lado quando houver concreta lesão ou ameaça de lesão
com o afastamento do acesso à jurisdição.
No caso específico do Brasil, o art. 25, caput, do novo Código de Processo
Civil, em vigor desde 18 de março de 2016, ao tratar dos limites da jurisdição
nacional,

dispõe:

“Não

compete

à

autoridade

judiciária

brasileira

o

processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de
foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na
contestação”.
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Essa regra não se deixa alcançar pelo contrato internacional de transporte
marítimo de carga, porque de adesão, nem é oponível ao segurador subrogado, porque este não é parte na relação contratual em destaque.
A aplicação da regra legal brasileira em destaque, ou de suas correspondentes
pelo mundo afora, só tem cabimento quando no contrato internacional a
voluntariedade for fielmente observada, até porque condição sine qua non para
que a eleição de foro exclusivo estrangeiro seja efetivamente válida e eficaz.
Tal questão, pois, não existe no contrato internacional de transporte marítimo
de carga, informado por cláusulas impressas, unilaterais, consideradas
manifestamente abusivas pelo ordenamento jurídico brasileiro e de outros
países.
Importando da Física a ideia do dos vasos comunicantes, o que se infere dessa
condição é que, sem a voluntariedade plena, não há possibilidade de eleger a
exclusividade do foro estrangeiro. A vontade autônoma é imprescindível para o
aperfeiçoamento do negócio jurídico. Isso porque a validade e a eficácia da
norma legal não são passíveis de discussão, mas as da cláusula que forma sua
hipótese de incidência, sim. Para que a regra do art. 25, caput, possa se
subsumir a um dado negócio jurídico, sobre este deve pairar a mais absoluta
legalidade.
Assim, a cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro somente será alvo
de pleno alcance da regra do artigo 25 se a sua forma e o seu conteúdo se
ajustarem perfeitamente ao ordenamento jurídico brasileiro, sem qualquer vício
ou abusividade.
Isso é especialmente relevante para o caso específico do Direito Marítimo,
ramo que guarda muitos pontos de contato com o Direito Internacional e que é
preponderantemente

informado

por

relações

jurídicas

negociais

instrumentalizadas por contratos de adesão.
Por isso enfatizamos, com base em convicções jusfilosóficas e na
jurisprudência brasileira, anterior e posterior ao novo Código, que o instrumento
contratual internacional de transporte marítimo de carga, o Bill of Lading,
especialmente sua cláusula de imposição do foro de escolha exclusiva do
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armador, não se ajusta às regras que permitem eleição de foro e ao espírito do
Direito Contratual atual.
E não se ajusta porque é contrato: 1) de adesão; 2) com vício da plena
autonomia da vontade de uma das partes da relação jurídica; 3) baseado em
normas e convenções internacionais não reconhecidas pelo ordenamento
jurídico brasileiro; 4) com cláusulas manifestamente abusivas; e 5) sem
simetria entre as partes.
No conhecimento marítimo de transporte, o instrumento do contrato
internacional de transporte marítimo de carga, a cláusula de eleição de foro não
é aquela que merece a chancela da cabeça do artigo 25 do novo Código de
Processo Civil, mas a que abraça, e o aperta com carinho familiar, o conceito
de cláusula hardship.
Exatamente por isso a jurisprudência jamais as reconheceu. Neste sentido, os
transportadores marítimos amargam uma derrota contínua, quase tradicional.
Os tribunais brasileiros sempre enxergaram nessas cláusulas formas abusivas
e incompatíveis com o Direito brasileiro, afrontosas à soberania da jurisdição
nacional.
Em síntese, é possível afirmar que uma cláusula de eleição de foro exclusivo
estrangeiro somente será válida e eficaz se: 1) respeitar o princípio da
autonomia da vontade; 2) não se inserir em contrato de adesão; 3) respeitar
todos os pressupostos essenciais do negócio jurídico perfeito; 4) não tiver
abusividade de qualquer tipo; e 5) carecer de qualquer ilicitude, ainda que
apenas segundo a ordem moral.
Certo é, pois, que o contrato internacional de transporte marítimo de carga não
pode ver como válida e eficaz sua cláusula de eleição de foro exclusivo
estrangeiro. Ela está tomada, da cabeça aos pés, pelo desdém à vontade
alheia, pela patologia do abuso jurídico, pelo véu da nulidade perfeita.
A cláusula de imposição de foro pelo armador, talvez por ironia chamada de
eleição, é considerada abusiva e ilegal em relação ao credor insatisfeito, ao
dono da carga, respeitando-se aí o conceito de contratante débil.
Conceito que pode e deve ser empregado em favor de quem, mesmo não
sendo o contratante, exerce o direito de regresso por força do contrato de
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seguro de transporte de carga. Se há abuso e injustiça em relação ao dono da
carga, muito mais haverá em relação ao segurador sub-rogado.
De fato, a situação se torna ainda mais complexa quando se leva em
consideração a realidade prática do Direito Marítimo no âmbito judicial.
A maior parte das ações envolvendo os contratos internacionais de transportes
marítimos

de

cargas

é

demandada

por

seguradoras,

e

não

pelos

consignatários de cargas, segurados.
A dinâmica é mais ou menos esta: o consignatário de carga (às vezes, o
embarcador e exportador) contrata seguro do ramo de transporte internacional
para cobrir os riscos de uma viagem marítimo. Diante de um sinistro, falta ou
avaria, parcial ou total da carga, o segurador indeniza o segurado, proprietário
da carga sinistrada, e sub-roga-se então na pretensão original deste contra o
transportador marítimo, que não cumpriu fielmente a obrigação contratual de
resultado. Por conta da sub-rogação e o direito de regresso, o segurador vestese com o manto da legitimidade ativa ad causam e, mediante em provocação
ao Estado-juiz, deflagra a disputa judicial.
A cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro no corpo do conhecimento
marítimo é considerada abusiva, portanto, nula, relativamente ao segurado,
embarcador e/ou consignatário da carga; e em sendo assim, é igualmente nula
relativamente ao segurador. Se é nula para o mais próximo da relação
negocial, também o será para aquele que dela guarda uma distância
considerável.
Não pode o segurador legalmente sub-rogado na pretensão do segurado ser
obrigado a obedecer à disposição de um negócio jurídico do qual não foi parte,
em sentido estrito, e com o qual nunca anuiu. A ilegalidade, abusividade
flagrante em relação ao aderente do contrato, revela-se ainda mais perniciosa
e indevida ao segurador.
E nem se diga que a sub-rogação seja via de dupla mão. Ledo engano. A subrogação transmite legal e legitimamente direitos, mas não todos os deveres,
sobretudo aqueles chancelados com os signos do vício, do defeito jurídico e da
ilicitude.
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Sobre a não oponibilidade ao segurador sub-rogado, também é antigo e
tradicional o posicionamento jurisprudencial brasileiro: “A cláusula de eleição
de foro constante de contrato de transporte ou do conhecimento de embarque
é ineficaz quanto à seguradora sub-rogada no crédito da remetente, pois não
está a seguradora na posição contratual da remetente segurada, detendo
apenas o crédito desta.” 17
Num dado litígio forense, na ação em cuja autoria esteja seguradora
legalmente

sub-rogada

na

pretensão

do

segurado

(embarcador

ou

consignatário da carga), a eventual aplicação da cláusula, em prejuízo a seu
ressarcimento, é tão apenas errada, daí a precisa e justa resposta
jurisprudência, uniforme e muito consistente.
A sub-rogação altera a situação fático-jurídica, exige tratamento diferenciado.
Assim, ainda que tal cláusula contratual não fosse abusiva e, portanto, ilegal,
jamais poderia projetar efeitos jurídicos contra o segurador sub-rogado, sob
pena de ofensa do próprio negócio de seguro.
Em respeito ao contrato de seguro de carga, a seguradora indeniza ao dono da
carga a integralidade dos danos que nela surgiram durante o transporte. Por
sua vez, com a sub-rogação, ela passa a ter direito à busca por ressarcimento
em regresso contra o transportador desidioso, exigindo dele não outra coisa
senão o valor que pagou ao segurado.
Quando uma seguradora busca o ressarcimento em regresso contra o
causador do dano, defende não apenas o seu direito, mas a legitimidade dos
interesses do colégio de segurados. Tendo-se em conta a função social que
informa o negócio de seguro, defende também, ainda que reflexamente, os
interesses de toda a sociedade, já que o êxito do ressarcimento impacta
positivamente na saúde do seguro, e esta impacta positivamente na saúde dos
negócios que nele se amparam.
Embora não seja a função principal do ressarcimento em regresso, nem
mesmo a da própria responsabilidade civil, é possível dizer que a luta da
seguradora alimenta a teoria do desestímulo. Induz possível boas práticas

17
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negociais, já que, punido o danador, o protagonista do prejuízo, não haverá
para ele um meio de se beneficiar às custas da previdência alheia.
A eliminação dos benefícios injustamente obtidos pela atividade danosa
também passa pelo não reconhecimento de cláusulas contratuais que
objetivem diminuir a responsabilidade do danador ou inibir, por parte da vítima,
o acesso à jurisdição conveniente.
Por isso é que o ressarcimento em regresso, antes de ser um direito, é talvez
mais um dever do segurador, seu gesto de lealdade para com os segurados
em geral, por força do princípio do mutualismo, e para com a sociedade, haja
vista a função social da atividade de seguro, junto da necessidade de se punir
o danador.
Diante disso, a cláusula em estudo, abusiva em relação ao dono da carga, se
mostra ainda mais ao segurador, não lhe sendo oponível de maneira alguma.
É possível então afirmar os cinco pontos seguintes:
1)

A regra do artigo 25, caput, do novo Código de Processo Civil só
atinge a cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro que
constar de contrato harmônico com o sistema legal brasileiro,
isento de vício ou abusividade;

2)

Nula de pleno direito, ou no mínimo sem validade e eficácia, é a
cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro disposta em
contrato de adesão, sobretudo em relação à parte obrigada a lhe
aderir;

3)

No caso do conhecimento marítimo (instrumento do contrato
internacional de transporte marítimo de carga), corpo de um
contrato de adesão, formado por cláusulas impressas e dispostas
unilateralmente pelo transportador marítimo (armador), a cláusula
de eleição exclusiva de foro estrangeiro é abusiva, praticamente
pacífico entendimento jurisprudencial que o reconhece, não sendo
de se cogitar qualquer mudança de orientação por terem passado a
vigorar o novo Código de Processo Civil e seu artigo 25 em
especial.
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4)

Além da inteligência sistêmica do Direito brasileiro, o próprio artigo
25, no seu § 2º, faz remissão a poderoso antídoto contra a
abusividade, ou seja, o § 3º, do artigo 63; embora orientado ao réu,
esse artigo pode e deve ser também aplicado ao autor de ação
envolvendo questão relativa ao descumprimento do contrato
internacional de transporte marítimo de carga.

5)

De qualquer modo, válida ou não, eficaz ou não, abusiva ou não, a
cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato
internacional de transporte marítimo de carga não atinge o
segurador que se sub-rogou na pretensão original do embarcador
ou do consignatário de carga (segurado), uma vez que não é parte
da relação negocial.

Diante de tudo isso é que se defende a inutilidade da cláusula de eleição de
foro no contrato internacional de transporte marítimo de carga, desde há muito
tida como abusiva, e, portanto, ausente da hipótese do artigo 25, caput do novo
Código de Processo Civil brasileiro, de uma forma ou de outra repetido em
muitos outros sistemas legais, como os da Espanha, da Itália, de Portugal e da
Alemanha, considerados alicerces dos sistemas dos países latino-americanos.
Nada deve mudar na parte que trata da jurisdição nacional, primaz e aplicável,
sob pena de ofensa à garantia constitucional de acesso à Justiça e de eventual
prejuízo à própria economia nacional. Isso em relação ao Brasil e aos países
em geral. A maior parte dos ordenamentos jurídicos do mundo prevê o acesso
à jurisdição como garantia fundamental constitucional; um foro que não seja o
de preferência da vítima do dano só pode ser validado por cláusula contratual
se verdadeiramente eleito, se nascido da vontade desimpedida das partes
contratantes.
Tudo o que se disse sobre o transporte marítimo cabe perfeitamente ao
transporte aéreo. Seus arquétipos são muito similares.
Ademais, o que vale para a cláusula de eleição de foro, vale até com mais
razão para a cláusula compromissória de arbitragem, cuja imposição se opera
de maneira particularmente incômoda ao aderente. A arbitragem prevê como
condição necessária a voluntariedade plena. Sem aquiescência formal da
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parte, não há senão uma deformação arbitral. Ao segurador sub-rogado,
principalmente, por não lhe ser oponível a arbitragem de tal forma instituída.
Não pode ele cumprir o que não prometeu. Mesmo se não disposta em
cláusula adesiva, e formalmente aceita pelo segurado, impossível projetar-lhe
os efeitos jurídicos ao segurador. Impedem-no razões de lógica jurídica,
ordenança moral, e, no caso específico do Brasil, o §2º, do art. 786 do Código
Civil.
O artigo 25 inovou, trouxe coisas boas ao Direito brasileiro, é verdade. Todavia,
deixou intocadas as lides de Direito Marítimo, informadas em sua intimidade
por relações contratuais de âmbito internacional. O que é ótimo. A
jurisprudência já supriu muito bem as lacunas que a lei deixara, e com isso
promoveu a Justiça, o melhor Direito, o bem comum. A manutenção do que há
de melhor é, precisamente, o que sustenta a segurança jurídica e, sob ela,
permite à Justiça consagrar-se.
3. Considerações finais
Chegamos ao desfecho deste escrito, e há que se pôr ao papel algumas
palavras que a ocasião exige.
Terminamos; ainda que o tema siga em aberto, como quase tudo. Estamos
certos de que ele ainda trará bastante discussão doutrinária e jurisprudencial,
em que pese, a nossos olhos, quando voltados com atenção ao Conhecimento
Marítimo, denunciem a abusividade que tão claramente ostenta.
A exposição sobre os foros sem eleição adapta-se muito bem à discussão
sobre a sua irmã, a arbitragem sem compromisso. Ambos os temas
materializados por cláusulas em contrato de adesão, e, em especial, neste em
estudo. Igualmente, o procedimento arbitral tem por pressuposto de validade a
voluntariedade. Nenhum deles pode ser realizado sem a expressa, prévia e
formal aquiescência da parte interessada. Arbitragem não se impõe: escolhese, sem forçá-la contra a parte relutante, num gesto de violência contratual. O
dono da carga, contratante débil, não pode ser obrigado a participar de
arbitragem, se não a houver escolhido antes. Nem o segurador sub-rogado,
contra quem não cabe a arbitragem, mesmo se fosse querida pelo segurado
em sua relação jurídica com um outro.
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Não precisamos nos alongar muito. A condução do trabalho ao menos fez crer
que é perfeitamente razoável e justo o repúdio às cláusulas de imposição de
foro (e de arbitragem) em contratos internacionais de transporte marítimo de
carga, a partir da experiência brasileira. A realidade mundial é outra. A
proteção dos donos de cargas e seus seguradores se mostra então
importantíssima, senão imprescindível.
Se a vítima do dano (o credor insatisfeito, o contratante débil ou o segurador
sub-rogado) não puder acessar sua jurisdição, exercendo nela a garantia
constitucional que merece, como não ver nisso o cintilante triunfo do erro, a
investida contra sua dignidade em benefício do ilícito?
Para nossa incomensurável alegria, o entendimento que aqui defendemos
ganhou força quando reverberado pelo renomado jurisconsulto Ives Gandra da
Silva Martins, um dos maiores constitucionalistas do Brasil de todos os tempos,
que em opinião legal solicitada por nós, elaborada para usos acadêmico e
profissional, fez as seguintes afirmações, ora dispostas na forma de tópicos:
1) “O segurador sub-rogado não integra o contrato de transporte,
desconhece a cláusula de eleição de foro, que só lhe será
comunicada, se e quando houver o sinistro por si reparado, gerando,
daí, seu direito de regresso. Não lhe pode ser imposta cláusula de
eleição de foro que não contou com sua anuência, sob pena de
ofensa do direito individual fundamental de acesso à jurisdição.” (fl.
27)
2) “A cláusula de eleição de foro é inválida também com relação ao
segurado (tomador do serviço de transporte marítimo internacional
de carga) pelos fundamentos supra aduzidos; O segurador sub-rogase no crédito do segurado, mas não na sua posição jurídica no
contrato firmado com o prestado do serviço internacional de
transporte marítimo, especialmente no que toca a restrições
processuais.” (fl. 27)
3) “Sim, a cláusula de eleição de foro, nos contratos internacionais
de transporte marítimo de carga, é abusiva porque imposta pela
parte que detém posição comercialmente privilegiada em relação ao
tomador do serviço, o hipossuficiente nessa relação. São poucos os
armadores no mundo e atuam em mercado no qual não se pode
falar em liberdade de escolha pelo dono da carga. Ademais, impor
ao dono da carga foro alienígena é onerar, desproporcionalmente, o
direito fundamental de acesso à jurisdição, prejudicando a prestação
jurisdicional.” (fl.51)
4) “Todas as considerações do presente trabalho relativas à cláusula
de eleição de foro são ainda mais agudas, quando a hipótese versar
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sobre de compromisso arbitral. A doutrina ressalta “que a filosofia da
arbitragem se relaciona exclusivamente com a questão da
autonomia da vontade, sendo correto dizer-se que a Lei da
Arbitragem teve apenas o propósito de regular uma forma de
manifestação da vontade, ...”. Pretender impor procedimento arbitral
sem formal, prévia e expressa aceitação é violar o direito
fundamental de acesso ao Judiciário e a soberania nacionais.” (fl.
52)
E a conclusão do famoso jurisconsulto é uma espécie de resumo qualificado do
nosso presente trabalho e um diadema a ser usado doravante em todas as
nossas peças forenses em defesa do mercado segurador:
“Clara está, pois, a invalidade da cláusula de eleição de foro, nos
contratos internacionais de transporte marítimo de cargas em face
das seguradoras sub-rogadas, uma vez que:
1. Trata-se de contrato de adesão, sem liberdade na pactuação da
cláusula;
2. O foro adotado nos conhecimentos internacionais de transporte
implica não só inconveniente para aquele que precisar demandar
judicialmente o armador, mas em verdadeiro impeditivo à jurisdição,
afetando esse direito fundamental e, também, a soberania nacional;
3. O segurador não é parte no contrato de transporte, não anuiu
com a cláusula de eleição de foro;
4. A sub-rogação da seguradora se limita aos aspectos materiais do
crédito e não, aos aspectos procedimentais do contrato firmado
entre o transportador e o tomador do serviço.” (fl. 36)
Terminamos este artigo exatamente como o começamos: lembrando já termos
tratado em parte deste assunto em oportunidade anterior, por ser algo que nos
acompanha profissionalmente, aproveitando deste dístico da Universidade de
Salamanca: decíamos ayer, diremos mañana.
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Custo econômico da pandemia no Brasil
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Resumo
Utilizando como parâmetro um estudo feito nos Estados Unidos sobre os
custos econômicos causados pela Pandemia, Covid-19, faz uma análise
comparativa para o Brasil abordando as perdas e danos tanto materiais como
pessoais. Faz considerações sobre setor privado e público no Brasil e ressalta
o “preço afetivo” sofrido pela sociedade.
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1. Introdução
O objetivo desse texto é discutir uma metodologia para medir o custo
econômico resultante dos efeitos da pandemia na sociedade, pelo menos até
esse momento. Ou seja, o custo que nós pagamos e ainda pagaremos por toda
essa tragédia. Para isso, tomou-se como referência principal um estudo
recente feito nos EUA, fazendo em seguida as analogias necessárias para o
Brasil. O estudo “The COVID-19 Pandemic and the $16 Trillion Virus”18 faz tal
estimativa para os EUA. A previsão naquele país é que o custo econômico total
da pandemia será de astronômicos US$ 16 trilhões.
É interessante observar os números e critérios utilizados nesse trabalho. O
texto separa esses custos em dois grandes grupos. Primeiro, o custo
econômico direto, as perdas mais claras e de fácil observação. Desemprego,
perdas de renda, baixo consumo, falências, endividamento público e privado,
todos são fatores relevantes usados nesse cálculo. O quanto que as pessoas e
o governo americano gastaram para que se pudesse sobreviver

–

pessoalmente e economicamente - durante a fase mais crítica da pandemia.
Segundo um estudo citado19 no texto original, desenvolvido agora pelo
Congresso Americano, a perda econômica com essas medidas seria de U$ 7,6
trilhões, com efeitos distribuídos ao longo da próxima década (2021 a 2030).
O segundo grupo de custos corresponde ao custo que afeta diretamente as
pessoas na área médica e em perdas de vida, sendo assim dividido em três
partes. Primeiro, as perdas na sociedade pelas mortes das pessoas. Aqui,
nessa medição, se usa o conceito “Valor Estatístico da Vida (VEV)”20

21,

metodologia bastante usada em economia. Esse número se refere ao valor de
quanto uma sociedade ou indivíduo deveria estar disposto a gastar para
prevenir uma morte ou salvar uma vida.
No estudo citado, nos EUA, se considera como sendo o valor médio de US$ 7
milhões (106 vezes o PIB per capta daquele país) por cada vida perdida. Há
18

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2771764

19

https://www.cbo.gov/system/files/2020-09/56517-Budget-Outlook.pdf

20

https://marajoeconomics.blogspot.com/2019/10/valor-estatistico-da-vida-quanto-vale.html

21

https://en.wikipedia.org/wiki/Value_of_life#United_States
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vários estudos ilustrativos em que tal cálculo é feito, conforme citado nas
referências. Aqui, o texto americano usa o valor médio de US$ 7 milhões por
cada vida.
Em um cálculo estatístico aproximado, se considera também como “regra de
bolso” o valor de 100 vezes o PIB per capta de um país, quando se quer avaliar
o valor de uma vida estatística naquela região. Assim, considerando um total
de 625 mil mortes nos EUA como resultantes da pandemia, e fazendo a
multiplicação pelo valor de cada vida, teríamos naquele país uma perda de
US$ 4,3 trilhões. Ou seja, a economia e as pessoas ficaram mais pobres com o
falecimento das pessoas, muitas delas em idade produtiva ou com um grande
potencial de retorno para a sociedade.
O segundo custo seria daquelas pessoas que irão sobreviver, mas
permanecerão com sequelas após a pandemia. O cálculo agora é mais
complexo, pois envolve hipóteses médicas. Primeiro, os custos derivados de
problemas físicos, como problemas cardíacos e pulmonares, os mais comuns
nesse caso. Para tal raciocínio, a conta que é feita é a seguinte. Na média, se
observou que, das pessoas que tiveram doenças graves, 1/3 delas terão
sequelas permanentes. Uma outra relação encontrada é que há sete vezes
doentes graves para cada morte. Ou seja, feitas as contas, aproximadamente,
haverá duas pessoas com sequelas graves para cada morte (o produto de 7 x
1/3). Assim, para cada 625 mil mortes nos EUA, haveria, em termos médios,
1,46 milhão de pessoas com sequelas.
Ainda nessa linha, outra conta que é feita é avaliar o grau dessa sequela. Por
exemplo, no caso de uma doença pulmonar obstrutiva crônica moderada,
doença citada no texto original como uma das mais comuns nesse caso, a
perda de utilidade é estimada como sendo de 25% a 35%. Isso vai levar a uma
redução total na expectativa de vida das pessoas e também na sua qualidade.
As pessoas viverão menos e pior. Assim, o cálculo que é feito leva em conta tal
aspecto. Uma diminuição no valor da vida, a perda de utilidade e o aumento da
quantidade de vidas com sequelas. Após as contas, chegamos a uma perda
de, aproximadamente, US$ 2,6 trilhões.
A última conta é a perda por problemas mentais. Nesse caso, o texto cita
inúmeros fatores que influenciaram negativamente as pessoas, como a perda
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de vidas entre amigos, crises de ansiedade por pegar o vírus, isolamento,
preocupação com a segurança econômica, etc. Segundo o texto, 40% dos
adultos norte-americanos relatavam sintomas de depressão ou ansiedade no
meio de 2020, contra 11% em 2019. Essa diferença de 30%, causada
diretamente pela pandemia, resultaria em aumento de 80 milhões de indivíduos
com problemas mentais. Em termos simplificados, o texto considera como
hipótese um gasto de US$ 20 mil por pessoa por ano, as perdas chegariam a
US$ 1,6 trilhão.
Somando todos esses fatores (7,6+4,3+2,6+1,6), encontramos US$ 16 trilhões
citados no título do artigo. Com uma população de 328 milhões, para uma
família média de 4 pessoas, haveria 82 milhões de famílias, com um custo total
de US$ 200 mil por família. Aproximadamente metade desse valor é a renda
perdida com a recessão induzida pela COVID-19; o restante são os efeitos
econômicos das mortes e de uma vida mais curta e menos saudável.
O texto original cita mais números para mostrar o tamanho de tal tragédia. A
produção perdida na Grande Recessão foi apenas um quarto maior do que o
valor perdido na pandemia. A perda econômica é mais do que o dobro do gasto
monetário total em todas as guerras que os EUA travaram desde 11 de
setembro de 2001, incluindo as do Afeganistão, Iraque e Síria. Por outra
métrica, esse custo é aproximadamente a estimativa de danos (como a
diminuição da produtividade agrícola e eventos climáticos severos mais
frequentes) de 50 anos de mudança climática. Esses US$ 16 trilhões
correspondem a 75% do PIB daquele país. Enfim, são números elencados no
texto de referência.
Vamos agora levar em conta os números brasileiros, usando um raciocínio
análogo, com alguns ajustes. Inicialmente, os efeitos econômicos diretos.
Nesse cálculo, usaremos dois critérios, de uma forma mais simplificada do que
foi feito no estudo americano.
Um primeiro efeito econômico medido foi a evolução de crescimento do PIB no
gráfico 1. Observa-se que houve uma queda de 4% no PIB em 2020, pelo
efeito direto da pandemia. Para 2021, a previsão nesse momento é de um
crescimento de 5,3%. Ou seja, nos dois anos em questão, teremos um
crescimento acumulado positivo de 1%. Antes da pandemia, o Brasil vinha
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crescendo a uma taxa média de 1,5% ao ano (média de 2017 a 2019), o que
resultaria 3% em dois anos. Em 2022, nesse momento, as previsões indicam
uma volta à normalidade.
Isto é, podemos dizer que o Brasil perdeu 2 pontos percentuais de crescimento
de PIB pela pandemia, nesses dois anos mais intensos (2019 e 2020), caso o
país tivesse mantido a taxa original. Em vez de 3%, crescemos 1%. O PIB do
Brasil em 2020 foi de R$ 7,4 trilhões. Assim, o valor de 2% corresponderia a
aproximadamente R$ 150 bilhões. Essa seria a perda derivada da queda de
crescimento econômico.
Gráfico 1 – Evolução do PIB - Brasil

Essa pequena perda no PIB – podia ser muito pior, diante das circunstâncias só foi conquistada pelo aumento do endividamento da sociedade, sobretudo no
setor público. De forma extremamente acertada, o Estado ofereceu benefícios
para quem não podia trabalhar, sem falar da própria diminuição dos tributos
com a crise econômica provocada pela pandemia.
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A dívida pública chegou, ao final de 2020, em R$ 5 trilhões. Antes da
pandemia, a previsão era chegarmos ao valor de R$ 4,75 trilhões22. Ou seja,
uma diferença a mais de R$ 250 bilhões. A pandemia provocou esse déficit a
maior.
Para 2021, a situação ainda está indefinida. Há fatores que ainda pressionam a
dívida, como a pandemia continuada, mas em nível bem menor, já
aparentemente terminando (aqui, entra um pouco de torcida também). Por
outro lado, o país está crescendo, ou, pelo menos, se recuperando do efeito
maior da crise. Assim, vamos considerar, por essas hipóteses, que a pandemia
não tenha efeito significativo na dívida pública em 2021. Ou, se tiver, o efeito
vai ser bem menor do que ano anterior. Uma hipótese simplificadora, sem
dúvida, até pelo fato de não termos mais dados, pois a indefinição é grande. É
importante considerar também que o setor privado não diminuiu tanto a
poupança pela pandemia, tal como aconteceu no setor público em 2020. 23
Houve um efeito compensatório, as pessoas ganharam menos, mas acabaram
não gastando tanto, diminuindo o seu nível de consumo.
Agora, vamos às contas nas áreas individuais, das pessoas mesmo.
Obviamente, já houve e há o aumento das despesas médicas de imediato, no
curto prazo, como registram as estatísticas do SUS.

24

Mas as coisas são

continuadas, mais complexas e mais difíceis. Assim, vamos seguir um
raciocínio análogo ao estudo da economia americana, citado anteriormente.
Nesse momento, o país caminha para as 600 mil mortes pela pandemia. Esse
será o número de nossa referência. Pode ser um pouco mais ou um pouco
menos, mas tudo leva a crer que o número ficará em torno disso, salvo o
aparecimento de alguma nova variante. Por esse fato, é estimado também que
o Brasil já perderá dois anos na sua expectativa média de vida, além de haver
22

https://www.poder360.com.br/economia/com-pandemia-divida-publica-tem-alta-recorde-em2020-e-bate-r-5-trilhoes/#:~:text=R%24%205%20trilh%C3%B5es,Com%20pandemia%2C%20d%C3%ADvida%20p%C3%BAblica%20tem%20alta%20recorde%
20em,e%20bate%20R%24%205%20trilh%C3%B5es&text=A%20D%C3%ADvida%20P%C3%B
Ablica%20Federal%2C%20incluindo,9%25%20em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20a%202019.
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uma queda na qualidade de vida e no Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH).25
No Brasil, existem várias abordagens sobre o valor de uma vida, dentro do
conceito de “Valor Econômico de uma Vida”. Se levarmos em conta a relação
simplificadora de “100 vezes o PIB per capta”, chegamos a um valor próximo
de R$ 3,5 milhões por cada vida perdida no país. Por outro lado, existem
cálculos bem mais sofisticados, que levam em conta a profissão e o gênero,
resultando em números que variam entre R$ 3 milhões e R$ 5 milhões, em
valores de 2020.26 Já outros textos, em dados de 2017, indicam um número
entre R$ 2 milhões e R$ 4 milhões.27 Em um texto também de há quatro anos,
o valor estimado médio é de R$ 3 milhões. 28 Em um texto de 2015, avaliando o
valor estimado de uma vida resultando da perda de acidente de acidentes de
trânsito, o valor estimado foi de R$ 2 milhões, com variações relevantes,
dependendo da região do país.
Ressalte-se, porém, que esse critério é variado e não é plenamente uniforme,
mesmo em termos jurídicos. Por exemplo, em um caso de morte dentro de
escola, já se fixou a indenização em 300 salários mínimos. Em outro exemplo,
no caso de morte de um diretor de presídio, o Estado foi condenado a indenizar
a família em 1.300 salários mínimos. 29 Ou seja, no máximo, um valor em torno
de R$ 1,5 milhão a R$ 2 milhões. Há questionamentos nas referências teóricas
citadas do motivo de a vida no Brasil valer tão pouco, mesmo quando o valor é
comparado a outros países em desenvolvimento. 30
Em função dos dados observados, escolheu-se o valor de R$ 3,5 milhões
(aproximadamente 700 mil dólares, na cotação atual do câmbio), para cada
vida perdida no país. Como comparação, isso representa 10% do valor usado
nos EUA, no texto original da referência. Fazendo então o cálculo da perda

25

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56743837

26

https://www.revistas.usp.br/ee/article/view/160043

27

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35164

28

http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9589

29

https://marajoeconomics.blogspot.com/2019/10/valor-estatistico-da-vida-quanto-vale.html

30

https://www.ens.edu.br/arquivos/estatistica_da_dor_e_da_perda_do_futuro.pdf
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total, o Brasil terá sofrido, somente pelas mortes com a pandemia, o montante
de R$ 2.100 bilhões.
Em termos de danos físicos permanentes, usa-se o raciocínio análogo ao texto
já citado. Haverá aproximadamente o dobro de pessoas com invalidez
permanente, quando comparado ao número de mortes causadas pela
pandemia, com uma perda de utilidade nessas pessoas de 25% com relação à
condição inicial. Com isso, chegamos a uma perda financeira de mais R$ 1.225
bilhões.
O problema mental existe também no Brasil31, causado pela pandemia, mas
fica difícil medir o seu efeito. Nos EUA, segundo o estudo de referência, a
população com algum problema mental passou de 10% a 40%, como resultado
direto da pandemia. Caso aplicássemos tal proporção ao Brasil, essa diferença
resultaria em mais 66 milhões de pessoas (30% x 220 milhões) com algum tipo
de problema mensal. Talvez muita gente, 40%? Por exemplo, em outros
levantamentos feitos especificamente no país, o valor estimado de problemas
mentais é bem menor, de 20%.32
É importante registrar que esses “problemas mentais” podem ser registrados
também de forma indireta, em um sentido amplo, como o aumento de consumo
de drogas lícitas (cigarros, bebida) e remédios em automedicação 33. Isso não
apareceria diretamente nas estatísticas oficiais relativas a tal tópico.
E qual seria esse custo médio? Difícil responder. Nos EUA, no estudo de
referência, foi estimado o valor de US$ 20 mil por pessoa, de gasto a mais. No
Brasil, temos o SUS (e outros serviços gratuitos de saúde), além da nossa
renda ser bem menor (só lembrando, o PIB per capta no Brasil é 8 a 9 vezes
menor do que nos EUA).
Em função do observado, consideraremos que o aumento ocorreu em 20% da
população (mais 45 milhões de pessoas), com um aumento de gastos –
31

https://www.hospitaloswaldocruz.org.br/imprensa/noticias/saude-mental-na-pandemia-comoficam-as-doencas-psiquicas-apos-mais-de-um-ano-de-isolamento-social
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derivados de problemas mentais - de R$ 500 ao ano. Valores bem, mas bem
mais modestos que nos EUA. Com essas hipóteses, isso resultou em mais R$
22 bilhões nos gastos. Ou seja, uns US$ 4 bilhões, distantes dos US$ 1.600
bilhões estimados para os EUA.
Assim, na tabela 1, temos o resumo com o custo econômico da pandemia no
Brasil, com um total estimado de quase R$ 3,8 trilhões, a partir das cinco
parcelas calculadas anteriormente: Queda do PIB, Endividamento, Mortes,
Sequelas

Físicas

e

Problemas

Mentais.

Ao

final,

isso

resulta

e,

aproximadamente 50% do PIB do país. Só para lembrar, nos EUA, no artigo
original, o valor foi 75% do PIB daquele país.

Fatores

Valores

%

Queda do PIB

150

4%

Dívida Pública

250

7%

Mortes

2.100

56%

Danos Físicos

1.225

33%

Danos Mentais

22

1%

Total

3.747

100%

Tabela 1 – Custo Econômico da Pandemia – Brasil – R$ bilhões

2. Considerações finais
Esse artigo ressalta que é importante observar que o custo econômico com a
pandemia não pode ser medido apenas pela perda do PIB ou o aumento de
endividamento. Não podemos nos iludir com esse número. Isso só representa
10% do problema. Tal como um iceberg em que só vemos o que está na
superfície, 90% do gelo está debaixo d’água. A analogia é imediata.
Na análise do custo econômico, o mais importante é a perda de vidas e
também de qualidade de vida dos que sobreviveram 34. Somente esses dois
fatores representam 90% do montante total das perdas econômicas no Brasil.
Ressaltamos que esse é o preço econômico de toda essa tragédia, a
34

https://br.noticias.yahoo.com/depois-de-um-ano-da-alta-60-dos-pacientes-internados-comcovid-ainda-tem-sequelas-193703579.html
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mensuração prática dos valores. Não estamos falando, naturalmente, do “preço
afetivo” sofrido pela sociedade.
O poeta e pastor inglês John Donne viveu do século 16 para o século 17. Era
prática comum os sinos tocarem quando alguém morria. A partir daí, surgiu
abaixo o texto genial, mostrando a ligação de todos:
“Nenhum homem é uma ilha, inteiramente isolado, todo homem é um pedaço
de um continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas
águas até o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório,
como se fosse o solar de teus amigos ou o teu próprio; a morte de qualquer
homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não
perguntai: Por quem os sinos dobram; eles dobram por vós.”35
A morte dessas 600 mil pessoas teve efeitos profundos na economia brasileira,
mais do que aparentemente podemos imaginar.
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Os beneficiários nos contratos de PGBL e VGBL e a liberdade de sua
indicação pelo participante
CASSONI, Cesar Augusto*

Resumo

Analisa sob o aspecto contratual qual a sistemática de contratação do plano de
Previdência Complementar denominado PGBL – Plano Gerador de Benefício
Livre e no plano VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre e sobre a liberdade
de indicação dos beneficiários que, em razão da padronização dos
regulamentos editados pela SUSEP ficam limitados às pessoas físicas.

Palavras-chave: Previdência complementar. Aposentadoria privada. PGBL.
VGBL. Contrato. Beneficiários.
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1. Introdução
Neste ano em que se comemora os vinte anos das Leis Complementares 10836
e 10937 ambas de 2001, os Planos de Previdência Complementar das
entidades Abertas de Previdência Complementar38 (EAPC) robusta literatura já
existe no Brasil conceitual sobre essas entidades e seus Planos de
Aposentadoria Privada, também chamados de Planos de Previdência Privada
ou, inda, Planos de Previdência Complementar. Este trabalho direcionado aos
Planos PGBL39 e VGBL40, visa estudar e dar ênfase de uma questão prática
resultante da contratação dos Planos e seus efeitos com relação aos
beneficiários indicados, bem como a possibilidade de ocorrer a contestação na
justiça, pelos herdeiros legais, quanto à indicação de terceiros como
beneficiários nos planos PGBL e VGBL, analisando a existência ou não de
jurisprudência definitiva formada a respeito, de forma simples de fácil
compreensão, sem exposições de entendimento dificulto.
Inicialmente, durante a realização estudo, foram constatadas diversas
discussões judiciais sobre a questão envolvendo o fundo previdenciário no
PGBL e/ou os valores de reserva no VGBL, e seus beneficiários inclusive
casos com impugnação sobre a indicação e pré-morte do beneficiário indicado
formando uma tendência jurisprudencial, até porque, para formação de
jurisprudência existe a necessidade de ocorrência diversas ações judiciais
sobre um mesmo tópico, em grau de recurso, com relação aos planos de
previdência

complementar

das

entidades

abertas

de

previdência

complementar41.

36

Lei Complementar nº 108 de 29/05/2001 - Dispõe sobre a relação entre a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia
mista e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de previdência
complementar, e dá outras providências.
Lei Complementar nº 109 de 29/05/2001 – Dispõe sobre o Regime de Previdência
Complementar e dá outras providências.

37

38

Lei Complementar nº 109/2001 - Art. 4 As entidades de previdência complementar são
classificadas em fechadas e abertas, conforme definido nesta Lei Complementar.

39

PGBL – Plano Gerador de Benefício Livre.

40

VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre.

41

Entidades Abertas de Previdência Complementar - Lei Complementar 109/2001 - Art. 36. As
entidades abertas são constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas e têm
por objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário concedidos em
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Apenas para constar, a previdência complementar no Brasil, setorizada em
dois segmentos quais sejam: previdência complementar entidades abertas
(EAPC) e previdência complementar entidades fechadas (EFPC), nesses vinte
anos da nova legislação passou a ter um papel significativo na formação de
poupança de longo prazo no país atingindo, no final de 2020, apenas nas
entidades fechadas de previdência complementar R$ 1,05 trilhões de reais, o
que corresponde a 14% do PIB brasileiro.42

https://estatisticas.cnseg.org.br/Cadernos. Em 20/08/2021.

Quanto às entidades abertas, em conformidade com o Relatório Gerencial de
Previdência Complementar43 mostra que:
“O fluxo anual de contribuições recebidas pelos planos/produtos de
previdência complementar correspondeu a 2,2% do PIB brasileiro
em abril de 2020. Esse patamar vem sendo mantido desde o ano de
2015, quando a relação era de 2,0%. Nos últimos 12 meses, as
forma de renda continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoas físicas.
Parágrafo único. As sociedades seguradoras autorizadas a operar exclusivamente no ramo
vida poderão ser autorizadas a operar os planos de benefícios a que se refere o caput, a elas
se aplicando as disposições desta Lei Complementar.
Relatório de Estabilidade da Previdência complementar – 6ª Edição– junho 2021,
Disponível
em:
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidadesvinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorio-de-estabilidade-daprevidencia-complementar-rep/6deg-edicao-do-relatorio-de-estabilidade-da-previdenciacomplementar-rep-junho-de-2021.pdf/view . Disponível em 20.08.2021.

42

43

https://www.gov.br/previdencia/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/previdenciacomplementar/arquivos/relgersurpc_042020.pdf. Pag. 31. Acesso em 20.08.2021.
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contribuições recebidas atingiram um montante de aproximadamente
R$ 160 bilhões. Desse total, cerca de 80% são provenientes das
EAPC e 20% das EFPC. O fluxo de contribuições das EAPC está
concentrado, majoritariamente, em VGBL (cerca de 89%). Os planos
PGBL e Previdência Tradicional são responsáveis por cerca de 8% e
3%, respectivamente. Entre o período de 2011 e abril de 2020 houve
um crescimento de 161% no volume financeiro de contribuições
recebidas pelos planos VGBL. Ao analisar o fluxo mensal de
contribuições no período de 2019 a abril de 2020, é possível
observar que o volume de contribuições nos produtos de EAPC
tiveram maior redução, provavelmente por serem planos com maior
número de contratos individuais ao passo que as EFPC por serem
majoritariamente contratos coletivos se mostraram relativamente
estável no período.”
Refere-se, ainda, o relatório que “Nas EFPC, as contribuições dos planos
Benefício

Definido

representam

aproximadamente

42%

do

total

de

contribuições, dos planos Contribuição Variável 36% e dos planos Contribuição
Definida 22%.”
Contribuições para os Planos PGBL

https://estatisticas.cnseg.org.br/Cadernos. Em 20/08/2021.
Captação para os Planos VGBL
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https://estatisticas.cnseg.org.br/Cadernos. Em 20/08/2021.

O que tem ocorrido nos processos judiciais com relação à indicação de
beneficiário nos planos PGBL e VGBL é a manutenção da indicação do
beneficiário, após análise da boa-fé da contratação e consonância com a
legítima, no caso de existência de herdeiros necessários.
2. A boa-fé como elemento intrínseco dos contratos PGBL e VGBL
Feita essa introdução, passemos a analisar sob o aspecto contratual qual a
sistemática

de

contratação

do

plano

de

Previdência

Complementar

denominado PGBL – Plano Gerador de Benefício Livre e no plano VGBL – Vida
Gerador de Benefício Livre.
Com em todo negócio jurídico, os contratantes são obrigados a guardar, assim
na conclusão do contrato, com em sua execução, os princípios de probidade e
boa-fé. São os dizeres do artigo 422, do Código Civil Brasileiro.
Probidade, em linhas gerais é o princípio contratual galgado em honestidade e
integridade.
A boa-fé, por sua vez é considerada como o “Princípio jurídico aplicado na
avaliação da intenção na prática de determinando ato”.44 É o “Comportamento
sincero, honesto; sinceridade, honestidade.”45
Diz-se da pessoa de boa-fé aquela “Com uma intenção genuinamente boa”46.

44

Dicionário Online de Português. https://www.dicio.com.br. Acesso em 27.08.2021.

45

Ibidem.

46

Ibidem.
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Quanto à Boa-fé contratual entende-se pela “situação de confiança recíproca
das partes envolvidas em um contrato.”47
Os planos de previdência complementar das entidades abertas, como negócio
jurídico, devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua
celebração, em conformidade com o disposto no artigo 113, do Código Civil
Brasileiro.
3. Da Conceituação dos Planos PGBL e VGBL
Conforme definição da própria SUSEP – Superintendência de Seguros
Privados48, entende-se por PGBL – Plano Gerador de Benefício Livre:
“O objetivo do Plano é a concessão de benefícios de
previdência aberta complementar (não confundir com fundos de
investimento de mercado financeiro). A Proposta de Inscrição
indicará a data de concessão de benefícios escolhida pelo
participante.
O valor do benefício será calculado em função da provisão
matemática de benefícios a conceder na data da concessão do
benefício e do tipo de benefício contratado, de acordo com os
fatores de renda apresentados na Proposta de Inscrição.”
Por sua vez, por Planos VGBLs49, a SUSEP entende ser:
“Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL): quando, durante o
período de diferimento, a remuneração da provisão matemática
de benefícios a conceder for baseada na rentabilidade da(s)
carteira(s) de investimentos de FIE(s), no(s) qual(is) esteja(m)
aplicada(s) a totalidade dos respectivos recursos, sem garantia
de remuneração mínima e de atualização de valores e sempre
estruturados na modalidade de contribuição variável.

47

Ibidem.

48

http://www.susep.gov.br/menuatendimento/previdencia_aberta_consumidor.asp#defbas.
Disponível em 16/08/2021.

49

http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_606.asp. Acesso em
16/08/2021.
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Os recursos vertidos ao plano por meio do pagamento de
prêmios, depois de descontado, quando for o caso, o
carregamento, ou de portabilidades, serão apropriados à
provisão matemática de benefícios a conceder e aplicados pela
sociedade

seguradora,

de

acordo

com

os

percentuais

previamente estabelecidos pelo segurado na proposta, em
quotas de FIEs vinculados ao plano, até o segundo dia útil
subsequente ao da efetiva disponibilidade dos recursos, tendo
como base os valores das quotas em vigor na data da
aplicação.”
4. Da legislação aplicável
A Lei Complementar nº 109/2001, estabelece em seu artigo 73, que as
entidades abertas de Previdência Privada serão reguladas, também, pela
legislação aplicável às sociedades seguradoras.50
Por sua vez, o Novo Código Civil Brasileiro estabelece normas específicas
sobre o contrato de seguro no capítulo XV, nos artigos 757 à 813, os quais
aplicam-se à previdência complementar no que couber.
5. Do Contrato Previdenciário
O Contrato Previdenciário, assim como o contrato de seguro é um contrato de
Boa-fé.51 Assim como tal, as partes devem guardar, durante sua conclusão e
execução, a mais estrita boa-fé e veracidade, inclusive com respeito ao objeto
do contrato, suas circunstâncias e nas declarações a ele relativas.
Em assim sendo, as declarações prestadas durante o preenchimento da
proposta de adesão (no caso do PGBL) e proposta de inscrição (no caso do
VGBL), inclusive com relação à indicação dos beneficiários, devem ser
verídicas, sob pena de ser considerada nula, comprometendo a validade da
declaração fornecida se constatada sua inveracidade.
6. Dos beneficiários no Contrato Previdenciário
Lei Complementar nº 109/2001 – Art. 73 - As entidades abertas serão reguladas também, no
que couber, pela legislação aplicável às sociedades seguradoras.

50

51

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do
contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das
circunstâncias e declarações a ele concernentes.
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Para efeito dos Planos PGBL e VGBL, considera-se beneficiário:
“Beneficiários:

as

pessoas

indicadas

na

proposta

de

inscrição/adesão ou em documento específico, para receber o
pagamento relativo ao benefício contratado, no caso dos planos
cujo evento gerador do benefício seja a morte do participante,
ou o próprio participante no caso dos planos cujo evento
gerador seja a sobrevivência ou a invalidez. Caso esteja
previsto em Regulamento e, a estrutura técnica do plano o
permita, a Provisão Matemática de Benefícios a Conceder será
disponibilizada aos beneficiários em caso de óbito do
participante durante o período de diferimento.” 52
Com relação à indicação de beneficiários no Contrato Previdenciário aplica-se
o disposto no Código Civil, com sobre o Contrato de Seguro.
Nesse sentido, à luz do Novo Código Civil é livre a indicação de beneficiário no
contrato de Seguro (e, consequentemente, no contrato de Previdência
Complementar).
É permitida a indicação de qualquer pessoa física.53
O Código Civil anterior destacava claramente a exceção às pessoas que
estivessem impedidas de receber doação do Segurado. Essas pessoas que
estavam impedidas eram elencadas no instrumento Código, dentre as quais
destacamos a pessoa que atentar contra a vida ou a honra do Segurado; o
cúmplice do adultério e o ingrato.
O Novo Código Civil diferenciando o critério de impedimento, caracteriza-o
como de anulabilidade, pelo outro cônjuge, no caso de adultério e pelos
herdeiros legais, nos demais casos.

52http://www.susep.gov.br/menuatendimento/previdencia_aberta_consumidor.asp#defbas.

Acesso em 27.08.2021
53

Indicação de Pessoa Física. O destaque se faz necessário uma vez que nos regulamentos
dos Planos de Previdência Complementar Aberta, nas modalidades PGBL e VGBL cujos
regulamentos são padronizados pela SUSEP, no campo de conceitos, quando define o
beneficiário, trata apenas de pessoa física.
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Permite-se, também, o Novo Código Civil a instituição do companheiro como
beneficiário no caso de não impedimento ou se ao tempo do contrato o
segurado era separado judicialmente ou já se encontrava separado de fato.54
Dessa forma, apesar de o Código Civil Brasileiro não dispor em contrário, por
força de atos normativos do Conselho Nacional de Seguros Privados, nos
contratos padrão de PGBL e VGBL, a indicação de beneficiário limita-se à
pessoa física, excluindo a possibilidade de indicação de pessoa jurídica.
É o que se depreende da leitura dos conceitos de Beneficiários para os planos
de Previdência Complementar Aberta e de Seguro de Pessoas, que para
completo entendimento se transcreve a seguir:
“BENEFICIÁRIO
1 - [Para Previdência]: pessoa física (ou pessoas físicas) indicada
livremente pelo participante para receber os valores de benefício ou
resgate, na hipótese de seu falecimento, de acordo com a estrutura
do plano e na forma prevista nesta Resolução. (Resolução CNSP
349/17).
2 – (....)
3 - [Para Seguro de Pessoas]: pessoa física (ou pessoas físicas)
indicada livremente pelo segurado para receber o capital segurado
ou o resgate, na hipótese de seu falecimento, de acordo com a
estrutura do plano e na forma prevista nesta Resolução. (Resolução
CNSP 348/17)”.55
Esses normativos referindo-se a pessoas físicas, impediram a indicação de
uma ou mais pessoas jurídicas como beneficiários dos planos padrão PGBL e
VGBL, que poderia compreender hospitais, creches, ou entidade do terceiro
setor, por mais nobre que sejam essas eventuais indicações.
7. Indenização securitária e fundo previdenciário não se consideram
herança

54

Código Civil Artigo 793.

55

http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/glossario. Acesso em 13.09.2021.
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Por expressa determinação do Código Civil, o capital estipulado nos contratos
de seguro e de previdência complementar não se considera herança para
todos os efeitos legais56.
Com essa orientação legal, sendo o contrato nos trâmites anteriormente
delineados, como de boa-fé, em não se tratando de herança, o valor da
indenização securitária no VGBL ou do fundo previdenciário privado no PGBL
não há de ser incluído no inventário do Participante ou partilhado entre outros
que não os indicados como Beneficiários pelo Participante.
Nessas condições (de boa-fé), inexistem motivos que legitimem os herdeiros a
ingressarem em juízo pleiteando parte dessa indenização ou sua partilha.
A exceção seria o contrato feito de má-fé pelo proponente, podendo gerar sua
nulidade como em qualquer negócio jurídico com essa mácula.
Além disso, a previdência complementar como negócio jurídico válido, também
deve estar revestido dos requisitos do artigo 104 do Código Civil, quais sejam:
ser realizado por pessoa em plena capacidade, licitude do objeto do negócio
jurídico e ter sua forma prescrita ou não proibida por lei.57
8. Da estrutura do plano de previdência complementar e vida gerador de
benefício livre
Por ser o Plano de Previdência Complementar e o Plano Vida Gerador de
Benefício Livre planos de acumulação de recursos, ou seja: dinheiro originário
do patrimônio Participante/Segurado, permitindo aportes mensais, esporádicos
e até mesmo único, mister se faz que, no momento da contratação o
Proponente esteja alerto ou seja orientado no sentido de que o fundo
previdenciário ou a indenização securitária dos Planos Vida Gerador de
Benefício Livre, não ultrapassem a legítima dos herdeiros caso os possua.
Vale dizer: que o valor aportado pelo Participante/Segurado nos planos não
excedam a parte de seus bens que poderia dispor em testamento sob pena de
nulidade da contratação, na hipótese anteriormente descrita.

56

Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital
estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os
efeitos de direito.
Código Civil – Artigo 104 - A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto
lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei.
57
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A caracterização dessa situação se visualiza caso, exemplificativamente, de
um Segurado que tenha herdeiros necessários e possua um único bem imóvel
e o venda aportando a totalidade dos valores em um plano PGBL/VGBL,
indicando terceiros como beneficiário.
Essa situação legitimaria a ação do herdeiro legal que sentir-se prejudicado.
Isso porque, os Planos Geradores de Benefício Livre – PGBL e os planos de
Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL, diferenciam-se dos Seguros de
Pessoas58 por serem estes caracterizados como um contrato em que o
Segurado paga um certo valor denominado prêmio à Seguradora, para que,
caso ocorra o evento morte do Segurado, a Seguradora garanta o valor
considerado como de legítimo interesse do segurado59, e montante
normalmente vultoso, que não integrava o patrimônio do segurado enquanto
vivo, em decorrência e com relação do prêmio pago, aos beneficiários que o
Segurado indicar, enquanto que naqueles (PGBL e VGBL), o valor entregue à
entidade de previdência complementar ou seguradora administradora do plano
de previdência complementar aberta, já integra o patrimônio do Participante
enquanto vivo.
9. Conclusão
O participante de um plano de previdência complementar aberto na modalidade
de PGBL e/ou VGBL tem a liberdade de indicação dos beneficiários que, em
razão da padronização dos regulamentos editados pela SUSEP e da
conceituação adotada60, referem-se às pessoas físicas.
Embora livre a indicação, recomenda-se que o valor do fundo previdenciário
destinado a terceiros no caso de existência de herdeiros necessários 61 legais,
não ultrapasse a legítima que deve ser preservada, para que não ocorra a
impugnação do valor a ser destinado aos beneficiários indicados pelos
58

Código Civil Brasileiro, 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.
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Ibidem.

60

Resoluções CNSP 348/17 e 349/17.

Herdeiros Necessários – Em conformidade com o artigo 1.845 do Código Civil, os herdeiros
necessários são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.
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herdeiros necessários, caso existam; não pela indicação, mas, justamente, por
exceder a disponibilidade dos bens, por expressa disposição legal.62
Portanto, respeitando-se a boa-fé na contratação, não prevalecerá eventual
impugnação à sua indicação.
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Resumo
O artigo apresenta um histórico da evolução da atividade de Gestão de Risco e
o surgimento do Gerenciamento de Risco. Apresenta a estrutura organizacional
da Governança, Risco e Conformidade (GRC), com a implantação nas
empresas na abordagem tradicional, em áreas segregadas em forma de silos.
Propõem uma abordagem orgânica do GRC integrando as dinâmicas do
mapeamento, análise e tratamento dos riscos a partir de suas funções
estratégicas, táticas ou operacionais. O uso deste método de abordagem no
gerenciamento de risco conduz à prática sustentada do desempenho dos
empreendimentos, promovendo mitigação dos custos da gestão e agregando
valor ás atividades dos gestores de risco nas empresas.
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Abstract

The article presents a history of the evolution of risk management activity and
the emergence of Risk Management. Presents the organizational structure of
Governance, Risk and Compliance (GRC), with the implementation in
companies in the traditional approach, in areas segregated shaped silos.
Propose an organic approach to GRC integrating the dynamic mapping,
analysis, and treatment of risks from their strategic, tactical, or operational
functions. The use of this method of approach in risk management leads to
sustained practice of performance of enterprises, promoting mitigation
management costs and adding value to the activities of risk managers in
companies.
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1.Introdução
A Gestão de Risco teve o início de sua aplicação com base em técnicas
específicas nos EUA e na Europa, a partir das décadas de 1950 e 1960. Nessa
época, as empresas atuantes no setor de seguros assessoravam as empresas
públicas e privadas na colocação do risco de seus ativos em apólices
específicas de seguro [29]. Já nas décadas de 1960 e 1970, através da Risk
Insurance Management Society (RIMS), entidade com mais de 80 anos de
existência nos EUA, se difundiu a Gestão de Risco, cujo canal de informação e
conhecimento técnico e de implantação eram as seguradoras e os corretores,
ambos representando os maiores interessados em divulgar e promover as
atividades conhecidas como Gestão de Risco e Gerenciamento de Risco
[26,27]. No Brasil, no início dos anos 1980, um pequeno grupo de empresas
vinculado à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) foi o
pioneiro em adotar no País essa cultura de Gestão de Risco, tendo formado em
1983 a Associação Brasileira de Gerência de Risco (ABGR).
Para os fins deste artigo, consideramos o conceito Gestão como uma
expressão mais ampla, mais abrangente e superior, sendo função direta dos
executores, mesmo que não sejam gerentes ou administradores, cujo
compromisso precípuo é obter os melhores resultados ou ampliar a qualidade
dos processos e produtos. De outro modo, o termo Gerenciamento está
associado à atividade de gerentes e diretores, sendo mais específica,
setorizada e fortemente associada às atividades de controle executivo
realizado por gerências e diretorias. É uma ação específica de setores
executivos, dos administradores das organizações. [20]
VALERIANO (2005) define a Administração como a ciência que trata dos
problemas típicos das empresas, tais como os recursos financeiros, recursos
patrimoniais e recursos humanos, ou talentos. É a responsável pela criação de
um ambiente favorável e é correspondente aos termos Administrar e
Administrador. O Gerenciamento trata de níveis específicos da organização,
tais como departamentos ou divisões, assim como também é usual no âmbito
de

projetos,

correspondendo

aos

termos

Gerenciar

e

Gerente.

O

Gerenciamento empenha aos processos de Gestão a característica de ação de
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continuado aperfeiçoamento, com vistas ao cumprimento da missão da
empresa. Já o termo Gestão trata de níveis especializados, tanto no que diz
respeito à administração, quanto ao gerenciamento. Como exemplo, a gestão
em projetos, trata da gestão dos custos, da qualidade ou dos riscos, dentre
outras, e tem como terminologias correspondentes a gerir e ao gestor. Assim, o
termo Gestão empenha significado às ações diretas nos processos, para o
cumprimento de metas previamente estabelecidas.
A associação das empresas à ABGR se ampliou, atingindo elevado número de
interessados na Gestão de Risco nos anos 1990 e 2000. A figura do gerente de
risco surgia de forma insipiente no cenário econômico, com poucos
profissionais especializados em gerenciar riscos, identificando-os e tratando-os.
Os profissionais que se especializaram fora do Brasil em empresas
multinacionais realizavam treinamentos técnicos adequados à implantação da
Gestão de Risco, considerando os parâmetros internacionais que deveriam ser
adequados à realidade nacional.
A ABGR [29] foi a precursora da divulgação da Gerência de Risco no Brasil.
Realizou a promoção da atividade através de seminários internacionais, nos
mesmos moldes dos realizados nos EUA, utilizando a premissa de que as
empresas,

de

forma

geral

e

independentemente

da

atividade

que

desenvolvessem, necessitavam proteger seus patrimônios, transferindo os
riscos físicos e catastróficos para as seguradoras. As seguradoras tinham
interesse comercial para, através da rede de corretores de seguros, atender às
demandas dos clientes no gerenciamento de seus riscos. Os corretores e
seguradores apoiavam as empresas que sustentavam as boas práticas de
Gestão de Risco.
Até o início do século XXI, a profissão de gerente de risco não era conhecida e,
muito menos, reconhecida pelas autoridades ou organizações brasileiras. [29]
O gerente de risco era um profissional que se apresentava como gerente de
seguros ou responsável por seguros dentro das organizações e tinha diretrizes
determinadas pelas matrizes localizadas no exterior, que mantinham essa
prática corporativa em âmbito global. As empresas brasileiras não tinham essa
prática, nem tão pouco interpretavam a atividade gerencial em seguros como
sendo estratégica nos anos 1990 e 2000. A partir da ampliação das atividades
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da ABGR no País, bem como da promoção de seminários técnicos apoiados
por seguradoras e corretoras com as mesmas características da RIMS dos
EUA, foi despertado nas empresas brasileiras o interesse na área Gestão de
Riscos, envolvendo tanto o tratamento quanto, principalmente, a transferência
dos riscos para o mercado segurador, tornando-se este um parceiro das
empresas contratantes.
Em meados de 2002 a ABGR propõe ao então Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) a formalização do cargo de Gerente de Risco. Esta iniciativa
pioneira fez com que esse cargo, tivesse destaque no conjunto de funções e
tarefas, desde o planejamento, a implantação, o desenvolvimento e a condução
da gestão de riscos. Apoiada pela RIMS nos EUA a ABGR atuou na adequação
da filosofia e forma de trabalho dos profissionais gerentes de risco. Ainda em
2002, nos EUA foi denunciado o maior evento de corrupção do mercado
financeiro registrado até aquela data, fato que envolvia as empresas Enron,
Worldcomp e Tyco. Esses fatos desencadearam nos EUA a preocupação de
que gerenciamento de risco não poderia mais ser uma prática eventual, mas
uma atividade de gestão a ser implantada de forma obrigatória e normatizada
nas empresas. Em 30 de julho de 2002 foi aprovada nos EUA a lei conhecida
por Sarbanes-Oxley ou apenas SOX, motivada por escândalos financeiros e
visando melhor governança das empresas. LEOPOLDI (2009) identifica as
repercussões dessa Lei que cria mecanismos de auditoria e comitês de
supervisão de operações, mitigando fraudes e riscos aos negócios, além de
promover a transparência na gestão das empresas. A SOX afeta o mercado
brasileiro, pois atinge grandes empresas brasileiras com títulos negociados na
bolsa de Nova Iorque (NYSE. Nessa Lei se destaca a gestão de risco
operacional que, de forma simplificada, se traduz em boas práticas de finanças
envolvendo fraude e especificamente ética contábil. Segundo sugere
HOEFLICH et al. (2014), os riscos operacionais são aqueles relativos aos que
impactam nos balanções e são de natureza financeira, que determinam o valor
de mercado de uma empresa e geração de caixa operacional (IBGC, 2007) e
que podem ser formalizados nos demonstrativos contábeis e a avaliados nos
balanços financeiros.
Quando a SOX foi implantada nas empresas norte americanas atuantes no
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Brasil, ainda era ignorada por quase totalidade das empresas aqui sediadas,
exceto por aquelas com títulos negociados na NYSE. Gradativamente essa lei
foi sendo voluntariamente adotada por algumas das grandes empresas
brasileiras. Entre 2002 e 2005 o mercado brasileiro ainda desconhecia ou
questionava a função do Gerente de Risco e sua missão de implantar a gestão
de riscos alinhada às estratégias das empresas. Desta forma, o trabalho era
mais abrangente que a simples conformidade no cumprimento da SOX, que
mencionava apenas práticas contábeis. Mais que isso, o gerente de risco
deveria atender e apoiar os trabalhos de controles internos, implantando
ferramentas de monitoração e controle de risco, além dos planos de mitigação
de riscos e de gestão de crise.
Em meados de 2004, obrigadas pelo marco regulatório do mercado de ações,
as empresas brasileiras listadas na NYSE deveriam ser fiscalizadas pelas
empresas de auditoria e, assim, tiveram que criar áreas específicas para a
gestão dos riscos, além de contratar técnicos com formação específica, para
adequarem-se à Lei SOX. Desta forma, entre 2004 e 2006, verificava-se a
escassez de

profissionais

especializados

no

gerenciamento

de

risco

operacional no mercado brasileiro, para o atendimento às solicitações dos
auditores externos. Acrescente-se ainda que os profissionais de risco
qualificados no exterior não conheciam em profundidade a complexidade das
práticas contábeis brasileiras e detalhes da economia do País. Essa
insuficiência de qualificação fez com que auditores nacionais enfrentassem o
desafio de ocupar essa função, visando atendimento à conformidade
operacional das normas americanas.
A pouca oferta de profissionais qualificados para o gerenciamento de riscos fez
com que já em 2006 se verificasse no mercado que as empresas de auditoria
eram contratadas por empresas públicas e privadas, para também atuar no
mapeamento e na gestão de riscos, dada a dificuldade de constituírem
gerências próprias que internalizassem essa função. De 2006 em diante a
Gestão de Risco se apresenta de forma fragmentada e em sua maioria sendo
aplicada apenas em departamentos específicos das empresas. Várias áreas
dessas empresas necessitavam da aplicação de metodologias de Gestão de
Risco de forma corporativa, mas a Gestão de Riscos continuava pulverizada
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nas

áreas

das

organizações,

devido

à

escassez

de

profissionais

especializados.

2. Gerenciamento do risco, governança e conformidade
Tendo superado a definição dos conceitos e o histórico da terminologia relativa
a Administração, Gestão e Gerenciamento, há que se pacificar a terminologia
aplicada especificamente ao Gerenciamento de Riscos. Assim, segundo HEAD
(2009), a “Gerência de Riscos é o processo de planejar, organizar, dirigir e
controlar os recursos humanos e materiais de uma organização, no sentido de
minimizar os efeitos dos riscos sobre essa organização, ao mínimo custo
possível".
Para Fox (2013) existem várias ferramentas para redução do risco, os controles
internos são mecanismos de controle que suportam tanto o processo de risco
como de governança empresarial. Os controles auxiliam as organizações na
luta contra a corrupção e, consequentemente, a mitigação de riscos da
organização neste último aspecto, denominados de FCPA (Foreign Corrupt
Practices Act). O autor sugere em sua obra que manter um sistema de
controles internos eficiente permite fornecer razoável garantia de que as
operações são executadas em conformidade com a autorização, regras geral
ou específica da gestão e, são registradas conforme necessário, a fim de
permitir a preparação das demonstrações financeiras em conformidade com os
princípios contábeis geralmente aceitos ou quaisquer outros critérios aplicáveis
a tais declarações e manter a prestação de contas para ativos. Quanto ao
acesso as informações dos ativos, este é permitido apenas nos âmbitos da
administração geral ou autorização específica; e a prestação de contas dos
ativos é comparado com os ativos existentes nos registros periódicos e as
diferenças comentadas. Tudo isso significa mais do que simplesmente ter um
programa de conformidade, menciona Fox (2013). Menciona ainda que o
Conselho deve ser exercida uma supervisão adequada do programa de
conformidade e sua função e precisa fazer as perguntas difíceis e ser
plenamente informado sobre a conformidade da estratégia global da empresa,
daqui para frente.
Nos anos 1980 já havia sido criada nos EUA uma organização privada visando
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a prevenção de fraudes nos processos internos das empresas americanas:
COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
Em relação a controles, o modelo COSO frequentemente retrata controles
internos, a fim de delimitar o ambiente de controle, a avaliação de riscos, as
atividades de controle, a informação e a comunicação, e o monitoramento. Na
atualização de 2013 do COSO, sua estrutura básica foi mantida enquanto
acrescentaram-se três objetivos específicos, sendo o primeiro relativo à
eficácia e à eficiência das operações, incluindo a salvaguarda de ativos contra
perdas. O segundo objetivo é relativo às comunicações internas ou externas
realizadas a partir de relatórios financeiros. E, finalmente, o terceiro objetivo é a
conformidade, que significa a aderência às leis e regulamentos a que a
organização está sujeita.

3. A gestão do risco
A função de gerente de risco vem se desenvolvendo a partir de uma visão
inicial de prevenção de perdas e se amplia na condição de agregar valor aos
negócios, premida pela necessidade de se ter um agente responsável pela
administração dos processos críticos para o sucesso da empresa. Esta
percepção, uma evolução da ideia anterior de apenas reagir aos efeitos dos
riscos, tem sido o fator de demanda de uma nova abordagem dos riscos a
partir de uma visão estratégica, não apenas numa ação tática ou mesmo
operacional.
Assim, com as mudanças e evolução das exigências, em face de contínua
ampliação da complexidade dos processos organizacionais, o perfil do gestor
de risco vem evoluindo para o de um profissional com foco na gestão integral
dos riscos, a partir de uma visão estratégica. A função de Gerente de Riscos
Corporativos vem se desenvolvendo a partir da evolução da complexidade das
atividades de planejamento dos controles dos riscos, premida pela necessidade
de se ter um agente responsável pela administração dos processos críticos
para o sucesso da empresa.
Ainda em fase de inserção no mercado de trabalho brasileiro, a profissão de
Gerente

de

Risco

ganha

espaço

cada

vez

mais

nas

empresas,

independentemente de porte ou segmento de atuação. A principal atribuição
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confiada a esse profissional é mapear, mitigar, transferir e gerenciar todos os
riscos que possam afetar diretamente a continuidade do negócio ou causar
impacto importante nos resultados operacionais das empresas. Isso significa
dizer que é parte principal da atividade do Gerente de Risco, ter conhecimento
amplo de todas as atividades relacionadas à empresa. Essa característica
exige do profissional uma inter-relação com todos os departamentos da
organização, possibilitando assim que esse profissional entenda os riscos de
cada área e, dessa forma, possa iniciar o processo de tratamento dos riscos,
viabilizando sua redução, mitigação e transferência, se utilizando de
ferramentas disponíveis do mercado.
Em termos práticos, o profissional de Gestão de Risco já existe no Brasil desde
os anos de 80, quando as empresas já faziam parte do “Grupo de Seguros 80”
e se dedicavam à Gestão de Riscos de forma pontualmente operacional e não
adotavam ainda o moderno conceito de ERM (Enterprise Risk Managment),
conhecido atualmente como gestão integral de riscos corporativos. Isso ocorria
porque as empresas culturalmente não trabalhavam no formato corporativo e
sim de resultado individual por área de atividade e custo.
A função do Gerente de Risco foi regulamentada em 2002 junto à CBO
(Classificação Brasileira de Ocupação) com apoio e participação ativa da
ABGR (Associação Brasileira de Gerência de Risco) que, inclusive, se
aproximou de entidades latino-americanas como a ALARYS (Associacion
Latino Americana de Riesgos y Seguros) para apoiar na formação dos
profissionais dedicados à Gestão de Risco, pois até aquela data não havia
nenhuma entidade no mercado brasileiro para formar Gerentes de Risco.
Com a internacionalização das empresas brasileiras e a necessidade de
regulamentação junto ao mercado americano, nos anos 2000 aumentou a
necessidade das empresas de manterem um profissional e uma área de risco
dedicada à Gestão de Risco. Entre 2004 à 2006 a empresa de auditoria KPMG
gerou dois importantes relatórios mencionando a falta de profissionais e a
existência da área de risco em inúmeras empresas brasileiras, além do fato de
que havia apenas uma promessa de que tal profissional seria contratado e a
área seria estabelecida. Desde aquele momento, iniciou-se uma visão confusa
entre funções e atribuições do Gerente de Risco, pois o próprio relatório
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mencionava que, na falta de profissionais específicos em Gestão de Risco, os
próprios auditores estavam assumindo esse papel dentro das empresas
conforme, consta no relatório da KPMG (2013).
Verificada a necessidade de profissionais de risco no mercado, as empresas
começam a se organizar em meados de 2004 e a inserir em seu organograma
uma gerência específica ou, até mesmo, uma diretoria de risco. Comitês de
Risco foram formados para a tomada de decisão relativa aos principais riscos
das empresas, em plena conformidade com a regulamentação exigida pela
CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e pela NYSE. Com a falta de um
correto entendimento da função do Gerente de Risco, bem como com a
escassez desse profissional no mercado, auditores começam a absorver essas
funções dentro das empresas, face à imposição de regulamentações que
pressionam os executivos e, mesmo sem entender bem a sobreposição de
funções, aceitam os auditores como agentes que mapeiam os riscos e ao
mesmo tempo fazem a auditoria deles, num ciclo completamente fragilizado de
trabalho.
A ocorrência da fragilidade da sobreposição dessas funções foi verificada em
2001, quando as empresas ENRON E WORLD COMP geraram informações
falsas em seus balanços, sob auditoria da empresa Arthur Andersen. O mundo
passou a conhecer a partir de 2001 a maior regulamentação de empresas
listadas em bolsa de valores nos EUA, a Lei SOX. Significava que naquele
momento se estabelecia a necessidade de as empresas estabelecerem uma
Governança Corporativa para controle de fraudes financeiras e que os
executivos respondessem civil e criminalmente pelos seus atos. Esse marco
também acelerou a contratação de profissionais de Gestão de Risco, onde
permaneciam indefinidos os responsáveis pela área de riscos.

4. Governança e conformidade
Segundo o IBGC (2007), o objetivo da Governança Corporativa é criar um
conjunto

eficiente

de

mecanismos,

tanto

de

incentivos

quanto

de

monitoramento, a fim de assegurar que o comportamento dos administradores
esteja sempre alinhado com o melhor interesse da empresa. Com um aumento
no ativismo entre os acionistas e um maior controle das entidades reguladoras,
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os órgãos sociais e equipes de executivos estão mais focados do que nunca
em questões relacionadas à governança. O processo de governança dentro da
organização inclui elementos tais como a definição e comunicação de controle
societário, as principais políticas, gerenciamento de riscos corporativos,
gerenciamento de regulamentação e conformidade envolvendo desde questões
éticas, até as opções de conformidade, assim como a supervisão geral de
questões regulatórias e avaliação desempenho dos negócios, através de
ferramentas específicas para avaliação dos riscos. Um processo de
governança corporativa integra todos esses elementos de forma coerente.
Segundo a Associação Brasileira de Bancos Internacionais (ABBI, 2009) a
função de Conformidade (Compliance) é a integração das boas práticas de
Governança Corporativa com as de Gestão de Riscos”. O termo Compliance
vem do verbo em inglês “to comply”, que significa “cumprir, executar, satisfazer,
realizar o que lhe foi imposto”, desta forma, compliance é o dever de cumprir,
estar em conformidade e fazer cumprir regulamentos internos e externos
impostos às atividades da instituição. A aprovação da Lei 12.846/14,
denominada de Lei Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa, instituiu a
formalização da prática da conformidade nas empresas brasileiras e tem como
principal consequência a possibilidade de responsabilização objetiva das
empresas envolvidas em práticas nocivas. Essa lei abre a possibilidade de
punição às empresas por atos de corrupção contra a administração pública,
sem a necessidade de comprovação de dolo dos dirigentes ou proprietários.
Considere-se

que,

conforme

expressamente

registrado

na

Lei,

a

responsabilidade individual de dirigentes, administradores ou de qualquer
pessoa física envolvida em ato ilícito não é excluída pela responsabilização da
empresa.
Quando uma organização está lidando com várias fontes de regramentos ao
mesmo tempo, um processo de racionalização do gerenciamento da
conformidade com cada uma dessas iniciativas é fundamental, ou então, os
custos podem assumir uma espiral fora de controle e o risco de
descumprimento do regramento aumenta. O processo de conformidade permite
que as organizações tornem o cumprimento repetível e, portanto, permite-lhes
uma sustentação em base contínua e a um custo menor.
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5. Gestão de riscos no Brasil
A Gestão de Risco nas empresas brasileiras tem sido adotada de forma a dar
cumprimento à regulamentação, buscando ser atendido ao silo referente ao
Compliance. Esta visão ex post aos eventos permite pouca margem de
manobra para se aproveitar as oportunidades que uma gestão integral dos
riscos oferece como diferencial competitivo. A criação das estruturas de gestão
de riscos tem sido organizada como consequência de um evento que causou
impacto negativo no empreendimento e ativa uma postura prioritariamente
reativa, que exige uma resposta às perdas impostas ao negócio.
A percepção do mercado, mesmo com diversos eventos de sinistros
catastróficos, continua sendo de que a prevenção dos riscos é uma despesa
dispensável, devido ao absoluto desconhecimento dos riscos a que o negócio
está exposto. O mapeamento e análise dos riscos são substituídos pelo
sentimento e pela intuição do gestor, que são notadamente supervalorizados,
em comparação com as técnicas e ferramentas disponíveis de gestão dos
riscos. A consciência dos gestores sobre a relevância da combinação entre
metodologia (técnicas e ferramentas) e intuição (arte), costuma ser despertada
somente após os prejuízos causados pelos sinistros.
O apetite ao risco faz com que os riscos sejam percebidos primordialmente sob
a forma do retorno positivo esperado, sendo considerados pouco relevantes os
possíveis prejuízos. Essa cultura empresarial, que se pode chamar de
“orientada aos resultados”, costuma ofuscar as perdas, pela incorporação aos
custos totais, e realçar os lucros, causando certa miopia nos administradores e
empreendedores.
As demandas do mercado relativas à transparência e à sustentabilidade das
empresas, juntamente com as regras exigindo processos de governança
corporativa, têm impactado na mudança do comportamento dos gestores.
Estas alterações no cenário empresarial estão resultando em alterações de
percepções sobre o gerenciamento dos riscos, sendo relevante aproveitar a
oportunidade para se oferecer ferramentas de gestão dos riscos que sejam ao
mesmo tempo efetivas e de custo adequado para a sua implantação. Esta é
motivação para a apresentação de um framework que integre os processos de
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gestão riscos que são tradicionalmente geridos em silos, cujos custos são
ampliados pela estrutura difusa e pouco sinérgica entre as diferentes áreas das
empresas.

5.1. Problemas da gestão de riscos em silos
O risco dentro de uma empresa pode ter origem em várias fontes, incluindo
fusões e aquisições (que exigem ampla integração em uma unidade de
negócios), novos regulamentos (que podem estar sujeitos a diferentes
interpretações) ou na entrada de uma empresa em um novo mercado. Com a
implementação de uma estrutura de gerenciamento de risco empresarial
(Enterprise Risk Management - ERM), as organizações podem reduzir a
probabilidade de eventos de negócios disruptivos inesperados em seu
ambiente. Como resultado, elas podem aumentar suas margens operacionais,
reduzir a volatilidade dos resultados, aumentar a eficiência dos processos,
melhorar a conformidade regulatória e otimizar as reservas de fluxo de caixa.
O crescimento do ambiente regulatório, a superior complexidade dos negócios
e um maior enfoque na responsabilização levaram as empresas a buscarem
uma ampla gama de iniciativas de governança, risco e conformidade em toda a
organização. No entanto, essas iniciativas não são coordenadas ou integradas,
mesmo em uma era em que os riscos são interdependentes e os controles são
compartilhados. Como resultado, essas iniciativas são planejadas e geridas em
silos, o que aumenta potencialmente o risco global de negócios para a
organização. Além disso, as iniciativas de conformidade e de risco quando
conduzidas em paralelo, levam à duplicação de esforços e de custos, em uma
espiral fora de controle. O gerenciamento de Governança, Risco e
Conformidade (GRC) é o processo de identificação, controle, definição,
execução e monitoramento, com a capacidade de coordenar e integrar essas
atividades.

6. Proposta de Framework de GRC Integrado
O processo de integração de práticas de GRC deve ser um meio e não um fim.
O valor real pode ser agregado quando e se todas as partes interessadas
venham a trabalhar integradas uma à outra, e estabeleçam metas para dar
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passos práticos e criem medidas de desempenho referentes à integração.
Desta forma, se propõe alinhar a gestão de risco com os aspectos definidos
pela ação estratégia e na gestão de desempenho empresarial, sendo relativos
à integração eficaz as atividades relativas à conformidade (compliance).
Com este propósito de integrar as atividades rompendo os silos das funções do
GRC é que se propõem o framework a seguir.

Figura 1: GRC em Silos Integrado

Os benefícios advindos da adoção de uma abordagem integrada GRC são
relevantes, uma vez que diversas organizações estão gerindo as suas
iniciativas de governança, risco e conformidade em silos, i.e., cada iniciativa é
gerida separadamente, mesmo que as necessidades de relatórios se
sobreponham. Como resultado dessa abordagem, as organizações possuem
diversos

sistemas,

informatizados

ou

não,

destinados

a

gerenciar

separadamente iniciativas de governança, risco e conformidade, cada um
operando em seu próprio silo, sem integração.
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A maioria das organizações encontra-se nesta situação hoje. No entanto, elas
estão verificando rapidamente que, como as múltiplas iniciativas de risco e
conformidade tornam-se mais interligadas a partir de perspectivas normativas e
organizacionais, sistemas múltiplos podem causar muita confusão ou mesmo
graves equívocos, devido a processos e documentação duplicadas e
contraditórias. Além disso, a redundância de trabalho, bem como mera
despesa de manutenção de várias soluções de software faz com que o custo
da conformidade aumente sem controle.

Figura 2: GRC Orgânico Integrado
Como resposta à esta abordagem em silos, identifica-se a possibilidade de
uma abordagem orgânica dos riscos a partir do conceito de que os riscos são
elementos que exigem abordagem estratégica, a fim de cumprir seu fluxo de
gerenciamento. Quanto à abordagem de Governança, esta é identificada como
uma abordagem tática e que se ajusta dentro de protocolos de ação já
definidos nas políticas da empresa. Por fim, os elementos de conformidade e
qualidade definidos nas abordagens do setor jurídico das organizações são
percebidos como ações de gestão de riscos operacionais.
A Figura 2 explicita a interação dos conceitos relativos à gestão integrada dos
riscos orgânicos. Essa metodologia rompe os silos e permite a análise e
avaliação dos riscos de forma integrada e transversal das áreas segmentas de
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gestão dos riscos. A integração dos processos exige a ação multidisciplinar
para análise e avaliação dos riscos. Desta forma, o framework serve para
posicionar tanto os gestores de risco em relação aos demais atores que atuam
concomitantemente em processos correlatos na organização, como também a
visão situacional das organizações em relação às competências dos seus
colaboradores ou prestadores de serviços que realizem parte das ações de
gerenciamento dos riscos na organização.

7.Conclusão
Esta metodologia de Gestão Integrada dos Riscos Orgânicos (GIROrg) exige
estruturar um sistema de nomenclatura dos riscos para harmonização dos
processos de avaliação e análise dos riscos. O GIROrg busca ser a base
estruturante de um sistema informacional que permita a localização dos atores
intervenientes e interessados no gerenciamento dos riscos das organizações. A
partir a harmonização das nomenclaturas das diversas áreas de gestão dos
riscos, pode-se viabilizar a estrutura de Planos de Gerenciamento de Riscos
(PGR) e Planos de Continuidade de Negócios (PCN) que sejam inteligíveis
pelos principais atores que irão atuar na gestão de riscos das organizações.
Este processo se inicia na visão da empresa, a partir da qual se estabelece a
Política de Gestão de Riscos (PolGR) a partir daquele, passa pelas ações de
gestão de riscos operacionais e é suportado por protocolos acionados a partir
de toda a estrutura de gestão dos riscos, permitindo que os atores
intervenientes e interessados na gestão dos riscos da organização se
posicionem de forma harmônica e autônoma, propiciando ações coordenadas e
complementares no gerenciamento dos riscos dessas organizações.
Em futuros trabalhos relativos ao emprego desta metodologia devem-se
identificar de que forma os auditores internos e externos podem contribuir para
estruturar as matrizes de risco que possam ser compartilhadas, a fim de
otimizar as ações de mitigação das ameaças ou de aproveitamento das
oportunidades,

além

de

viabilizar

a

estruturação

de

indicadores

de

desempenho (KPI) que sejam compartilháveis com os indicadores de riscos
(KRI) das diversas áreas de gestão de riscos da organização.
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Resumo
A proteção dos recursos dos usuários de planos de saúde suplementar sob o
aspecto econômico e financeiro é matéria deste estudo tendo como modelo a
complexidade de variação dos custos médicos e hospitalares VCMH.
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1. Introdução: A Saúde Suplementar
Os planos de saúde suplementares – contratos bipartite entre beneficiários,
operadoras e prestadores de serviços referenciados e tripartites entre eles –
idealizam uma realidade factual dentro de um sistema perfeito de mutualismo e
economia compartilhada entre os beneficiários, pela ação de dividir os riscos
na biologia da saúde e na gestão, que busca somar resultados evolutivos de
resoluções assertivas e perenes.
“A ausência de serviços públicos que pudessem assistir e alcançar a população,
e propiciar aos trabalhadores da indústria e seus familiares, condições mais
adequadas ao cuidado da saúde, fez com que organizações criassem estruturas
de cuidados mais perenes na suplementação à saúde”. Carlini, Dra. Angélica,
2020.

2. A variação dos custos médicos e hospitalares - VCMH
A variação dos custos médicos e hospitalares VCMH denotam resultados
complexos de resolutividade econômica e financeira, principalmente pela
complexidade de variáveis que envolvem vetores impactantes como:
 Os beneficiários inseridos nos sistemas, em sua grande maioria, não
imaginam a complexidade e a desenvoltura do processo de contratação,
manutenção e completeza de riscos e seus desafios na gestão de cauda
longa e perene.


Quando participantes dos benefícios de consulta, exames, internações
e terapias, o sistema analisa se houve coberturas imediatas, como
emergências e urgências, demais procedimentos ou mesmo carências
para que as reservas do mútuo possam suportar as utilizações.

2.1. Sinistralidade
A sinistralidade da carteira de saúde suplementar representa uma análise de
entrega absoluta e perfeita do sistema, mas não refletem exatidão nas
utilizações que de fato possa construir o alinhamento correto aos gastos. Ao
efetivamente registrar uma utilização de consulta médica com um profissional
referenciado na operadora, e o complemento com exames solicitados pelo
profissional, em sua maioria das vezes registra-se um diagnóstico de
tratamento ou mesmo um ato cirúrgico, independente de autorização da
operadora ou um aceite simples, logo após o processo, as contas, assim como
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as anteriores, já são registradas e analisadas para pagamento se não houver
glosas que precisam ser complementadas, para então serem pagas aos
prestadores e registradas nas utilizações do beneficiário.
2.2. Inteligência Artificial (AI)
Existem soluções para integração da inteligência artificial (IA) e machine
learning (ML). Incluir análise de tecnicidade de utilizações de churn Rate63
(detecção e análise) possa melhorar a gestão de dados, a possível detecção
de fraude, previsão de falha de equipamento e redução de gastos
exacerbados. Aqui partimos para os processos de análises de pagamentos,
reservas do mutualismo, solvência obrigatória e exigida pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar ANS.
3. Assimetria de preços e insumos
“O que aprendemos com o passado é maximizar as qualidades de nossas futuras
lembranças, não necessariamente de nossa futura experiência. Essa é a tirania do eu
recordativo.” Kahneman, Daniel, 2011.

Não há uma opção de custos de efetividade que possa denotar assertividade
nas solicitações dos médicos e prestadores referenciados aos serviços
médicos complementares. Assim e o sendo, verificarmos uma falta de ações
mais específica para orientação aos beneficiários e suas opções, inclusive de
valores e prestadores com níveis de pontuação e pagamentos. Sendo assim se
praticam tendências assimétricas por valores a serem ressarcidos inclusive por
gastos com parceiros que o cobram de forma particular e repassam as
informações para os referenciados das operadoras, o que pode comprometer a
base de experiências nos atendimentos remunerados aos mesmos.

63

O Churn rate, é uma das principais métricas que uma empresa de sucesso avalia constantemente.
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4. Envelhecimento da população
Por falta de programas mais específicos de promoção da saúde na melhor
idade, evidencia-se, na maioria dos casos uma oportunidade de interação
profícua e de longevidade perene, inclusive pela certeza de que a sociedade
passa a arcar com custos mais altos, e como dito, com o mesmo padrão, ou
sem nenhum padrão. Um erro recorrente uma vez que cuidados mais precisos
evitam implicações mais severas na condução dos cuidados à saúde que
geram mais gastos e a retirada, muitas vezes, de um convívio social, esse, que
alimenta o bem-estar entre amigos, familiares e a sua liberdade.
“A ampliação e o aprofundamento do conhecimento médico exigiram a especialização,
mas, com isso, perdemos a visão do todo.” Ceschin, Maurício, 2014.

5. Transparência dos prestadores de serviços para as OPS
Verificasse aqui, inclusive, a falta de históricos de evolução na interação entre
os contratos tripartites - aqui na integração entre os contratos bipartirdes beneficiário, operadora de saúde e referenciados, e assim gerar opções de
tratamentos, alguns menos invasivos, pensando sempre em uma relativa
interação entre a cadeia para que se possa, com toda a experiência adquirida
pelos bancos dedados das operadoras, educar e emponderar as ações dos
beneficiários e suas decisões.
5.1. A responsabilidade assistida e sub-rogada
A exigência de contratos de responsabilidade civil dos prestadores e
principalmente, e não menos importante, dos fabricantes de materiais de
órtese, prótese e materiais específicos OPME, podem aliviar possíveis
processos que obrigará as operadoras de saúde a indenizarem perdas pela má
condução e indicação errônea de procedimentos ortopédicos e demais. A
própria indicação médica precisa ser mais bem avaliada, com relatórios
específicos, exames de imagem e inclusive experiência do profissional, e o
custo da efetividade proposta.
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6. Fraudes e desperdícios
Assunto delicado para todos os envolvidos no sistema de saúde suplementar e
suas extensões de contratos (regramento com toda a cadeia de serviços) e
condições gerais. O fatiamento de despesas médicas nos contratos de planos
de saúde suplementar deveria, de forma mais clara mencionar médias de
gastos com consultas, exames e demais utilizações fora das opções de
referenciados. Ao apresentar documentos para reembolso a operadora deveria
informar que a média de pagamento dos procedimentos e a prática do mercado
está fora do que o foi apresentado, e que como referência a média para a
mesma categoria de profissional se expressa como base um determinado valor
e que apenas um documento deve ser apresentado como comprovação de
pagamento, em caso de procedimentos cirúrgicos ou tratamentos, acompanhar
relatórios e disponibilizar imagens que deve ser enviadas a base de dados da
operadora com autorização dos beneficiários, cumprindo assim exigências
legais da lei geral de proteção de dados (LGPD) e para uma melhor exatidão
nessa interação. Cabe salientar que ações de interação e integração entre os
interagentes evitam inclusive o desperdício de procedimentos reconhecidos
pelas condições gerais da operadora e sua interação por meios remotos de
imagem e demais exames laudados, evitando assim práticas de desperdícios e
seus custos elevados na cadeia, o que compromete as reservas financeiras e o
mutualismo.
7. Judicialização
Uma experiência negativa para todo o sistema de saúde suplementar e
principalmente para o mutualismo financeiro, os pícaros64 precisam entender
que o sistema o é focado na segurança biológica de cada ente participante dos
contratos tripartites e que metonímias65 podem ser condenações específicas de
toda a cadeia e principalmente do beneficiário, que o pode inclusive levá-lo a
um erro biológico irreversível com procedimentos experimentais e ainda não
testados pelo órgão regulador. Toda a cadeia é cercada pela segurança de
ações e procedimentos, esses assistidos pelos responsáveis pelas análises
especificas, criteriosas, e com padrões de testes que geram segurança para os
64

Astuto

65

Retorica fora do contexto
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contratantes dos serviços de saúde com as operadoras. A judicialização levada
ao extremismo pode gerar procedimentos médicos errôneos e o retrocesso de
ações contra os beneficiários e a favor dos interesses dos demais beneficiários
inseridos no sistema da operadora, visando preservar o mútuo. O melhor o é
buscar aconselhamentos como uma segunda opinião, sugerido ou não pela
operadora. A representação de custos e gastos elevados, gerando reajustes
fora da curva, aos quais a cadeia não compreende e tão pouco foi educada
para melhor compreensão, só irá convergir para perdas financeiras que serão
refletidas nos reajustes para recompor as reservas do mutualismo.
Inovação não é só um processo tecnológico, inclusive são modelos mentais
para que permitam perceber o que os consumidores querem para que se possa
dar uma resposta, com ou sem essa tecnologia. (Márcio Coriolano Presidente
da CNseg)
8. Modelo de remuneração
 Modelo assistencialista66
 DRG67
 FFS68
9. Padronização e ajustes
Dentro de objetivos claros para todos que o são inserido no sistema de saúde
suplementar, existe o dever de separar quais ajustes e itens de preços devem
ser tratados na negociação técnica da sinistralidade, representado pelas
utilizações da carteira e quais no modelo da VCMH, além é claro de auditar o
estabelecimento para um percentual mais assertivo dentro das proposituras e
impactos dos gastos na utilização dos serviços propostos. Os ajustes por
despesas assistenciais mais assertivas devem ser tratados com parâmetros de
métricas informativas e principalmente comparativas. Na negociação técnica
deve-se levar em consideração a experiência do mercado e da operadora por
preços médios e com acertos reais, da indicação, das ações médicas e da
resolutividade, aqui caberá uma análise aprimorada do custo da efetividade dos

66

Organização de uma sociedade e suas ações

67

Remuneração baseada em valor

68

Favorece e estimula alguns procedimentos complexos
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procedimentos médicos a serem adotados. Auditoria nas contas que geram a
inflação da moeda médica deve ser praticada por parâmetros de medições
matemáticas, levando em considerações os cálculos atuarias e reservas que
devem ser compensadas ou mesmo recompensadas no mutualismo.
10. Operadoras
Os planos de saúde de operadoras por empresas de medicina de grupo e pelas
cooperativas são um desdobramento do seguro saúde, portanto devem
assumir os mesmos riscos e conceitos para atender as mesmas regras, até
porque concorrem com as seguradoras em vantagem e por conta de rede
própria e verticalização de uso. As variações dos preços das consultas nos
fazem entender, que deva ser tratada no cálculo do VCMH, já frequência de
utilização deve ser resolvida no reequilíbrio do contrato em função de agravo
de sinistralidade, ou não. A frequência aqui mencionada deve ser moldada
como falta de um modelo específico de padrão de utilização e fechamento
diagnóstico, mesmo que haja uma segunda opinião ou indicação para
especialidades especificas.
11. Conceito de inflação
11.1. Inflação Médica
Mede o aumento real dos serviços e insumos médicos. Embora não existam
ditames de comparação que poderiam implicar em desmantelamento das
perdas, uma vez que cada indivíduo segue sua própria natureza na utilização
por estar livre em um sistema que não educa e se ajustou a pagar e liquidar
contas médicas, por falta de uma completeza econômica e financeira, gerando
desconhecimento da importância do sistema integrado as necessidades
biológicas, a inflação da moeda médica é uma temeridade absoluta que gera
perdas financeiras e inclusive de beneficiários que deixam o plano por não
terem de forma igualitária as mesmas correções financeiras em seus ganhos
financeiros.
11.2. Inflação de Demanda
Na saúde suplementar compreende-se que foi desmistificada quando ocorreu a
pandemia do (Sars Coc 2) Covid-19, e demanda diminuiu fortemente por conta
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de os beneficiários evitarem os hospitais, laboratórios e consultórios médicos
com medo da contaminação, diminuindo a sinistralidade e aumentando o lucro
e o caixa das operadoras de planos de saúde. Confirmando a nossa
determinação de que a demanda deve ser tratada no equilíbrio técnico dos
contratos, e não através do VCMH, mesmo porque essa sigla é bem clara, é
variação dos custos!
11.3. Inflação Inercial
Acontece quando ocorre o aumento desnecessário de investimentos de
aparelhos de alta tecnologia, que demorarão a serem absorvidos pelo
mercado, com o ajuste de preços, que inicialmente é absurdamente alto.
Comprova-se que não é o beneficiário de planos de saúde que força a inflação
inercial e sim os prestadores de serviços que desejam recuperar e reabsorver
os seus investimentos. Vide o número de tomógrafos por mil habitantes no
Brasil versus Inglaterra e Alemanha, por exemplo. Nesse modelo de gastos, os
prestadores acreditam ter uma maior resolutividade nos diagnósticos mais
severos e que envolvam descontinuidade da vida biológica. Investem
maciçamente em equipamentos de tecnologias de ponto inclusive para que não
sejam responsabilizados pela falta de assertividade e condução ineficaz de
processos de salvamento da vida.
11.4. Inflação Estrutural
Felizmente com a regulação da saúde suplementar, a supervisão e fiscalização
da ANS, não temos presenciado o surgimento de eventos de inflação
estrutural.
Um modelo que poderia envolver inclusive repetições de análises por
assertividade na cadeia assistencial, uma vez que provaria a capacidade do
sistema em entregar sua estrutura financeira e inclusive desacreditar
procedimentos repetitivos gerando gastos das reservas financeiras do
mutualismo, o que evitaria as pressões por ressarcimentos maiores que o
necessário.
12.Pandemia e utilizações
A demanda pela atual situação pandêmica não necessariamente foi a
responsável pela redução nas utilizações, uma vez que não houve alta de
paciente, beneficiários do sistema suplementar, que já se encontravam
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internados com comorbidade e que necessitam de acompanhamentos perenes,
e após a quarentena e a possibilidade de infecções agravarem o quadro,
utilizou-se mais reservas para proteções. Sem a necessidade de medir os
riscos gerados pela pandemia de uma forma geral, muitos beneficiários foram
atendidos em prontos socorros com espectros emergenciais ligados a covid-19,
e ainda, após testagem tiveram que ser internados pela proporção de
gravidade e que exigiam assistência contínuas em UTIs. Em muitos casos
acidentes caseiros geraram a mesma importância de atendimentos pela
severidade de queimaduras, quebraduras e em alguns casos de acidentes
vasculares. Aqui precisamos entender que, de fato, as ausências de
atendimentos como, suspensão de cirurgias não emergenciais e exames não
realizados na rede de laboratórios, clínicas radiológicas referenciadas.
13.Contratos de Pré-Pagamento
Temos sim que defender o conceito de contrato de pré-pagamento e entender
que tanto as empresas de medicina de grupo, bem como as cooperativas
médicas não são prestadores de serviços médicos, são modelos adaptados de
seguradoras, que naturalmente num contrato de pré-pagamento devem fazer
os cálculos atuariais de forma consciente e assumir o risco da operação.
Logicamente sem querer repassar eventuais ineficiências para os beneficiários
e empresas contratantes. Inclusive por serem responsáveis pela administração
do dinheiro do mutualismo, que é comprometido se as ações não forem
tecnicamente comprometidas, e que deve envolver decisões mutuais e não
individuais, por parte dos beneficiários e prestadores de serviços na cadeia dos
contratos tripartites.
14.Auditoria
A VCMH deve o ser auditada permanentemente, sem aparecer nome de
pacientes, nem diagnósticos, apenas condutas médicas, material usado,
patologia, data e valores. Com a presença de um médico nas corretoras para
atender a LGPD, assinando o acordo de confidencialidade com as operadoras
de planos de saúde. Sempre que necessário identificar um beneficiário, ele
deverá assinar a autorização de compartilhamento dados sensíveis.
15.Considerações finais
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Os beneficiários de saúde suplementar inseridos no sistema devem,
impreterivelmente, serem educados e imponderados para não só questionar as
sugestões de tratamentos e atos cirúrgicos e principalmente possuir modelos
de comparação desses tratamentos e cirurgias para que possam compreender
não só a eficácia, como e principalmente custos assistenciais e suas diferenças
nos procedimentos apresentados.
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O que torna importante a área comercial: Um pouco do passado do
mercado de seguros
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Resumo
Aborda a relação da seguradora com o corretor de seguros, alertando que
aquelas atentas às necessidades de um suporte comercial de excelência aos
corretores terão resultados melhores gerando um aumento de vendas de seus
produtos e consequentemente sinistralidades menores.
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1. Introdução
O mercado de seguros passou por diversas mudanças nos últimos trinta anos
tornando-se mais competitivo, focado no consumidor e esquecido dos tempos
em que as propostas datilografadas em duas vias - graças ao papel carbono¹ eram protocoladas nas seguradoras com carimbos datadores para atender
corretores ou seus “office boys” que aguardavam na fila para receber uma das
vias como protocolo. A análise de risco facilmente passava de quinze dias até a
Susep determinar que a aceitação era tácita após este prazo (Circular Nº 251,
15/04/2004, art. 2º). Emissões e sinistros resolvidos em sessenta dias eram
considerados dentro do prazo normal.
Neste tempo o seguro de automóvel era limitado nas grandes seguradoras ao
“mix” de carteira do corretor de seguros que precisava ter volume de seguros
de incêndio e vida, os chamados “ramos nobres”, para ter o seguro de
automóvel aceito.
Nos anos 80, início dos anos 90, a inflação chegou a superar 80% ao mês e a
subscrição de riscos perdia feio para o lucro oriundo das aplicações financeiras
de reservas técnicas obrigatórias que permitiam resultados industriais
negativos com sobra, muita sobra. Com aquela inflação se dizia que quem
pagava por um seguro de um Opala, em um mês de espera pela liquidação de
um sinistro, recebia um Chevette² ...
Este cenário dava uma grande flexibilidade e autonomia às decisões dos times
comerciais cujos personagens eram essenciais a produção. Corretores de
seguros se relacionavam muito com as pessoas nas seguradoras e não com os
seus produtos ou processos que eram de fato parecidos. Um diretor ou gerente
comercial ativo e bem relacionado levava a produção para onde fosse. Do
mesmo jeito era relação do corretor com o segurado que mal sabia em que
seguradora estava seu contrato, isto era problema do corretor. Aliás, muitos
achavam que o corretor era quem bancava os sinistros.
Mudanças começaram a ocorrer e uma importante foi novas regras que
obrigavam seguros de incêndio em pacotes de risco absoluto, ou seja: as
seguradoras começavam a pagar os sinistros até o limite do valor da apólice.
Aos mais novos explicou: existia no seguro de incêndio um rateio obrigatório do
prejuízo com o segurado na base da regra de três simples: o risco era avaliado
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após sinistro, se a importância segurada (hoje LMI) fosse metade do valor
aferido, a seguradora indenizava metade do valor do sinistro mesmo que o
segurado tivesse contratado e pago o suficiente para receber tudo. Uma forma
de inibir que o seguro fosse contratado apenas pelo valor do dano máximo
provável que existe até hoje, mas destinada a casos extremos de subavaliação
de risco. Na época havia até uma cláusula opcional que, contratada, diminuía a
eventual perda (211 - Rateio Parcial) já que a inflação podia valorizar um bem à
revelia do interesse do segurado em pagar menos prêmio de seguro.

Os

seguros compreensivos a risco absoluto eram emitidos inicialmente na carteira
de Riscos Diversos, cujos limites técnicos para aceitação eram baixos e
obrigavam as seguradoras a acordos de cosseguro com, por vezes, mais de
dez participantes para conseguir emitir um risco industrial de médio porte. Foi o
início do fim da tarifa, das vistorias com plantas, dos estudos de extintores e
hidrantes enviados a Susep, do corretor especialista que conseguia melhores
condições por entender de redução de riscos. Pacotes com tantas seguradoras
indenizando mais e recebendo menos não permitiam customizações.
E foi o fim das grandes comissões. Falava-se de comissões de 60% num
seguro de incêndio - se de condomínio residencial até mais - onde os prêmios
eram pelo menos dez vezes os de hoje.
Igualmente no seguro de vida a grande competitividade, a melhorias das
tabelas atuariais a liberdade de taxação acabou levando a um mesmo cenário
de queda de margens e, com isto, de comissões.
Então ocorreu de os tais ramos nobres irem perdendo a majestade e o seguro
de automóvel começou a se tornar interessante em termos de volume e
rentabilidade. O mercado de automóveis crescendo enormemente, o preço do
automóvel elevado tornando-o mais que um meio de locomoção, mas um
patrimônio e os sinistros aumentando tornaram o seguro necessário e os
prêmios maiores.
Chegou a vez da seguradora que não tinha força para exigir do corretor “mix”
antes de aceitar seguros de automóvel, que se especializou no segmento pois
é o que lhe sobrava de mercado e que começou a ampliar sua base analítica
de risco, taxar com mais precisão, entender melhor os riscos, a fraude e a
necessidade

de

diferenciar-se

com

serviços,

tudo

por

questão

de
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sobrevivência. Pode-se observar a Porto Seguro disparando no ranking,
mantendo a vantagem no que passou a ser o novo ramo nobre: o automóvel. E
invejada por aqueles que vaticinavam que sua especialização a levaria a
quebra.
Uma outra mudança gradual começou a acontecer na década de 90, as
seguradoras começam a sobrepor suas marcas aos corretores de seguros e o
consumidor começava a querer participar da escolha da seguradora. Dois
fatores ajudaram: corretores para manter e ganhar carteira passaram a
oferecer mais de uma cotação e segurados que tomavam serviços diretamente,
como os de guincho, viam que funcionava. A promessa que lhes foi feita de
atendimento era cumprida diretamente pela seguradora independentemente de
intercessões portanto, a promessa de indenização também o seria.
Esta mudança de cenário e a queda da inflação reposicionaram a subscrição
de risco onde ela deveria ter sempre estado. O prêmio técnico ganhava
respeito, as comissões pagas passam a ser readequadas a patamares
menores e as áreas comerciais perdiam espaço. Dito de outra forma,
descontos e indenizações por relacionamento comercial passaram a ser
difíceis de serem obtidas. Os prêmios médios caíram de forma geral e se fez
necessário vender mais para manter a rentabilidade. Quem duvida é bom saber
que, há coisa de vinte anos, se um amigo perguntasse em um bar quanto era o
seguro do seu automóvel, o corretor estimaria de pronto: 10%. Hoje a taxa
média gira em menos da metade disto. O que subiu foi o valor do automóvel.
As seguradoras vieram na década de 90 aprimorando sistemas e mudando o
relacionamento com o corretor. A proposta protocolada foi substituída por
envios digitais, hoje inclusive com aceitação de riscos em tempo real e entrega
de apólices em minutos. Para acompanhar este movimento desde seu início os
corretores tiveram que comprar equipamentos e passaram a integrar sistemas
de envio de propostas e emissão com os de gestão e controle de seu negócio.
Ouvia-se muito: “as seguradoras transferiram seus custos para os corretores
obrigando-os a digitar as propostas”, mas não era verdade. Eles sempre
datilografaram ou digitaram propostas. A diferença é que este trabalho passou
a ser aproveitado pela seguradora que, na contrapartida, tirou-lhes o custo de
impressão, o custo do “office boy” que iria fazer a entrega, o custo de colocar
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no sistema de acompanhamento o protocolo e ainda trouxe o pagamento da
comissão para logo após a emissão.
Mas como as equipes comerciais foram se adaptando?
De um papel de determinante na escolha da seguradora pelo corretor, o
comercial da linha antiga perdeu espaço e autonomia em nome de culpados
ocultos apenas conhecidos por alcunhas como “sistema”, o “sistema não
permite” (atualmente ainda vemos uns culpados com os quais não dá para
discutir como compliance, governança ou o resseguro). E as seguradoras
passaram a ter uma imagem cada vez mais forte junto ao consumidor.
Da primeira para segunda década do novo século áreas que ocupavam
bastidores como TI ou Jurídico começavam a fazer CEO’s (e até hoje fazem) e
o mercado se reacomodou em um novo patamar, mais técnico, mais focado em
volume de negócios para rentabilidade e em diferenciais aos consumidores.
Seguradoras foram compradas ou se fundiram em um nível que diminuiu a
quantidade daquelas de maior expressão a ponto de cada vez termos visto
menos estandes nos congressos de corretores.
Como evoluiu a área comercial neste período: da visão de capacitados a levar
a produção de seus corretores para a seguradora que desejassem e que
impunham alguns riscos e condições de seus corretores, temos hoje uma área
comercialmente técnica, que analisa carteiras, cobra desempenho e excetua o
que é possível e para quem tem números que justifiquem. A evolução foi
tamanha que, para os corretores de menor volume de produção, existem
centrais de atendimento onde eles levam uma necessidade específica a um
atendente que pode ser trocado a qualquer momento e que eles nunca
conhecerão pessoalmente. Claro, as relações pessoais são importantes senão
não existiriam assessorias cuja titularidade normalmente está em um
profissional reconhecido e com anos de mercado. Corretores que tem o contato
comercial na seguradora, o gerente ou diretor, o veem como um quesito
importante na definição de preferências na indicação que faz aos seus clientes.
Eles desejam ter a sensação de que, se algo der errado, alguém com nome e
telefone/whatsapp estará lá para resolver, não um 0800. Mas este alguém lá
hoje é mais o cargo que a pessoa.
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Creio ter sido um erro de entendimento de alguns CEO´s o de subordinar a
área comercial a técnica deixando-a sem a autonomia que o corretor de
seguros espera de quem lhe atende. Deu mais certo quem reviu o conceito de
autonomia para o de despesa adicional controlada. Isso significa dar uma
margem de atuação ao comercial para a liberação de exceções e ter regras
para casos excepcionais, tudo devidamente previsto e subscrito tecnicamente.
Ou seja, deu mais segurança ao corretor a seguradora que tornou o comercial
também um técnico, mas “de gestão de exceções” e controlou de forma a que
limites fossem impostos e carregamentos ajustados por região conforme
volume de concessões feitas. E o comercial entendeu que o equilíbrio e justiça
nas concessões traz mais produção sem dificultar vendas por agravar tarifas.
Seguradoras que perceberam esta necessidade, mas obrigaram que as
exceções subissem na hierarquia para análise da diretoria, as vezes levadas a
comitês ou colegiados, não entenderam que se o processo for lento trará
insegurança para quem fica as vezes duas semanas na expectativa de uma
resposta, sendo pressionado por um segurado e correndo o risco de ouvir ao
final um não.
Para o corretor, saber que se acionar o suporte comercial quando precisar de
uma exceção vai ter uma pronta resposta, pode ser algo tão importante quanto
o produto, o preço e até quem o atende, desde que seja atendido.

E a

preferência do corretor de seguros na indicação de uma seguradora é algo
importante no ato da venda. Ele pode cotar uma, três, dez, mas, se a tiver, vai
sugerir a seguradora de sua preferência ao cliente, as vezes até de forma
velada (diminuindo a comissão na seguradora em que mais se sentir
confortável).
E o benefício disto é maior que o crescimento da produção: o resultado
melhora também.
As seguradoras não precificam com certeza de preço por uma razão: observam
o comportamento passado do risco, em alguns casos possuem amostras de
baixa significância (quantidade de itens expostos) e fecham prêmios, condições
e franquia imutáveis pelo decorrer do contrato, um ano. Não se pode esperar
que um atuário preveja um preço como 100% adequado ao risco até daqui há
doze meses, isto está mais para um vidente. O aumento das amostras e da
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qualidade técnica da subscrição, do monitoramento e ajuste tarifário imediato
associados a reservas técnicas dão estabilidade a todo o sistema, mas que
existem riscos que possam ser sub precificados e outros sobre precificados,
não tenha dúvidas. Se não fosse assim, as seguradoras teriam todas preços
iguais. O que acontece quando um corretor não tem uma preferência por
seguradora? Ele tenderá a apresentar ao cliente o menor preço para ter mais
segurança de que vai ganhar ou renovar o negócio. Ou seja: estará sempre
pegando a seguradora que tiver sub precificado. E o que acontece quando o
corretor tem a preferência de uma seguradora? Ele fecha no sub e no sobre
preço e, na média, o resultado da seguradora estará garantido.
Isto não acontece apenas com o corretor de seguros. Com o consumidor
funciona a mesma lógica quando ele está buscando um seguro diretamente por
meios digitais, coloca seus dados em um site e recebe uma múltipla cotação.
Este nicho atrai o tipo de consumidor que busca o menor preço e acredita que
o corretor possa ser um custo. Convenhamos que, acionar um corretor e
receber múltiplas cotações cabendo apenas decidir de forma assessorada é
melhor e bem mais prático que fazer buscas, preencher dados inclusive de
crédito e fazer escolhas. A mesma tendência de maior sinistralidade neste
nicho se comprova vendo as transformações que este mercado de vendas
diretas

na

internet

passou

(por

maior

sinistralidade

não

entenda

obrigatoriamente maior frequência de sinistros, mas menores prêmios para o
valor dos sinistros pagos). O que começou dito como uma inequívoca
tendência que iria acabar com a venda através de corretores migrou para um
mercado em revisão onde os “players” que se mantiveram ativos foram os que
souberam controlar a sinistralidade e humanizar a relação através de um
contato telefônico (o sempre honroso exemplo da Minuto Seguros).
E posso ousar dizer que se um consumidor é dado a arriscar respostas de
questionários de avaliação de risco irreais que possam diminuir o preço, claro
que é melhor fazer isto sem um corretor de seguros que pode desconfiar,
questionar e até mesmo avisar a seguradora de que algo está errado.
2. Conclusão
Assim sendo e a prática demonstra, a seguradora que sabe se relacionar com
o corretor de seguros tenderá a melhores resultados.
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Ter bons produtos é uma questão de dinamismo das equipes técnicas
fomentando a criatividade dos seus profissionais e mantendo um olho firme no
que o mercado está fazendo. Atender bem nos serviços é entender que o
investimento em uma assistência que tenha uma eficiente central de
atendimento, sistemas e uma estrutura em campo bem remunerada podem dar
até mais dez pontos percentuais de índice de renovação. Cliente que degusta
um bom serviço exige menos do corretor para renovar e o corretor tem mais
chances de uma comissão cheia. Seguradora que atende bem e comissão
cheia são palavras mágicas para o corretor de seguros. E estrutura comercial
com uma autonomia de pronta resposta dando conforto conquista mais que
produção, conquista o coração do corretor de seguros.
Bons produtos (nem precisam ser os melhores), bom atendimento (que não
precisa ser perfeito) e corretores confortáveis leva a mais vendas e menor
sinistralidade o que permite preços com maior margem de resultado. Palavras
mágicas para executivos e acionistas.
É este equilíbrio que torna importante a área comercial.
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Gerenciamento de riscos do transportador rodoviário para a certificação
de operador econômico autorizado*
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RESUMO
Este artigo aborda o gerenciamento de riscos exigido dos transportadores
rodoviários de carga para se obter a certificação de Operador Econômico
Autorizado, os benefícios que se obtém com a certificação, e a relevância de se
conhecer os riscos atinentes às suas operações inseridas no comércio
internacional de cargas, apresentando as ferramentas de auxílo à mitigação e
monitoramento dos riscos orgânicos às operações internacionais.

Palavras-chave: Operador econômico autorizado, Gerenciamento de riscos,
transportador rodoviário de carga.
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*Artigo

apresentado ao curso de MBA GERENCIAMENTO DE RISCOS E SEGUROS, da
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Abstract
This article addresses the risk management required of road cargo transporters
to obtain the certification of Authorized Economic Operator, the benefits
obtained with the certification, and the relevance of knowing the risks related to
their operations in the international cargo trade, presenting tools to help mitigate
and monitor organic risks to international operation
Keywords: Authorized economic operator, Risk management, road cargo
transporter.
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1. Introdução
Em 2019, a Receita Federal apreendeu 57,15 toneladas de cocaína, superando
em mais de 80% do alcançado em 2018, sendo que as maiores apreensões
ocorreram nos portos de Santos (SP), Paranaguá (PR), Natal (RN) e Itajaí (RN)
(GOVERNO DO BRASIL, 2020).
Só no primeiro semestre de 2020, a Receita Federal apreendeu 27,8 toneladas
de cocaína, superando em 5,07% as apreensões realizadas no primeiro
semestre de 2019. A maioria das apreensões ocorreu no Porto de Santos (SP),
Salvador (BA) e Paranaguá (PR). Este foi o maior resultado já apurado pelo
órgão nos seis primeiros meses de um ano (GOVERNO DO BRASIL, 2020).
Quanto ao tráfico de armas, podemos citar como exemplo a maior apreensão já
realizada pela Receita Federal em Santa Catarina, no Portonave - Navegantes
(SC), um carregamento com 24 fuzis AR-15 e 242 munições. As armas
estavam desmontadas e escondidas em quatro contêineres carregados com
mercadorias vindas ilegalmente dos Estados Unidos (RFB, 2019).
Inicialmente a atenção das alfândegas era voltada à fiscalização do
cumprimento de obrigações tributárias e aduaneiras, como recolhimento de
tributos e classificação tarifária. No entanto, com o aumento do tráfico de
drogas ilícitas e armas ilegais, o controle da segurança da cadeia logística
passou a ser um dos elementos mais preocupantes das aduanas,
principalmente nos países desenvolvidos. Sendo assim, as alfândegas
passaram a realizar também fiscalizações com o intuito de identificar possíveis
vulnerabilidades nas operações logísticas, para gerenciamento dos riscos e
proteção das fronteiras visando o combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas
e armas.
Essa fiscalização mais intensa demanda de maiores recursos aportados pelo
governo federal, aumentando as burocracias e os atrasos na realização das
operações fiscalizatórias. Diante deste cenário de limitação de recursos
públicos, o Programa de Operador Econômico Autorizado (OEA) foi
desenvolvido com o propósito de conceder maior segurança à cadeia logística
internacional e facilitar as operações de comércio exterior com a colaboração
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da aduana e de outras agências do governo que também participam das
operações de comércio exterior.
2. O programa de operadores econômicos autorizados (OEA)
Consiste no reconhecimento pela Receita Federal do Brasil (RFB) dos
operadores da cadeia logística internacional que demonstram capacidade de
gerir riscos relacionados à segurança física das cargas e à conformidade
tributária e aduaneira que após ter comprovado o cumprimento dos requisitos e
critérios do Programa OEA, é certificado como um operador de baixo risco,
confiável e, consequentemente usufruirá dos benefícios oferecidos pela
Aduana Brasileira, como por exemplo, maior agilidade e previsibilidade de suas
cargas nos fluxos do comércio internacional (RFB, 2018).
O programa que estabelece a Certificação OEA surgiu em 2005 em uma
convenção da Organização Mundial Aduaneira (OMA), em Bruxelas, onde foi
estabelecida uma estrutura normativa de padrões para segurança e facilitação
do comércio internacional. O principal objetivo da criação do OEA é a
promoção da integração entre as aduanas e todos os operadores envolvidos na
cadeia logística do comércio internacional, visando evitar ações criminosas no
trânsito entre os países, como terrorismo e trânsito ilegal de mercadorias. No
entanto, o programa é implantado no Brasil 10 anos depois, em 2015
(ADUANAWEB, 2019).
Desta forma, o Operador Econômico Autorizado (OEA) é parte de um programa
idealizado pela Organização Mundial das Aduanas (OMA) com o objetivo de
padronização, agilidade e simplificação das normas e procedimentos
aduaneiros, e nomeado com a sigla SAFE a partir do Framework of Standards
to Secure and Facilitate Global Trade, ou numa tradução livre, estrutura de
padrões de segurança para a facilitação do comércio global, reconhecido pela
Receita Federal do Brasil como Estrutura Normativa da OMA.
Figura 1 – Estatística das emissões de certificados do Programa OEA
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Fonte: Sistema OEA

Segundo relatório da Receita Federal, até 31 de outubro de 2020 o Programa
OEA havia emitido 494 certificados e ainda restavam 117 requerimentos em
análise. Desde que o programa entrou em vigor, 269 requerimentos foram
arquivados e 101 tiveram seu pleito indeferido, conforme Figura 1.
Ainda segundo a Receita Federal, os arquivamentos ocorreram devido ao não
cumprimento de algum requisito de admissibilidade contido no art. 14 da IN
RFB nº 1.598/2015. Já os indeferimentos podem ter ocorrido devido ao não
cumprimento, total ou parcial, dos critérios de elegibilidade ou segurança e/ou
conformidade, conforme a modalidade de certificação requerida.

3.Elegibilidade ao programa OEA
Conforme o artigo 1º, parágrafo 1º da Instrução Normativa RFB nº 1598/2015,
considera-se Operador Econômico Autorizado (OEA) o interveniente em
operação de comércio exterior envolvido na movimentação internacional de
mercadorias a qualquer título que, mediante o cumprimento voluntário dos
critérios de segurança aplicados à cadeia logística ou das obrigações
tributárias e aduaneiras exigidos pelo Programa OEA, seja certificado pela RFB
como OEA.
Conforme o artigo 4º da Instrução Normativa RFB nº 1598/2015, podem
requerer a certificação OEA os seguintes intervenientes:
I. Importador;
II. Exportador;
III. Transportador;
IV. Agente de carga;
V. Depositário de mercadoria sob controle aduaneiro/ depositário de
mercadoria sob controle aduaneiro em recinto alfandegado; 127

Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1736, de 12 de
setembro de 2017.
VI. Operador portuário ou aeroportuário; - Redação dada pela
Instrução Normativa RFB nº 1736, de 12 de setembro de 2017.
VII. Despachante aduaneiro;
VIII. Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação
(Redex). - Incluído pela Instrução Normativa RFB nº 1736, de 12 de
setembro de 2017.
A partir da definição de elegibilidade, a empresa interessada deverá escolher a
modalidade de certificação de acordo com as características de suas
operações.
4. Modalidades de certificação do OEA
Conforme o art. 6º da IN/RFB nº 1.985/20, o Programa Brasileiro de OEA
possibilita a certificação dos intervenientes nas seguintes modalidades:
I. OEA Segurança (OEA-S): baseado em critérios de segurança
aplicados à cadeia logística no fluxo das operações de comércio
exterior;
II. OEA Conformidade (OEA-C): baseado em critérios de cumprimento
das obrigações tributárias e aduaneiras, com diferentes níveis quanto
aos critérios exigidos e aos benefícios concedidos, sendo eles: OEAC Nível 1 e OEA-C Nível 2.
III. OEA Pleno (OEA-P): o interveniente certificado simultaneamente
como OEA-S e OEA-C Nível 2 poderá utilizar a denominação OEAPleno, enquanto mantiver as referidas certificações.
Figura 2 – Certificados do Programa OEA emitidos por modalidade
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Fonte: Sistema OEA

Os 494 certificados OEA emitidos até 31 de outubro de 2020, estão distribuídos
nas seguintes modalidades:
 264 certificações OEA-Segurança;
 02

certificações

OEA-Conformidade

Nível

1

Importadores

ou

recepcionados do Linha Azul; e
 228 certificações OEA-Conformidade Nível 2.
As diferentes modalidades de certificação exigem processos adequados de
monitoramento do gerenciamento dos riscos dos processos de segurança,
conformidade ou a combinação de elementos auditáveis na certificação de
nível Pleno.

5. O processo de certificação OEA
No ambiente competitivo de negócios do comércio internacional, que se
apresenta permanentemente dinâmico, exige de seus operadores que, ao
mesmo tempo em que buscam processos logísticos cada vez mais rápidos,
menos burocratizados, com menores custos, estes também devem ser mais
confiáveis e seguros. Neste contexto, HOEFLICH (2018), afirma que os
“resultados da avaliação de desempenho, na cadeia logística do comércio
exterior, serão fundamentados em um conjunto de atributos de serviço,
reconhecidos como relevantes para a certificação OEA”.
Segundo o art. 14 da Instrução Normativa RFB nº 1985/2020, O processo de
certificação no Programa OEA consiste na avaliação do processo de gestão
adotado pelo interveniente para minimizar os riscos existentes em suas
operações de comércio exterior. Para obter a certificação no Programa OEA, o
interveniente deverá atender:
I. Requisitos de admissibilidade, que o tornam apto a participar do
processo de certificação no Programa OEA - aplicáveis a todos;
II. Critérios de elegibilidade, que indicam sua confiabilidade aplicáveis a todos; e
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III. Critérios específicos por modalidade ou por interveniente
(segurança ou conformidade).
a. Passo a passo da certificação
O processo de certificação é formado pelas etapas abaixo.

A Receita Federal descreve os Requisitos de Admissibilidade estabelecidos no
art. 17 da Instrução Normativa RFB nº 1985/2020 são:
I. Adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE): Toda comunicação
do Centro OEA com requerente da Certificação OEA será mediante
notificações feitas ao domicílio tributário eletrônico;
II. Adesão à Escrituração Contábil Digital (ECD): O operador que optar
pelo requerimento da Certificação OEA deverá estar com o sistema de
ECD em operação para que seu pleito seja admitido à análise do
Programa OEA;
III. Regularidade Fiscal, mediante comprovação por meio de Certidão
Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União (CND), nos termos da Portaria Conjunta
RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014;
IV. Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e
recolhimento de tributos federais há mais de vinte e quatro meses.
V. Atuação como interveniente passível de certificação OEA por no
mínimo de vinte e quatro meses.
VI. Autorização para operar em sua área de atuação, nos termos
estabelecidos pelo órgão de controle específico, quando for o caso;
VII. Inexistência de indeferimento a pedido de certificação ao Programa
Brasileiro de OEA nos últimos seis meses.

As Informações Gerais, os Critérios de Elegibilidade e os Critérios Específicos
fazem parte do Questionário de Autoavaliação (QAA), onde os operadores
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deverão fornecer as informações necessárias para análise da RFB para
aprovação da certificação OEA. Após o preenchimento do QAA, a empresa
deverá apresentar o seu Gerenciamento de Riscos por meio do Mapa de
Riscos, utilizando como diretriz a ISO 31.000. E por último a Validação Física,
onde a RFB verifica se as informações obtidas no QAA e em outros sistemas
aos quais a RBF tem acesso são verdadeiras.
HOEFLICH (2018) orienta que “com o emprego de questionários devem ser
identificados os indicadores chaves de risco no comércio exterior para
certificação do OEA” e alerta “a conquista da certificação OEA é também o
reconhecimento e a validação dos processos de gestão dos riscos empregados
pelas empresas que serão passaporte nos acordos de reciprocidade de
aduanas no mercado internacional”.
O cumprimento dos procedimentos (I a VI) autoriza a empresa a protocolar o
seu requerimento de certificação na Receita Federal Brasileira.
Deve ser considerado que a RFB utiliza critérios e processos próprios
orientados pela norma ISO 31000 como fonte orientadora para a nomenclatura
e os processos de manutenção da certificação, a auditoria da certificação que
está em andamento, em âmbito internacional e a promoção do estabelecimento
de uma abordagem sistemática para considerar riscos, em vez de tratar a
prevenção como uma componente separada de um sistema de gestão da
qualidade.
Esta abordagem sistêmica integrada às demais estruturas da organização,
assim como também de seus entes externos (ex.: fornecedores e clientes) é
uma das mudanças chave na revisão 2015 da ISO 9001. Nesta nova
abordagem, o risco é inerente a todos os aspectos de um sistema de gestão da
qualidade. Existem riscos em todos os sistemas, processos e funções. O
pensamento baseado no risco assegura que estes riscos são identificados,
considerados e controlados ao longo do design e uso do sistema de gestão da
qualidade.
Com esta abordagem, de pensamento baseado em riscos, é que a
sedimentação dos procedimentos implantados para a Certificação OEA, que
deve ser obtida a sua continuidade através de programa com a sistematização
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de treinamentos específicos e voltados para a conscientização de ameaças e
impactos na manutenção desta certificação.

6. Requisitos que o transportador rodoviário deverá cumprir para obter a
certificação OEA
Conforme especificado no Guia de Implementação dos Requisitos do Programa
Brasileiro OEA:
I.

Deve existir procedimento formal (escrito), de aplicação

obrigatória, que disponha sobre controle do transporte da carga
ao longo da cadeia logística;
II. As rotas utilizadas para transporte da carga devem ser
previamente conhecidas;
III. O procedimento deve conter regras de parada do veículo
transportador da carga.
O Guia também estabelece que com base nos dados de rastreamento das
operações e com apoio de medidas como inspeção das unidades de carga
realizada pelas pessoas autorizadas no fluxo de recepção, expedição e
transporte, deve-se buscar prevenir trajetos ou paradas injustificáveis durante o
transporte da carga. Carga em repouso é considerada carga exposta a risco.
As paradas programadas devem ser consideradas em um procedimento geral
de rastreamento e monitoramento.
Recursos como monitoramento, aliado a um processo de gerenciamento de
riscos para adoção de cautelas adequadas à logística empregada, contribuem
com a segurança da carga durante o transporte. O operador deverá possuir
amplo conhecimento das rotas utilizadas e a distinção das rotas com maior
exposição ao risco de ameaças. É importante que seja implantado um
processo de monitoramento diferenciado para rotas mais longas, rotas de
maior periculosidade conhecida, rotas rodoviárias de exportação, transporte de
cargas para países identificados como exportadores de drogas, além da
avaliação dos diferentes tipos de cargas e até mesmo horários de
deslocamentos e as condições atmosféricas e de pavimentação das rotas
utilizadas.
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Nos critérios de Segurança do Questionário de Autoavaliação citado
anteriormente, há exigências que visam evitar a utilização de unidades ou
compartimentos de cargas adulterados, como também a violação de unidades
e de veículos de carga. Essas exigências são as seguintes:
I. Inspeção das unidades de carga e veículos


Deve existir procedimento formal (escrito), de aplicação
obrigatória, para inspeção prévia de unidades de carga e
veículos;



Contêineres devem ser submetidos a inspeções de sete

pontos;


Veículos de carga devem ser submetidos a inspeções de
dezessete pontos.

A inspeção de 7 pontos do contêiner abrange:
1. Chassi
2. Porta
3. Lateral direita
4. Lateral esquerda
5. Parede frontal
6. Teto
7. Piso
Figura 3: Inspeção dos sete pontos dos contêineres

Fonte: Perguntas & Respostas – (Programa Brasileiro de OEA, 2018)

A inspeção de dezessete pontos para veículos de carga abrange:
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1. Para-choque
2. Motor
3. Pneus
4. Piso da unidade tratora
5. Tanques de combustível
6. Cabine
7. Reservatório de ar
8. Eixo de transmissão
9. Quinta roda
10. Sistema de exaustão
11. Chassi
12. Portas
13. Lateral direita
14. Lateral esquerda
15. Parede frontal
16. Teto
17. Piso do compartimento de carga

Figura 4: Inspeção dos 17 pontos dos veículos de carga

Fonte: Perguntas & Respostas – (Programa Brasileiro de OEA, 2018)

II. Emprego de dispositivos de segurança:
 Deve existir procedimento formal registrado de aplicação
obrigatória, para utilização de dispositivos de segurança (lacres,
sinetes, cintas e/ou marcações);
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 O procedimento deve indicar as normas que os dispositivos
empregados devem atender (como ISO 17712 ou superior);
 O procedimento deve conter regras de aquisição, guarda,
distribuição e afixação dos dispositivos;
 Sempre que aplicável, devem ser utilizados lacres de alta
segurança, que atendam ou excedam a norma ISO 17712, em
todas as unidades de cargas.

III. Verificação da integridade da unidade de carga
 Deve

existir

procedimento

formal

(escrito),

de

aplicação

obrigatória, para verificação da integridade da unidade de carga
ao longo da cadeia logística;
 O procedimento deve estabelecer que suspeitas de violações de
integridade da unidade de carga sejam reportadas e tratadas
internamente e, quando for o caso, comunicadas às autoridades.

IV. Transporte da carga
 Deve

existir

procedimento

formal

(escrito),

de

aplicação

obrigatória, que disponha sobre controle do transporte da carga
ao longo da cadeia logística;
 As rotas utilizadas para transporte da carga devem ser
previamente conhecidas;
 O procedimento deve conter regras de parada do veículo
transportador da carga.
Os requisitos acima identificados permitem a avaliação da conformidade com
os critérios de segurança, porém os requisitos da certificação e de sua
manutenção são os de se monitorar o gerenciamento dos riscos durante os
deslocamentos das cargas, ao longo da cadeia logística do embarcador
certificado OEA.
Para viabilizar a certificação do Transportador Rodoviário de Carga no OEA é
importante que a implantação do processo seja de baixo custo e integrado aos
programas de gerenciamento de riscos, já em uso, para cumprir as regras de
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Compliance das apólices de seguros no âmbito do transporte nacional
rodoviário de cargas.
Considerando os requisitos exigidos, devem-se observar também os benefícios
concedidos aos prestadores de serviços de transportes certificados como
Operadores Econômicos Autorizados (OEA), descritos a seguir.

7. Benefícios da certificação OEA para o transportador rodoviário
Os benefícios do OEA dependerão da modalidade de certificação do Operador,
visto que a Receita federal criou diferentes modalidades e níveis para os
agentes OEA. São citados abaixo, somente benefícios sobre as modalidades
em que os Transportadores Rodoviários poderão ser certificados.

7.1 Benefícios gerais:
I. A divulgação do operador no site da Receita Federal, o que gera
credibilidade para a empresa;
II. A possibilidade de o interveniente utilizar a marca do Programa
brasileiro OEA (para credibilidade e estratégias de marketing).
III. A Receita Federal designará um servidor que será o contato do
OEA, para o esclarecimento de dúvidas em relação ao programa e
procedimentos aduaneiros.
IV. O OEA poderá participar de propostas para alteração da
legislação e procedimentos aduaneiros, sempre com foco no
desenvolvimento do programa.
V. O OEA será dispensado das exigências formalizadas na
habilitação a regimes aduaneiros especiais ou aplicados em áreas
especiais que já tenham sido cumpridas no procedimento de
certificação no Programa Brasileiro de OEA.
VI. O

OEA

poderá

participar

de

seminários

e

treinamentos

organizados conjuntamente com o Chefe da Equipe de Gestão de
Operador Econômico Autorizado.
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Todos esses benefícios auxiliam o Transportador Rodoviário de Carga a
fidelizar seus embarcadores, aumentando o valor agregado aos seus serviços
prestados, considerando que sua certificação no programa OEA viabiliza a sua
integração aos operadores de cargas para o comércio internacional - que são
mais sensíveis às negociações de fretes - desde que tenha capacidade de
demonstrar seu melhor desempenho (nível de performance).

7.2 Benefícios específicos para o interveniente certificado na modalidade
OEA-S
I.

Redução do percentual de seleção de Declarações Únicas

de Exportação (DU-E) do OEA para canais de conferência
aduaneira, em relação aos demais declarantes;
II. Processamento de forma prioritária, pelas unidades da
RFB, das DU-E do OEA selecionadas para conferência
aduaneira;
III. Dispensa de apresentação de garantia para concessão do
Regime Especial de Trânsito Aduaneiro, cujo beneficiário seja
transportador certificado como OEA;
IV. Acesso prioritário para o transportador certificado como
OEA a recintos aduaneiros.

A fim de atender ao modelo e níveis de serviços exigidos no processamento
prioritário (fast track) das cargas dos OEA certificados, o prestador de serviços
de transporte rodoviário de carga também deve ser beneficiado na otimização
do uso de sua frota, por ter prioridade não só no desembaraço aduaneiro, mas
também nos postos fiscais das receitas estaduais.

8. Práticas de segurança e proteção adotadas pelos transportadores
rodoviários de carga
Para realizar suas operações, os Transportadores Rodoviários de Carga
devem contratar o seguro de Responsabilidade Civil do Transportador
Rodoviário de Carga (RCTR-C). Este seguro é obrigatório, devendo ser
contratado para garantir o reembolso pelas perdas e danos ocorridos, com
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as mercadorias transportadas, em caso de acidentes ocorridos durante a
viagem rodoviária.
As apólices deste seguro apresentam nas suas condições gerais, que o
transporte dos bens ou mercadorias deverá ser feito em veículos licenciados,
em bom estado de funcionamento e de conservação, providos de equipamento
necessário à perfeita proteção da carga.
O gerenciamento dos riscos do seguro de RCTR-C é feito através de inspeção
das condições do veículo antes, durante e depois da viagem, sendo os
procedimentos de inspeção normalmente realizados pelo próprio condutor. A
avaliação dos riscos relativos às documentações exigidas para cada tipo de
carga e rota prevista, as condições de conservação e a adequação do veículo
transportador às cargas e aos percursos podem também vir a ser realizados
por Gerenciadoras de Riscos contratadas pelos embarcadores, para inspeção
e monitoramento das viagens.
Vale ressaltar que o risco coberto pelo seguro de RCTR-C é relativo às avarias
na carga, que tenha como causa um acidente, para qual o condutor não tenha
contribuído voluntariamente para o sinistro, ou seu agravamento.
Existe a possibilidade da contratação do seguro facultativo, descrito como de
Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de
Carga (RCF-DC). Os riscos cobertos são o de roubo ou desaparecimento das
mercadorias transportadas durante a viagem.
O seguro facultativo, como proteção financeira, tem seus prêmios negociados a
partir de critérios de percepção de riscos da seguradora frente ao histórico de
sinistralidade do Transportador Rodoviário de Carga e transfere parte da
responsabilidade para o transportador exigindo um Plano de Gerenciamento de
Riscos (PGR) que consiste em um conjunto de medidas de proteção para a
segurança da carga durante o transporte, visando reduzir ao máximo a sua
exposição ao risco de roubo, como também recuperar as cargas que
eventualmente venham a ser roubadas.
A fim de atender a duas premissas. Uma delas é que o objetivo essencial da
certificação do Transportador Rodoviário de Carga para atuar como prestador
de serviços de um embarcador com certificação OEA, é ter prioridade de
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circulação (fast track) em áreas aduaneiras para as cargas com origem e
destino no comércio internacional, e também nas fronteiras fiscais dos estados
da federação. A outra premissa assumida é que o motorista é o fiel depositário
das mercadorias e o seu perfil profissional é analisado pelas Gerenciadoras de
Riscos com vista ao alinhamento com os níveis aceitáveis nas respectivas
apólices de seguros.
O Estado de Pernambuco pode ser citado como exemplo de regulamentação
dos procedimentos como facilitador de operações em postos fiscais através
dos procedimentos de registro antecipado de Termos de Fiel Depositário para
obter o benefício de circulação em Canal Expresso, cujos procedimentos são
regulamentados pelo decreto do Governo do Estado de Pernambuco Nº
46.305, de 27 de julho de 2018 e a Portaria SEFAZ nº 113, DE 08/08/2018.
O Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) relaciona todas as medidas que
deverão ser tomadas pelo Transportador Rodoviário de Carga para garantir a
segurança da carga durante do transporte, detalhando de forma clara e objetiva
as regras de acordo com tipos de mercadorias embarcadas e seus respectivos
valores. Dentre as regras mais comuns de um PGR, podemos citar:
I.

Elaboração prévia de um plano de rota que deverá evitar

áreas consideradas como de risco;
II. Determinação de quais Gerenciadoras de Riscos estarão
autorizadas pela Seguradora a operar o monitoramento das
operações do Transportador;
III. Os registros e prazo de validade das liberações cadastrais
de motoristas e veículos junto à Gerenciadora de Riscos;
IV. A necessidade de rastreamento e monitoramento do
veículo Transportador;
V. Tecnologias, equipamentos, sensores e atuadores que
poderão ser utilizados no veículo transportador;
VI. A necessidade de escolta por agentes armados ou escolta
velada com agentes e veículos descaracterizados;
VII. A necessidade do uso de iscas (monitoradas) camufladas
dentro da carga e demais medidas protecionais para prevenção
de roubos.
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As medidas de segurança exigidas pelo seguro de RCF-DC visam
especificamente mitigar os roubos, não tendo processos definidos para o
controle da contaminação da carga com armas e drogas ilícitas.

9. Monitoramento do gerenciamento de riscos dos transportadores
rodoviários de carga aplicados aos requisitos da certificação OEA
Os riscos identificados para os OEA são relativos ao tráfico de armas e drogas,
assim como a lavagem de dinheiro, que são praticados normalmente por
organizações criminosas que atuam também no roubo e desvio de cargas.
Considerando que os agentes do crime já atuam no âmbito do transporte
rodoviário de carga para subtrair mercadorias que estão sendo protegidas por
coberturas securitárias e com seus riscos gerenciados por PGR monitorados
por especialistas em segurança das operações à serviço das seguradoras, as
cargas que estão em trânsito também estão expostas aos riscos de
contaminação indevida.
Para os fins do Programa OEA, as ações de segurança física da carga visam
“inibir a contaminação das cargas lícitas dos OEA, por qualquer tipo de
substância, produto, ou mercadoria, inclusive drogas e armas, assim como
ações de contrabando, descaminho, violação de direitos de propriedade
industrial, ou intelectual”.
As cargas que têm como origem e/ou destino o mercado internacional são
normalmente inspecionadas nas aduanas, porém a certificação OEA obtida
pelos embarcadores visa o benefício de facilitação e prioridade no
desembaraço aduaneiro. Portanto, os procedimentos de proteção para a
segurança das cargas devem ser evidenciados para os intervenientes públicos,
a fim de que os embarcadores certificados possam usufruir da agilidade
oferecida por sua certificação.
O modus operandi dos traficantes é despistar a fiscalização infiltrando drogas e
armas em contêineres, sem o conhecimento dos exportadores e importadores,
em meio aos mais variados tipos de cargas.
Nos terminais, um dos métodos que tem sido muito eficaz para auxiliar na
apreensão de armas e drogas ilícitas em unidades estufadas é o
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escaneamento destes contêineres. O equipamento funciona como uma
máquina de raios-X que faz a varredura completa nas cargas.
Deve-se considerar que o processo de inspeção de segurança nas cadeias
logísticas de um OEA certificado se inicia antes da estufagem do contêiner,
quando é realizada a inspeção dos 7 pontos, conforme descrito no Capítulo 5.
Um exemplo é o scanner instalado no Porto de Navegantes, no litoral norte
catarinense, onde o caminhão com o contêiner fica parado, enquanto o scanner
se move para frente e para trás, emitindo ondas de raios-x que conseguem
atravessar qualquer superfície com até 27 centímetros de espessura. As
imagens escanceadas são enviadas diretamente para o sistema da RFB, que
compara, em tempo real, a imagem captada com os dados descritos na nota
fiscal, através do tamanho e densidade dos produtos. A análise de cada
contêiner leva aproximadamente três minutos e o aparelho tem capacidade
para vistoriar até 350 contêineres por dia, tornando o processo de fiscalização
e liberação das cargas que entram e saem do porto mais rápido e preciso
(Revista portuária, 2008).
Uma vez que o programa de certificação OEA tem como objetivo principal o
monitoramento do gerenciamento de riscos que auxiliem no combate ao tráfico
internacional de drogas, armas e ilícitos que permitam a lavagem de dinheiro, a
utilização de critérios de inconformidade de registros, com elemento de seleção
no processo de escaneamento dos contêineres estufados dos OEA (a partir
das constatações de diferença de peso) poderá contribuir para o aumento
significativo de segurança das cargas, assim como as possíveis apreensões de
produtos ilícitos.
Outro dispositivo que pode ser um grande aliado no combate ao tráfico de
produtos ilícitos é o lacre eletrônico para contêineres. Um dispositivo que foi
desenvolvido pela Associação Brasileira dos Terminais Retroportuários e das
Empresas Transportadoras de Contêineres (ABTTC). A ABTTC disponibiliza
um ambiente de monitoramento por OCR (reconhecimento óptico de
caracteres) que lê os dados do contêiner, do veículo e da carga registrados no
chip que acompanha o lacre, links de comunicação, além de acompanhar a
estufagem e gravar imagens, tudo disponível em tempo real para a Alfândega
do Porto. Os lacres são descartáveis, têm certificado ISO, processa dados
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criptografadas que são acessados somente com senha e são difíceis de
falsificar ou clonar. A leitura tem alcance de 5 a 10 metros e é feita por
coletores móveis ou portal RFID (Radio Frequency Identification). (Portos e
Navios, 2019)
É feita a leitura do lacre quando o contêiner deixa o Recinto Especial para
Despacho Aduaneiro de Exportação (Redex), e o mesmo ocorre quando a
carga chega ao operador portuário. Caso ocorra o seu rompimento durante
esse trajeto, o problema será notado e a RFB conseguirá identificar através de
uma vistoria, se houve contaminação da carga com produtos ilícitos.
As duas sugestões citadas acima são apenas exemplos de iniciativas para
procedimentos de segurança realizados ainda dentro das áreas portuárias,
porém para mitigar o risco de infiltração de produtos ilícitos na carga durante o
trajeto rodoviário, é necessário estruturar processos de inspeção do veículo e
lacres com o emprego de uma tecnologia integrada que permita realizar
registros e transmissão dos dados críticos.
Estes processos e sistemas devem ser integrados ao ambiente já disponível no
mercado, permitindo que seja realizada a checagem de lacres em todas as
paradas realizadas durante a viagem. Os registros destas inspeções realizadas
pelo próprio motorista devem ser geo-referênciados, devendo compor um
relatório consolidado de fotos dos lacres e das portas dos contêineres/
carretas/ baús.
O envio destes dados processados para monitoramento do gerenciamento de
riscos das operações de transportes do OEA deve ser feito independente das
ações das Gerenciadoras de Riscos que atuam por exigência das apólices de
seguros. Esta segregação de fluxos é necessária para que não ocorra qualquer
conflito de interesses em contratos distintos - gerenciamento de riscos para
seguros e monitoramento de gerenciamento de riscos do OEA - mas o
processo deve permitir a interação das ações de proteção das cargas
movimentadas pelas transportadoras.
A solução tecnológica recomendada seria o desenvolvimento de um aplicativo
com funcionalidade em smartphones, pois o volume das cargas que são
exportadas pelo Brasil são commodities agrícolas que não exigem tecnologias
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sofisticadas de segurança e das cargas, a fim de se obter os níveis de
segurança que atendam aos requerimentos das apólices de seguros.

10. Etapas para o monitoramento do gerenciamento de riscos do OEA
O desafio da implantação de um monitoramento do gerenciamento de riscos
nas cadeias produtivas em que se inserem os OEA se dá pela própria
complexidade de suas operações. Muitas das operações de suprimentos e
distribuição são terceirizadas e os controles sobre estes elementos externos à
empresa dependem do seu poder de negociação para incluir os procedimentos
exigidos de conformidade e, principalmente de segurança, nas atividades de
seus fornecedores de serviços logísticos.
As empresas que operam em negócios internacionais costumam atuar em
diferentes cadeias logísticas, com distintos fluxos de origens e destinos, o que
torna a análise dos riscos extremamente trabalhosa. Sendo o comércio
internacional um sistema dinâmico e aberto às mudanças em seus processos
operacionais, nos quais se buscam otimizações necessárias para atendimento
de demandas, as metodologias desenhadas para sistemas logísticos fechados
são pouco eficientes.
De acordo com a norma NBR/ISO 31010 (ABNT, 2012) que está em revisão, a
análise bow tie é uma maneira esquemática simples de descrever e analisar os
caminhos de um risco desde as causas até suas consequências. Diagramas
bow tie podem ser construídos a partir das árvores de falhas. Também pode
ser construído o esquema a partir de uma sessão de brainstorming, dentro dos
limites da integral compreensão das causas e consequências de um risco, bem
como

dos

controles

de

prevenção

e

recuperação,

para

elaborar

adequadamente o diagrama.
O desafio para as empresas certificadas ou, interessadas na sua certificação, é
identificar as suas cadeias em níveis de risco, realizando uma análise de
ameaça considerando as probabilidades, desde o ponto de origem das cargas,
ou mesmo rotas por onde é transportada, até seu local de destino. A
verificação de todas as vulnerabilidades, que são relacionadas às análises de
impacto, ao longo dos fluxos de abastecimento (cadeias de suprimentos inbound), ou distribuição (cadeias logísticas - outbound). Recomenda-se que
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quão menores forem os elos das cadeias logísticas envolvidas, representados
pelo número de parceiros, mais robusta poderá ser a análise de risco a ser
realizada, podendo atingir até mesmo a forma integral.
O nível de segurança da cadeia está relacionado à confiabilidade obtida pelo
nível

de

aderência

dos

processos

de

identificação

de

ameaças,

vulnerabilidades e deficiências de segurança na cadeia logística internacional.
Para identificar os riscos, é condição preliminar o entendimento do fluxo
operacional e dos envolvidos - desde o início até o final da cadeia de
abastecimento internacional - sendo premissa fundamental para o correto
gerenciamento das ações preventivas, ou para o oportuno tratamento e
correção dos pontos identificados como frágeis.
Para a identificação preliminar do grau ou nível de risco de cada fator
identificado, recomenda-se criar um valor relativo (comparativo) que consiste
em construir uma escala na qual se atribui um valor numérico às ameaças e
vulnerabilidades identificadas durante a análise, usando, por exemplo: 1 para
Baixo, 2 para Médio e 3 para Alto. Destaca-se que estes valores servem
apenas para estabelecer uma escala de prioridades no tratamento dos riscos
estruturada a partir dos impactos percebidos, não tendo relação com as
probabilidades da manifestação do evento.
Esta escala pode ser utilizada para atender de acordo com os indicadores de
desempenho (KPI), servindo como orientação na distribuição das atividades
por prioridades e por responsabilidades das ações corretivas, definindo
também o período para o cumprimento das atividades, além de realizar os
registros para produção de evidências com a documentação das ações
tomadas.
Quanto à análise do grau, ou nível, de segurança dos programas de Supply
Chain Security (Cadeia Logística Segura/Cadeia de Suprimentos Segura), cada
empresa é responsável por estabelecer seu próprio modelo de Compliance
(conformidade) e sistema de classificação da segurança, assim como o modelo
de gestão dos riscos associados.
A norma ISO 28000 de 2014, que dispõem sobre a especificação para
sistemas de gestão de segurança para a cadeia logística é um dos padrões
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que podem ser utilizados como orientação para constituição destes processos
de segurança no âmbito do Programa OEA. Esta norma especifica os
requisitos para um sistema de gestão de segurança, incluindo aqueles
aspectos fundamentais que garantem a segurança da cadeia logística. A
gestão de segurança está vinculada a muitos outros aspectos da administração
do negócio, dentre eles estão inclusas todas as atividades controladas, ou
influenciadas, por organizações que impactam na segurança da cadeia
logística. Esses outros aspectos devem ser considerados diretamente, onde e
quando tiverem impacto sobre a gestão de segurança, inclusive no transporte
dessas mercadorias ao longo da cadeia logística.
Se a abordagem da empresa for orientada ao Compliance (conformidade) com
os sistemas de gestão da qualidade, deve-se aplicar o conceito de Risk
Thinking (pensamento baseado em risco) considerando que “o risco é inerente
a todos os aspectos de um sistema de gestão da qualidade”. A International
Organization for Standardization (ISO) preconiza que “existem riscos em todos
os sistemas, processos e funções”. Assim a ISO afirma que “o pensamento
baseado no risco assegura que estes riscos são identificados, considerados e
controlados ao longo do design e uso do sistema de gestão da qualidade.”
Existem padrões aplicados internacionalmente que devem considerados para
análise de conformidade, tais como os da Transport Asset Protection
Association (TAPA). Os requisitos de segurança para transporte (TSR)
possuem um padrão TAPA oficial para serviços seguros de transporte. É um
padrão global comum que pode ser usado em acordos de negócios/segurança
entre compradores e prestadores de serviços de logística (LSPs) e/ou outros
candidatos que buscam certificação. No desenvolvimento deste padrão, a
TAPA reconhece as diferenças de como os serviços de transporte são
prestados globalmente, regionalmente e até mesmo dentro das empresas, e
que o TSR pode se aplicar a todos ou parte dos serviços prestados por um
LSP/Candidato. Dependendo da complexidade e do tamanho da cadeia de
suprimentos, a conformidade com os padrões TAPA pode ser obtida por meio
de um único LSP/Candidato ou múltiplos LSPs/Candidatos e subcontratados
qualificados.
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Sendo aliciados os seus requisitos TAPA para certificação e auditoria orientado
para as instalações, ou transportadores, são classificadas em um dos três
níveis de segurança, com base no nível de proteção necessário:
a) Nível A = Proteção de segurança elevada
b) Nível B = Proteção de segurança moderada
c) Nível C = Proteção de segurança padrão
Outra abordagem é a baseada em riscos. Ao se utilizar de metodologias para
identificação das ameaças e vulnerabilidades, com base no modelo de
negócios e dentro de seus fluxos e cadeias de abastecimento internacional.
Neste cenário é necessário que as empresas avaliem as diversas fontes
disponíveis de informação ao longo de suas cadeias de suprimentos e logística,
para que se tenham uma lista factível de ameaças para sua cadeia de
abastecimento internacional. Após a realização de uma análise minuciosa dos
fatores de risco, é recomendável atribuir um grau de risco de ameaça com base
nos requisitos em escala que define a prioridade nos seus tratamentos, tal
como:
• Baixo Risco: Atende a todos os critérios mínimos de segurança.
• Risco Médio: Atende critérios mínimos em áreas críticas (por exemplo,
segurança do transporte, lacres, rastreamento e processo de recrutamento),
mas não incorporou todas as medidas de segurança em outras áreas.
• Alto Risco: Não atende a todos os critérios mínimos de segurança.
Outro modelo para a análise qualitativa dos riscos é identificar as
vulnerabilidades ao longo da cadeia de suprimentos e de distribuição do OEA.
Um método que pode ser empregado para realizar uma análise de
vulnerabilidade é enviar questionários para auto avaliações de segurança aos
parceiros comerciais que são ou não certificados em programas de Supply
Chain Security como, por exemplo, o de Operador Econômico Autorizado
(OEA). Tais levantamentos, baseados no processo realizado pelo parceiro,
dentro do fluxo da cadeia logística internacional seja de: aquisição, produção,
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embalagem,

armazenamento,

carregamento /

descarga,

transporte ou

preparação de documentos.
O questionamento na pesquisa ao parceiro deverá descrever as medidas de
segurança utilizadas alinhadas aos padrões que desejar atingir. Numa
pesquisa para fornecedores de OEA certificados deve conter elementos
críticos, tais como: a existência de um sistema de conferência processual e
documental, de um processo de rastreabilidade e monitoramento de carga,
uma política de segurança de uso de lacres, de controles de acesso físico, de
segurança de pessoal e programas de treinamento para conhecimento de
ameaças, de segurança da tecnologia da informação, assim como na
averiguação técnica de demais subcontratados.
Segundo COSTA (2017), a documentação de um processo de qualificação de
fornecedores para a análise de risco deve conter políticas e procedimentos,
além das seguintes informações:
• Data do processo;
• Identificação de pessoas responsáveis em manter o processo
atualizado, inclusive pessoas de apoio;
• Quando as análises de risco devem ser realizadas (intervalo
de tempos);
• O período em que as análises serão realizadas (por exemplo,
de acordo com as circunstâncias ou, pelo menos, anualmente);
• A frequência requerida para as revisões de processos,
políticas e procedimentos relacionados à análise de risco;
• Como a análise da ameaça será realizada (por exemplo,
fontes usadas);
• Como as análises de vulnerabilidade serão realizadas (por
exemplo, enviar pesquisas, visitas físicas, participação em um
programa de Compliance ou Supply Chain Security);
• Como monitorar as áreas que exigem “ação” (por exemplo,
visitas físicas, apresentação de documentação, fotografias);
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• Qual o processo para qualificar o pessoal-chave responsável
pelo processo;
• Quem garantirá que o processo seja realizado de forma
consistente e eficiente.
Considerando a quantidade de registros de informações necessárias para
cadastramento dos dados, ainda sem considerar as dinâmicas e interações em
cada elo da cadeia, para a oportuna análise dos riscos, dos fornecedores devese considerar a implantação de um sistema, ou aplicativo, para o
gerenciamento destas ações de controle aplicadas à segurança. O principal
risco de se utilizar apenas questionários e registros de dados, considerando o
volume dos dados que serão processados ao longo da cadeia, é de não se ter
as informações processadas a tempo de se poder atuar sobre os eventos, de
forma oportuna para mitigar os impactos sobre o negócio.

11. Análise de metodologias de medição e auxílio à decisão para o
monitoramento do gerenciamento de risco do OEA
Ao se realizar uma revisão da evolução de programas brasileiros de facilitação
do comércio internacional se destaca o Despacho Aduaneiro Expresso (Linha
Azul), de que trata a Instrução Normativa SRF nº 476 de 13 de dezembro de
2004, cujo objetivo era a liberação das cargas nas importações e exportações
de forma ágil. O aumento da produtividade levou as empresas a se habilitarem
neste

procedimento

aduaneiro

especial

denominado Linha

Azual,

que

possibilitava o desembaraço das mercadorias nos portos, aeroportos e recintos
alfandegados, em no máximo 8 (oito) horas. As sem a habilitação para os
Despachos Aduaneiros Expressos chegavam a aguardar semanas nas
liberações.
Figura5: Modelo de sistema integrador de gestão de Linha Azul - OEA
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Fonte: Netpulsbr (2015)

A transição para o Programa OEA das empresas habilitadas ao Despacho
Aduaneiro Expresso (Linha Azul) se dá através de manifesto de interesse em
se tornar um Operador Econômico Autorizado podendo ser certificada
provisoriamente como OEA-C Nível 1, com manutenção dos benefícios
utilizados como empresa habilitada à Linha Azul.
A Receita Federal do Brasil (2018) recomenda a ISO 31000:2018 como padrão
metodológico e apresenta princípios e diretrizes ao gerenciamento de qualquer
tipo de risco, destacando que na concepção e implantação de planos de gestão
de riscos é preciso considerar os contextos externo e interno da organização,
como valores, cultura, estratégia, objetivos, políticas.
A RFB destaca que a referida norma menciona que para a gestão de riscos
eficaz, convém que uma organização, em todos os seus níveis, atenda a três
perspectivas: princípios, estrutura e processo.
• Na perspectiva dos princípios: o item 4, da ABNT ISO 31000:2018, estabelece
que a Gestão de Riscos cria e protege valor, devendo ser:
a) parte integrante de todas as atividades organizacionais;
b) estruturada e abrangente;
c) personalizada;
d) inclusiva; considerando
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e) informações históricas e atuais;
f) fatores humanos e culturais; e
g) a melhoria contínua por meio do aprendizado e experiência;
• Na perspectiva da estrutura: o item 5, da ABNT ISO 31000:2018, prevê que “a
eficácia da gestão de riscos dependerá da sua integração na governança e em
todas as atividades da organização, incluindo a tomada de decisão; e
• Na perspectiva do processo: o item 6, da ABNT ISO 31000:2018, prevê que
convém que o processo de gestão de riscos seja: parte integrante da gestão e
da tomada de decisão; incorporado na estrutura, operações e processos da
organização.
Gerenciar os seus riscos é uma atividade crítica para qualquer organização. O
desenvolvimento acelerado da economia mundial, o avanço tecnológico, o fluxo
internacional de capitais e o aumento da competição e da complexidade das
transações entre as organizações fazem com que a gestão de riscos
corporativos seja uma atividade

cada vez mais complexa,

contudo,

extremamente necessária (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2016).
Conforme pode ser verificado ao longo do processo de expansão da Pandemia
do SARSCOV2, as crises costumam chamar mais a atenção para a
importância da gestão de riscos, porém, ela deve ser tratada como componente
essencial do sistema de gestão de qualquer entidade e este evento catastrófico
demandou uma ampliação do entendimento e da importância dessa gestão nas
organizações.
A implantação do processo para certificação OEA segue as seguintes etapas
(RFB, 2018):
1. Revisão da aderência dos controles atuais;
2. Atualização e regularização dos controles para respostas do Questionário de
Autoavaliação (QAA);
3. Estruturação e primeiro ciclo do processo de gestão de riscos;
4. Entrega e acompanhamento do requerimento de certificação;
5. Monitoramento contínuo da gestão de riscos.
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Ao se analisar o processo implantação do processo para certificação OEA em 5
etapas, fica evidente que as quatro primeiras etapas cumprem os requisitos de
conformidade e a última etapa determina o “monitoramento contínuo da gestão
de riscos”, para garantir a eficácia dos sistemas e a melhoria contínua de
produtividade.
Para

atender

a

esta

etapa,

deve-se

ter

indicadores

dinâmicos

de

acompanhamento dos processos, que sejam comparáveis ao longo do tempo.
A pesquisa por metodologias aplicáveis ao modelo proposto de monitoramento
da gestão de riscos do OEA foi encontrado na metodologia proprietária de
avaliação e asseguração denominada ReKOR®.
A Metodologia ReKOR® é a adaptação de um processo sistemático de rating
com revisão de literatura e trabalhos de áreas financeiras publicados entre
1990 e 2003 que foram selecionados para cumprir os requisitos de
monitoramento da idoneidade dos inscritos no programa de facilitação do
comércio internacional para o Despacho Aduaneiro Expresso (Linha Azul),
regulamentado pela Instrução Normativa SRF nº 476 de 13 de dezembro de
2004.
A metodologia ReKOR® foi inicialmente aplicada pelas empresas de auditoria
independente na validação da conformidade aduaneira em projetos de
certificação no “Linha Azul” ou Despacho Aduaneiro Expresso (IN SRF nº
476/2004).
Posteriormente foi introduzida para aplicação por algumas consultorias desde o
início do Programa OEA para asseguração dos critérios contidos nos blocos de
conformidade e elegibilidade das certificações de Conformidade de Nível 2
(OEA-C2). Após 2018 - com a extinção da necessidade do RCV nos
diagnósticos (assessment)- as empresas necessitavam criar modelos com
base numérica que representasse os principais valores a serem trabalhados
para avaliação e melhoria dos critérios do Programa OEA de conformidade.
Este estudo investigou os métodos de gerenciamento de riscos logísticos no
contexto das cadeias de suprimentos de empresas que operam no comércio
exterior, com foco nas operações do Transportador Rodoviário de Carga e não
identificou estudos que pudessem subsidiar a proposta de um modelo
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definitivo, integrado e certificável para o monitoramento da gestão dos riscos do
OEA.
A metodologia ReKOR® é a que se apresenta mais alinhada com os conceitos
de conformidade dos processos, se prestando para aferir o nível de
regularidade, ou Compliance dos requisitos para certificação do OEA.
O acrônimo ReKOr® deriva do arranjo das palavras no idioma alemão para os
seguintes termos: Regularidade (Regelmäßigkeit), Transparência (Klarheit),
Organização (Organisation) e Resiliência (Elastizität).
Para uma correta validação destes requisitos e critérios relacionados ao
Programa OEA, aplicamos a metodologia ReKOr® estando estruturada nos
três blocos de requisitos relacionados à certificação OEA: Requisitos de
Elegibilidade (Bloco 02), Critérios de Segurança (Bloco 03) e Critérios de
Conformidade (Bloco 04).
Primeiro, se busca determinar a regularidade (Regelmäßigkeit) de todos os
requisitos e, após o recebimento dos procedimentos e evidências disponíveis
de cada bloco (individualmente) é avaliado o nível de transparência (Klarheit),
que pode ser para fins de gestão dos riscos considerada como conformidade,
ou aderências à legislação dos documentos, sua organização com base em
evidências e, por último, a resiliência (Elastizität) de cada requisito, que trata da
capacidade dos processos avaliados se recobrarem às condições de
normalidade, após algum evento inesperado de mudança.
Quadros Esquemáticos de estruturação de Escalas de Avaliação ReKOr®.
REGULARIDADE (Re)
0

Irregular

1

Em fase de
regularização

2

100% regular
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TRANSPARÊNCIA (K)
Insuficiente p/
1
Avaliação
Baixa
2
Aderência
Minimamente
3
Adequado
Muito
4
Adequado
Extremamente
5
Aderente

ORGANIZAÇÃO (O)
Insuficiente p/
1
Avaliação
Baixa
2
Organização
Minimamente
3
Adequado
Muito
4
Adequado
Extremamente
5
Oraganizado

A fórmula que define o índice ReKOr® é

RESILIÊNCIA (R)
Insuficiente p/
1
Avaliação
Baixa
2
Resiliência
Minimamente
3
Adequado
Muito
4
Adequado
Extremamente
5
Resiliente

ÍNDICE ReKOR®
₭ = Re * (K + O + R) / 3

A Tabela 1 estabelece critérios de adequação medindo a conformidade dos
processos numa escala de média geométrica, que apresentará valores
medianos medidos.
Tabela 1 - ReKOr® com classificação para atendimento dos critérios
CLASSIFICAÇÃO
EXTREMAMENTE ADEQUADO

ReKOr®
>= 9,00

CONDIÇÃO
100% ITENS >= 9,00

MUITO ADEQUADO
ADEQUADO
PARCIALMENTE ADEQUADO
MAIS QUE SUFICIENTE
SUFICIENTE
PARCIALMENTE SUFICIENTE
INSUFICIENTE

>= 8,00
>= 7,00
>= 7,00
>= 6,00
>= 6,00
> = 5,00
< 5,00

100% ITENS >= 8,00
100% ITENS >= 7,00
SOMENTE MÉDIA GEOMÉTRICA
100% ITENS >= 6,00
SOMENTE MÉDIA GEOMÉTRICA
SOMENTE MÉDIA GEOMÉTRICA
SOMENTE MÉDIA GEOMÉTRICA

A Figura 6 contém a Matriz Térmica dos riscos, atendendo à fórmula básica do
risco, representada pela expressão:
Risco = Probabilidade x Consequência

A Consequência está distribuída do nível Muito Fraca até o nível Catastrófica,
já a Probabilidade se distribui de uma incidência de Quase Certa até Rara.
A escala de distribuição de índices na Matriz Térmica de Risco em duas
dimensões limita o modelo a uma apresentação estática dos riscos avaliados a
cada inspeção dos procedimentos, ou auditorias realizadas. É a consolidação
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de um relatório que mede o nível de regularidade dos procedimentos,
consideramos parâmetros qualitativos de risco.
Figura 6 - Matriz Térmica com Níveis de Risco e Respostas

A Figura 6 apresenta uma legenda com as definições das ações de respostas
em função do Nível de Risco de os processos estarem em conformidade com
os procedimentos exigidos pela RFB, para manter a certificação OEA.

12. As futuras demandas do OEA-Integrado e OEA-Anvisa
Em 2018, foi autorizada a participação de órgãos ou entidades da
administração pública que exercem controle sobre operações de comércio
exterior no Programa OEA através da Portaria RFB nº 2384/2017, criando o
módulo complementar do OEA-Integrado.
Os

órgãos

e

entidades

participantes

poderão

estabelecer

diferentes

modalidades de certificação em seu módulo complementar OEA-Integrado,
determinando benefícios e medidas de facilitação de caráter geral e específico
para cada uma delas.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aderiu recentemente o
Sistema Operador Econômico Autorizado (OEA) no módulo OEA-Integrado. O
Operador já deve estar certificado no módulo principal da RFB para poder
pleitear a certificação OEA-ANVISA, que é um módulo complementar.
O OEA-ANVISA permite facilitar, com segurança e controle, os procedimentos
de importação dos produtos controlados pela ANVISA, como cosméticos,
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alimentos, agrotóxicos e medicamentos, além disto, também visa reduzir custos
operacionais das empresas importadoras e aperfeiçoar a gestão de recursos
humanos nos órgãos e entidades participantes.
A Portaria Conjunta FB/ANAC N 862, de 13 de junho de 2018, dispõe sobre o
planejamento e a execução de projeto-piloto no âmbito do Programa OEA. Em
maio de 2021, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em coordenação
com a Secretaria da RFB fez a abertura das atividades da fase piloto do Projeto
de Integração ao Programa OEA (Projeto OEA - Integrado ANAC).
O programa foi instituído em 2018 para implementação de ações de facilitação
do transporte de mercadorias por via aérea e aprimoramento da segurança da
carga aérea contra atos de interferência ilícita. Os atos de interferência ilícita
são aqueles que colocam em risco a segurança da aviação civil, como invasão
de aeronave, de aeroporto ou de instalações aeronáuticas; sequestro ou
sabotagem de aeronave; e introdução de armas, artefatos explosivos ou
material perigoso, com intenções criminosas, a bordo de aeronave ou em um
aeroporto.
Figura 7 – Cadeia Segura no Piloto do OEA- Integrado ANAC

Fonte: ANAC adaptado de CELMA (2019)

Os aspectos positivos na consecução do Projeto Piloto é o alinhamento com as
políticas regulatórias internacionais, em cumprimento dos acordos de
reciprocidade. A otimização das atividades dos diferentes órgãos e agências
anuentes envolvidos no Programa OEA.
Um dos objetivos do Programa OEA é aumentar o nível de segurança no
transporte

aéreo de carga,

mesmo

coma diminuição do tempo de

processamento da carga em aroportos brasileiros e no exterior.
13. Análises e considerações finais
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A demanda por metodologias integradoras para o monitoramento do
gerenciamento dos riscos nas cadeias logísticas de Operadores Econômicos
Autorizados (OEA) foi o elemento motivador deste artigo que buscou revisar os
requisitos e procedimentos para implantação de processos e sistemas
aplicados às operações.
Um pré-requisito deve ser o baixo custo para manutenção de sistemas,
portanto os procedimentos de inspeção e registros através de uma aplicação
compartilhada apenas entre o condutor do veículo de carga, o transportador
certificado e embarcador OEA certificado deve ser o modelo para a segurança
das informações, que tem por finalidade constituir as evidências do
monitoramento do gerenciamento de riscos das movimentações das cargas
rodoviárias de embarcadores certificados OEA.
As métricas para o gerenciamento dos riscos que foram desenvolvidas para a
Linha Azul estavam limitadas aos modelos de gestão de conformidade dos
processos.

As metodologias

utilizadas podem

ser revisadas para

o

cumprimento das esfericidades do Programa OEA e a pesquisa identificou a
iniciativa da metodologia ReKor que deve ser avaliada futuramente para a sua
efetiva validação como uma metodologia qualitativa, ou mesmo podendo vir a
ser base de uma avaliação semiquantitativa para uso no monitoramento do
gerenciamento de riscos das cadeias logísticas dos OEA´s.
Esta pesquisa buscou explorar as diferentes abordagens sobre os riscos
logísticos nos âmbitos do monitoramento de seu gerenciamento, tendo
explorado os seus pontos de penetração, níveis de propagação, consequências
e medidas de mitigação são identificados. O modelo conceitual desenvolvido
neste estudo conduz uma agenda para pesquisas futuras sobre segurança
logística e resiliência na cadeia de suprimentos internacional.
As implicações práticas deste estudo foi sistematizar as perspectivas sobre a
otimização dos recursos logísticos fornecendo orientações para os profissionais
compreenderem os sistemas logísticos mais complexos inseridos no Programa
de Operador Econômico Autorizado (OEA).
14. Conclusão
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Ao longo deste trabalho podem-se identificar várias direções futuras de
pesquisa para a introdução de métodos quantitativos para inferir sobre a
segurança e resiliência em cadeias logísticas. Os modelos conceituais
apresentados indicam um forte vínculo entre sistemas de segurança
organizacional e as cadeias de suprimentos.
Os elementos humanos / comportamentais dentro o risco de segurança é
considerado crítico; no entanto, riscos comportamentais atraíram menos
atenção devido a um viés percebido em relação aos riscos técnicos (processos
e dados).
É muito importante implantar o pensamento de risco, com o objetivo de
aumentar a conscientização sobre riscos, as políticas para a sua padronização,
assim como as estratégias colaborativas e modelos empíricos, com o firme
propósito de desenvolver a segurança e a resiliência na cadeia de suprimentos.
15. Referências bibliográficas

ABTTC desenvolve lacre eletrônico contra ilícitos em cargas portuárias. Portos
e Navios. Disponível em: https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-elogistica/abttc-desenvolve-lacre-eletronico-contra-ilicitos-em-cargas-portuarias.
Acesso em: 11 fev. 2021.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA TÉCNICAS. NBR ISO 9000 Sistemas de gestão da qualidade - Fundamentos e vocabulário. Rio de Janeiro,
2015.

59p.

Disponível

em:

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=345040. Acesso em: 04 jun.
2021.
________. NBR ISO 28000 - Especificação para sistemas de gestão de
segurança para a cadeia logística. Rio de Janeiro, 2014. 16p. Disponível em:
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=51103. Acesso em: 04 jun.
2021.
________. NBR ISO 31000 - Diretrizes para gestão de riscos. Rio de Janeiro,
2018.

17p.

Disponível

em:

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=392334. Acesso em: 04 jun.
2021.
157

________. NBR ISO 31010 - Gestão de riscos - Técnicas para o processo de
avaliação

de

riscos.

Rio

de

Janeiro,

2012.

96

p.

Disponível

em:

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=90516. Acesso em: 04 jun.
2021.
BRIDGE, projeto OEA. Disponível em: https://netplusbr.com/. Acesso em: 04
jun. 2021.
COSTA, Daniel Gobbi. Análise de Riscos na Cadeia Logística Internacional –
um processo em 5 etapas. Valinhos: Logweb. 19 de dez. 2017. Disponível em:
http://www.logweb.com.br/artigo/analise-de-riscos-na-cadeia-logisticainternacional-um-processo-em-5-etapas/. Acesso em: 04 jun. 2021.
BRASIL. Decreto nº 61.867, de 7 de dezembro de 1967. Regulamenta os
seguros obrigatórios previstos no artigo 20 do Decreto-lei n. 73, de 21 de
novembro

de

1966,

e

dá

outras

providências.

Disponível

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/d61867.htm.

em:

Acesso

em: 04 jun. 2021.
________. Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966. Dispõe sôbre o
Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e
resseguros

e

dá

outras

providências.

Disponível

em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0073.htm.Acesso em: 04 jun.
2021.
________. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal
Disponível

em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/del2848compilado.htm.Acesso em: 04 jun. 2021.
GOVERNO DO BRASIL. Notícias - Justiça e Segurança - Receita Federal
apreende mais de 57 toneladas de cocaína em 2019. Disponível em:
https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/01/receita-federalapreende-mais-de-57-toneladas-de-cocaina-em-2019. Acesso em: 10 fev.
2020.
________. Ministério da Economia - Receita bate recorde de apreensão de
cocaína no primeiro semestre. Disponível em: https://www.gov.br/economia/ptbr/assuntos/noticias/2020/julho/receita-bate-recorde-de-apreensao-de-cocainano-primeiro-semestre. Acesso em: 10 fev. 2020.
158

HOEFLICH, Sérgio Luiz. Análise dos Portos Secos para a eficiência do
Comércio Exterior Brasileiro. 2005 (Dissertação de Mestrado) – Programa de
Engenharia

Naval

e

Oceânica,

UFRJ.

Rio

de

Janeiro,

2005.

In.

D’ALBUQUERQUE, J. V. A importância dos Portos Secos para a logística das
cidades portuárias, UFRJ, Escola Politécnica – Curso de Especialização em
Engenharia

Urbana,

2015.

Disponível

em:

http://www.peu.poli.ufrj.br/arquivos/Monografias/Juliana_Veloso.pdf.

Acesso

em: 04 jun. 2021.
________. Indicadores de desempenho aplicados à gestão de riscos em
cadeias

logísticas

seguras

no

comércio

exterior.

2018,

DOI:

10.11606/T.3.2018.tde-16072018-084006. USP, São Paulo. Disponível em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3143/tde-16072018-084006/ptbr.php. Acesso em: 04 jun. 2021.
HOEFLICH, Sérgio Luiz; BLOS, Maurício Fontoura; FIGUEIREDO, Aureo
Emanuel Pasqualeto; DIAS, Eduardo Mário. Proposta de framework de
gerenciamento de riscos orgânicos aplicado a logística, p. 522-533. In: Anais
do XVII Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha - SPOLM
2014.

São

Paulo:

Blucher,

2014.

Disponível

em:

https://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/9881. Acesso em: 04
jun. 2021.
O QUE É OEA e qual a sua importância para as operações de comércio
exterior? Aduanaweb. Disponível em: https://www.aduanaweb.com.br/o-que-eoea-e-qual-a-sua-importancia-para-as-operacoes-de-comercio-exterior/

-

Acesso em: 18 fev. 2021.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. Instrução Normativa nº 476 de 13 de
dezembro de 2004. Dispõe sobre o Despacho Aduaneiro Expresso (Linha
Azul).

Disponível

em:

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&i
dAto=15385. Acesso em: 04 jun. 2021.
________. Instrução Normativa nº 1598, de 09 de dezembro de 2015.
Dispõe sobre o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado.
Disponível

em:
159

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=70204&vis
ao=anotado. Acesso em: 04 jun. 2021.
________. Instrução Normativa nº 985, de 29 de outubro de 2020. Dispõe
sobre o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado (Programa
OEA).

Disponível

em:http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotad
o&idAto=113415#2200925. Acesso em: 04 jun. 2021.
ISO 17712 – International Standard. Freight conteiners – Mechanical seals.
Disponível em: https://www.sis.se/api/document/preview/916218/. Acesso em:
04 jun. 2021.
ISO – International Organization for Stardadization – Pensamento baseado em
risco na ISO 9001:2015. Criado por ISO/TC176/SC2/WG23 – Tradução e
adaptação PT de Sandra Feliciano, representante nacional na ISO/TC176.
Disponível

em:

http://www1.ipq.pt/PT/Normalizacao/Documento%20ISO%209001/Doc2%20%20ISO%209001%20-%20Pensamento%20baseado%20no%20risco%20%20Artigo.pdf. Acesso em: 04 jun. 2021.
PERNAMBUCO (Estado). Decreto nº 46.305, de 27 de julho de 2018. Dispõe
sobre o ICMS, relativamente à instituição do Canal Expresso Pernambuco.
Disponível em: https://www.taxpratico.com.br/pagina/decreto-n-46305-de-27de-julho-de-2018. Acesso em: 04 jun. 2021.
PERNAMBUCO (Estado). Secretaria da Fazenda. Portaria nº 113, de 08 de
dezembro de 2018. Modelos do Termo de Fiel Depositário, do Termo de
Responsabilidade e Inviolabilidade de Lacre e do Termo de Adesão – Canal
Expresso

Pernambuco.

Disponível

em:

https://www.sefaz.pe.gov.br/Legislacao/Tributaria/Documents/Legislacao/Portar
ias/2018/Port113_2018.htm. Acesso em: 04 jun. 2021.
SENADO FEDERAL. Projeto de Lei da Câmara n° 75, de 2018. Regulamenta o
transporte rodoviário nacional e internacional de cargas, inclusive de produtos
perigosos, dispõe sobre a responsabilidade no transporte de cargas e
estabelece infrações e penalidades pelo descumprimento das normas
aplicáveis.

Disponível

em:
160

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133778. Acesso
em: 04 jun. 2021.
Programa para aumentar segurança da carga aérea no Brasil entra em fase
piloto. AEROIN, 13Mai21. Disponível em: https://www.aeroin.net/programapara-aumentar-seguranca-da-carga-aerea-no-brasil-entra-em-fase-piloto.
Acesso em: 04 jun. 2021.
RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Benefícios do Programa OEA - Benefícios
Gerais.

Disponível

em:

https://www.gov.br/receitafederal/pt-

br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/importacao-eexportacao/oea/beneficios-do-programa-oea/beneficios-gerais. Acesso em: 05
dez. 2020.
________.

Cartilha

OEA

Integrado.

Disponível

em:http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-eexportacao/oea/espaco-do-operador-oea/biblioteca-do-oea/apresentacoesoea/cartilha_oea_integrado#:~:text=Page%206,Em%20que%20consiste%20o%20OEA%2DIntegrado%3F,Brasileiro%20de%2
0Operador%20Econ%C3%B4mico%20Autorizado. Acesso em: 05 dez. 2020.
________. CICTE-OEA - Técnica de 7 pontos de Inspeção de Contêineres.
Disponível em: http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/importacaoe-exportacao/oea/noticias/2018/workshop-oea-inspecao-deconteineres/ws_oea-s_inspecao-de-conteneires_chystian-valerio.pdf.

Acesso

em: 02 fev. 2021.
________. Como se tornar um OEA.
Disponível

em:

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-

comercio-exterior/importacao-e-exportacao/oea/como-se-tornar-um-oea.
Acesso em: 18 fev. 2021.
________.

Estatísticas

do

Programa

OEA.

Disponível

em:

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercioexterior/importacao-e-exportacao/oea/estatisticas-do-programa-oea.

Acesso

em: 30 jan. 2021.

161

________. Guia de implementação dos Requisitos do Programa Brasileiro
OEA. Disponível em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduanae-comercio-exterior/importacao-e-exportacao/oea/espaco-do-operadoroea/biblioteca-do-oea/guia-de-implementacao-dos-requisitos-oea_versaofinal.pdf. Acesso em: 05 dez. 2020.
________. Instrução Normativa nº 1598, de 09 de dezembro de 2015.
Disponível

em:

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=70204&vis
ao=anotado. Acesso em: 05 dez. 2020.
________. Perguntas & Respostas – Programa Brasileiro de OEA.
Disponível

em:

https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-eexportacao/oea/espaco-do-operador-oea/biblioteca-do-oea/apresentacoesoea/perguntas-respostas.pdf. Acesso em: 18 fev. 2021.
________. Portaria Conjunta dá início ao OEA-Integrado da Anvisa.
Disponível

em:

https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-eexportacao/oea/noticias/2019/portaria-conjunta-da-inicio-ao-oea-integrado-daanvisa#:~:text=O%20OEA%2DAnvisa%20%C3%A9%20uma,custos%20operac
ionais%20das%20empresas%20importadoras%2C. Acesso em: 05 dez. 2020.
________. Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado.
Disponível

em:

https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-eexportacao/oea/espaco-do-operador-oea/biblioteca-do-oea/apresentacoesoea/folheto-programa. Acesso em: 18 fev. 2021.
________. Receita Federal realiza apreensão de 24 fuzis AR-15 e munições no
Porto

de

Navegantes.

Disponível

em:

https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/outubro/receita-federalrealiza-apreensao-de-24-fuzis-ar-15-e-municoes-no-porto-de-navegantes.
Acesso em: 18 fev. 2021.

162

________.

Requisitos

de

Admissibilidade.

Disponível

em:

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercioexterior/importacao-e-exportacao/oea/requisitos-de-admissibilidade.

Acesso

em: 30 jan. 2021.
RECEITA FEDERAL/ANAC. Portaria Conjunta RFB/ANAC nº 862, de 13 de
junho de 2018. Dispõe sobre o planejamento e a execução de projeto-piloto no
âmbito do Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado (Programa
OEA).

Disponível

em:

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&i
dAto=92691. Acesso em: 04 jun. 2021.
SCANNER é utilizado para combate ao tráfico em porto de SC. Revista
Portuária.
Disponível em: http://www.revistaportuaria.com.br/noticia/2487. Acesso em: 11
fev. 2021.
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS GERAIS (SUSEP). Circular nº 608, de
19 de junho de 2020. Dispõe sobre os elementos mínimos do bilhete do seguro
obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via
terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não (seguro DPVAT).
Disponível

em:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-n-608-de-19-de-

junho-de-2020-262751533. Acesso em: 04 jun. 2021.
________. Circular nº 611, de 17 de agosto de 2020. Dispõe sobre o Seguro
Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário em Viagem
Internacional de que trata o Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de
Passageiros e Carga, celebrado entre Argentina, Bolívia, Brasil, Chile,
Paraguai, Peru e Uruguai, internalizado através do Decreto n.º 99.704, de 20
de novembro de 1990. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou//circular-susep-n-611-de-17-de-agosto-de-2020-276622848. Acesso em: 04
jun. 2021.
________. Condições contratuais padronizadas contratuais padronizadas para
o seguro facultativo de responsabilidade civil do transportador rodoviário por
desaparecimento

de

carga

(RCF-DC).

Disponível

em:
163

http://www.susep.gov.br/download/menubiblioteca/SegRCFDC.pdf. Acesso em:
04 jun. 2021.
________. Condições gerais para o seguro obrigatório de responsabilidade civil
do

transportador

rodoviário

carga.

Disponível

em:

http://www.susep.gov.br/textos/aneresol113. Acesso em: 02 fev. 2021.
________.

Legislação

Básica.

Disponível

em:

http://www.susep.gov.br/menu/atos-normativos/legislacao-basica-1.

Acesso

em: 04 jun. 2021.
TAPA – Transport Asset Protection Association. Requisitos de segurança da
instalação - FSR TAPA Documento da estrutura de certificação – 2020.
Disponível

em:

https://emea.tapaglobal.org/assets/downloads/TAPA_2020_FSR_Certification_
Framework_Document_PT_BR.pdf. Acesso em: 04 jun. 2021.
________. Requisitos de segurança para transporte TSR 2020. Disponível em:
https://emea.tapaglobal.org/assets/downloads/TAPA_2020_FSR_Certification_
Framework_Document_PT_BR.pdf - Acessado em 04/06/2021. Acesso em: 04
jun. 2021.
WORLD CUSTOMS ORGANIZATION. SAFE - Framework of Standards to
Secure

and

Facilitate

Global

Trade,

2021.

Disponível

em:

http://www.wcoomd.org//media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safepackage/safe-framework-of-standards.pdf?la=en. Acesso em: 01 abr. 2021.

164
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Estudo dos impactos do projeto de lei 75//2018 com uma proposta de
termos nacionais de riscos e seguros no transporte nacional rodoviário
de cargas (TNRS/TRC) 69
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Resumo
O objetivo deste estudo é avaliar identificar os meios pelos quais
embarcadores, transportadores rodoviários de carga e seguradoras sejam
capazes de antecipar estratégias que agreguem valor ao Gerenciamento de
Risco no TRC, na aplicação do Projeto de Lei da Câmara n° 75, de 2018 e os
principais impactos nos principais agentes do TRC e se propõem o emprego de
Termos Nacionais de Riscos e Seguros no Transporte Rodoviário de Cargas
(TNRS/TRC) para harmonizar a nomenclatura de riscos e responsabilidades
dos entes envolvidos na cadeia produtiva da logística de distribuição de cargas
em âmbito nacional.
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Abstract
The objective of this study is to assess the identification of the means by which
shippers, road cargo transporters and insurers are able to anticipate strategies
that add value to the Risk Management at TRC, in the application of the House
Bill No. 75, of 2018 and the main impacts on the main agents of the TRC and
the use of National Terms of Risks and Insurance in Road Cargo Transport
(TNRS / TRC) is proposed to harmonize the nomenclature of risks and
responsibilities of the entities involved in the production chain of cargo
distribution logistics in national scope.
Key words: Risk Management, National Risk and Insurance Terms, Freight
Transport.
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1. Introdução
No Brasil, o Transporte Rodoviário de Cargas – TRC se insere em um contexto
permeado por muitos problemas estruturais de difíceis soluções. Este estudo,
no entanto, se concentra naqueles que são apontados como os dois maiores
problemas do setor: a baixa qualidade da malha rodoviária e o alto índice de
roubos e furtos de cargas nas rodovias.
Um levantamento anual feito pela Confederação Nacional de Transporte (CNT)
apurou que, em 2017, do total de 1.720.700,3 quilômetros de rodovias
brasileiras, 1.349.938,5 quilômetros (87,6%) não estavam pavimentados. A
análise da qualidade do pavimento, sinalização e geometria de 105.814
quilômetros de rodovias possibilitou a estimativa de que 61,7% do total da
malha rodoviária brasileira se encontra em condições regular, ruim ou péssima
(CNT, 2017). As precárias condições da maior parte das rodovias brasileiras
acarretam um aumento médio de 26,7% no custo operacional dos
transportadores (CNT, 2018a).
O índice de roubo de cargas no país seguiu crescendo, tendo em 2017 sido
registradas 22.212 ocorrências de roubos no sudeste do país (+ 6,36% em
relação a 2016) e 25.970 em todo território nacional (+5,42% em relação a
2016) (NTC&Logística apud SETCESP, 2018).
As duas perspectivas - a baixa qualidade da infraestrutura rodoviária e o alto
índice de sinistralidade de cargas nas rodovias - impactam fortemente as
cadeias produtivas e as relações entre os proprietários de cargas, usualmente
chamados de embarcadores, os transportadores terceirizados, resultando em
práticas de mercado que, transfere os riscos e resulta em uma partilha de
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responsabilidades, que por vezes desconsidera a regulamentação do
Transporte Rodoviário de Cargas (TRC).
A legislação vigente determina ao embarcador realizar o Seguro de Transporte
Nacional, que oferecem cobertura completa, incluindo roubo e furto da carga.
Para o transportador a legislação impõe a contratação do seguro de
responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga (RCTR-C) visando a
cobertura de prejuízos pelos quais o transportador é o responsável, sejam eles:
colisão, capotagem, abalroamento, incêndio, dentre outros danos que a
atividade possa causar a terceiros.
Para combater o alto índice de sinistralidade no transporte de cargas, as
seguradoras têm aperfeiçoado cada vez mais suas políticas de subscrição de
riscos e dando ênfase no gerenciamento de riscos de cada viagem,
considerando não só cadastro do condutor, mas também o tipo da carga, seu
valor, itinerário a ser percorrido e condições de apelação da carga no veículo
transportador. Os embarcadores e transportadores buscam adequar os custos
operacionais aos valores que viabilizem comercialmente as mercadorias, aos
valores dos fretes.
Para tentar harmonizar a questão securitária dentro da relação entre o
embarcador e o transportador, o mercado criou a carta de Dispensa de Direito
de Regresso (DDR), que é um documento emitido pela seguradora do
embarcador dando garantias de que a seguradora do embarcador não moverá
ação contra o transportador, em caso de sinistro durante o transporte, desde
que o mesmo tenha atendido todas as orientações contidas nos Planos de
Gerenciamento de Riscos (PGR). A aplicação deste artifício na redução dos
custos de seguros pode se aplicar em operações com cargas completas e
itinerários definidos pelo embarcador que passa a ser o responsável pelo
gerenciamento de riscos das viagens, não sendo somente responsáveis pela
carga, mas também à contratação da apólice de responsabilidade civil
referente às atividades do transportador.
Além do seguro obrigatório deve-se considerar a contratação de uma apólice
específica de seguros facultativos, que contemple riscos percebidos como
transferíveis para o seguro, existe a possibilidade de se negociar com o
embarcador uma Declaração de Direito de Regresso (DDR).
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Trevisan (2016) destaca que, em tempos de crise econômica e concorrência
extremamente acirrada os transportadores, por desconheceremos seus riscos
acabam aceitando a imposição de redução de custos dos embarcadores
aceitando a imposição de contatos de DDR deixando de cobrar o Ad Valorem70,
em operações de transportes nas quais não se aplicam estes acordos que
estão restritos às viagens específicas com cargas fechadas (full truck load –
FTL). Posteriormente, a pressão comercial realizada para a cobertura dos
danos e riscos identificados fez com que essa exigência se estendesse.
Caldas (2015) ressalta que muitos transportadores, com base em uma
interpretação equivocada, acreditam que ficam desobrigados de contratar o
RCTR-C, ficando vulneráveis ao descumprir integralmente os requisitos legais,
de fato a DDR somente cobre os riscos inerentes às cargas relativos a eventos
de roubo, furto e apropriação indébita, e não os sinistros das atividades de
transportes relativos a acidentes rodoviários.
A greve dos caminhoneiros autônomos, em maio de 2018, resultou na
aprovação da proposta de um novo marco regulatório para o transporte de
cargas pela Câmara dos Deputados. A proposta tramita pelo Senado Federal
como Projeto de Lei nº 75/2018. O novo marco regulatório “estabelece regras
de segurança nas estradas, infrações e condições de contratação de
transportadores, como pagamento, seguros e vale-pedágio” (BRASIL, 2018).
Tendo em vista o cenário apresentado estabelecem-se os seguintes
questionamentos orientadores da pesquisa: Como a aprovação do novo marco
regulatório afetará o Gerenciamento de Risco no TRC? Como embarcadores e
transportadores poderão reagir às mudanças impostas?
O objetivo geral da pesquisa é analisar o texto do PL 75/2018, que
“regulamenta o transporte rodoviário nacional e internacional de cargas,
inclusive de produtos perigosos, dispõe sobre a responsabilidade no transporte
de cargas e estabelece infrações e penalidades pelo descumprimento das

70

Ad Valorem, uma taxa percentual cobrada sobre o valor total da nota fiscal da mercadoria
transportada que está relacionada ao seguros, os riscos de perdas e avarias, extravios, roubos
e acidentes, ou qualquer outro evento que possa inutilizar ou causar perdas financeiras ao
contratante do serviço de transporte faturado via CTE (Conhecimento de Transporte). As
características do produto transportado também influenciam na precificação dessa taxa.
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normas aplicáveis” à luz do cenário mercadológico, visando assimilar os
principais impactos da aprovação do PL nos principais agentes do TRC, sejam
eles os embarcadores e os transportadores.
A justificativa da pesquisa se encontra na forma como embarcadores,
transportadores e, até mesmo, seguradoras poderão se valer dos resultados da
pesquisa para antecipar estratégias que fortaleçam o Gerenciamento de Risco
no TRC.
2. Transporte Rodoviário de carga no Brasil
2.1 Malha rodoviária
Em 2017, o levantamento anual feito pela CNT mostrou que a malha rodoviária
brasileira possuía 120.554,4 quilômetros de rodovias federais, 1.600.145,9
quilômetros de rodovias estaduais transitórias71, estaduais e municipais,
totalizando 1.720.700,3 quilômetros, sendo que 1.349.938,5 quilômetros, isto é,
aproximadamente 87,6% do total de rodovias, não estavam pavimentados
(CNT, 2017).
Com base no critério “qualidade” do pavimento, sinalização e geometria, a CNT
analisou 105.814 quilômetros de rodovias e verificou que 65.332 quilômetros
(61,7%) estavam em condições regular, ruim ou péssima (CNT, 2018b), o que
representa uma queda 3,6% em relação a qualidade das rodovias observada
em 2016 (CNT, 2017).
O histórico de baixos investimentos na infraestrutura rodoviária, associado à
crise econômica dos últimos anos, explica a queda na qualidade das rodovias
brasileiras (Tabela 1).
Enquanto a qualidade das estradas diminui, a frota de veículos (carros,
caminhões e ônibus) que circula pelo país aumenta: entre 2009 e 2017 houve
um crescimento de 13.408.001 milhões de unidades, o que corresponde a
44,74% de aumento. Em 2017, a frota circulante era de 43.371.420 milhões de
unidades (SINDIPEÇAS; ABIPEÇAS, 2018).
Tabela

1

–

Evolução

dos

investimentos

públicos

federais

e

das

concessionárias em rodovias.
71

Rodovias estaduais transitórias são aquelas com superposição de rodovias federais.
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Concessionárias

Público
Ano

Variação

%

R$
milhões

2011 16.198

-

5.483

-

2012 12.763

21,21%

6.320

15,27%

2013 10.776

15,57%

8.905

40,90%

2014 10.960

1,71%

8.446

-5,15%

total de cargas movimentado no

2015

6.512

40,58%

7.290

13,69%

país, 62,8% foram movimentados

2016

8.863

36,10%

6.945

-4,73%

7.977

10,00%

2017

R$
milhões

Variação

%
Fonte: Adaptação de CNT (2018c).

O modal rodoviário é essencial na
logística brasileira. Em 2016, do

nas rodovias
Neste

6.743

-2,91%

(Alvarenga, 2019).

sentido,

precárias

das

as

condições
mesmas

comprometem o TRC.

2.2 Aspectos da regulamentação do transporte rodoviário de carga
A Lei nº 11.442, sancionada em 05 de janeiro de 2007, dispõe sobre o
Transporte Rodoviário de Carga – TRC realizado por terceiros e mediante
remuneração. Isto porque existe o Transporte Rodoviário de Carga Própria
(TCP), que não possui natureza comercial e é realizado por frota própria, e que
não se enquadra na regulamentação do TRC.

Convém ressaltar que uma

empresa que possui uma frota própria não é impedida de contratar prestação
de serviços de transportes.
A lei supracitada regula a relação entre o contratante – usualmente chamado
de embarcador – pessoa física ou jurídica que, na origem do transporte,
entrega a carga para o transportador – e o transportador contratado para
prestar tal serviço, categorizando os transportadores da seguinte forma:
Transportador Autônomo de Cargas (TAC) “pessoa física que tenha no
transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional”; Empresa de
Transporte Rodoviário de Cargas (ETC), “pessoa jurídica constituída por
qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a
sua atividade principal” (Brasil, 2007).
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A lei também estabelece as seguintes subcategorias de TACs: TAC-agregado
“aquele que coloca veículo de sua propriedade ou de sua posse, a ser dirigido
por ele próprio ou por preposto seu, a serviço do contratante, com
exclusividade, mediante remuneração certa”; TAC-independente “aquele que
presta os serviços de transporte de carga de que trata esta Lei em caráter
eventual e sem exclusividade, mediante frete ajustado a cada viagem”; TACauxiliar, profissional a quem o TAC pode fazer a cessão de seu veículo em
regime de colaboração, sem que isso caracterize em vínculo de emprego
(Brasil, 2007).
Para exercer a atividade de transporte de carga remunerado, todas as
categorias de transportadores precisam estar inscritas Registro Nacional de
Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da ANTT.
Em junho de 2019, passou a vigorar as mudanças previstas na Resolução
ANTT 5847, de 21 de maio de 2019. A Agência informa que a resolução tem
como “objetivo acompanhar as melhorias e inovações do processo de
fiscalização da ANTT, desburocratização e a redução de custos do setor de
transporte rodoviário remunerado de cargas” (ANTT, 2019).
E seu artigo 6º, a Lei 11.442/07 determina que “O transporte rodoviário de
cargas será efetuado sob contrato, ou conhecimento de transporte, que deverá
conter informações para a completa identificação das partes e dos serviços e
de natureza fiscal”. O inciso II do artigo 7º prevê que o transportador é
responsável “pelos prejuízos resultantes de perda, danos ou avarias às cargas
sob sua custódia, assim como pelos decorrentes de atraso em sua entrega,
quando houver prazo pactuado” (Brasil, 2007), que se trata da homologação de
sua parte responsável por realizar o transporte de uma mercadoria que não é
dele,

mas

está

sob

custódia,

prevalecendo

sua

responsabilidade

e

obrigatoriedade em garanti-la.
Os seguros das cargas são regulamentados pelo Decreto-lei 73, de 21 de
novembro de 1966, e o Decreto nº 61.867ª, de 11 de dezembro de 1967. Com
exceção de órgãos públicos, todas as pessoas jurídicas, donas de cargas, são
obrigadas a contratar o Seguro Nacional de Transporte.
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O artigo 12º da Lei 11.442/07 estabelece que: “Os transportadores e seus
subcontratados somente serão liberados de sua responsabilidade em razão de:
I - ato ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da carga; II inadequação da embalagem, quando imputável ao expedidor da carga; III vício próprio ou oculto da carga; IV - manuseio, embarque, estiva ou descarga
executados diretamente pelo expedidor, destinatário ou consignatário da carga
ou, ainda, pelos seus agentes ou prepostos; V - força maior ou caso fortuito”
(Brasil, 2007).
Por fim, o artigo 13º da Lei 11.442/07 que: “Sem prejuízo do seguro de
responsabilidade civil contra danos a terceiros previsto em lei, toda operação
de transporte contará com o seguro contra perdas ou danos causados à carga,
de acordo com o que seja estabelecido no contrato ou conhecimento de
transporte, podendo o seguro ser contratado: I - pelo contratante dos serviços,
eximindo o transportador da responsabilidade de fazê-lo; II - pelo transportador,
quando não for firmado pelo contratante” (Brasil, 2007).
Destaque-se que em nenhum texto legal está descrito sobre os custos e as
responsabilidades pelo gerenciamento dos riscos das operações e segurança
das cargas transportadas, assim como os danos contra terceiros cujo fator
contribuinte para agravação dos riscos é a própria carga, devendo esta
distribuição, ou transferência de responsabilidades ser definida nos contratos
de serviços estabelecidos entre os embarcadores e seus transportadores
contratados, e por estes aos seus subcontratados. Não podem deixar de
mencionar que o transporte de carga faz parte da entrega final de um produto
ou serviço prestado por este embarcador dentro do seu nicho de negócio. O
gerenciamento de risco então auxiliaria na melhor transparência das operações
de transporte de cargas e na motivação de sempre obter o melhor resultado do
negócio, que é a mercadoria e serviço chegar até o destino projetado e dar
continuidade ao giro do comércio. Este é um ponto importante a ser definido,
mesmo que a lei não mencione, ou dívida categoricamente o responsável pela
atividade de gerenciamento de riscos.

2.3 Panorama do transporte rodoviário de carga
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Huertas (2013) refere-se ao transporte rodoviário de carga como um setor da
economia ainda muito resistente a levantamentos qualitativos e quantitativos
mais aprofundados. Há alguns anos, o governo federal, por meio da ANTT,
vem exigindo uma maior transparência nos dados referentes à esta atividade
econômica.
Com as operações logísticas se tornando cada vez mais complexas nas
últimas décadas, o transporte passou a ser compreendido como uma extensão
da linha de produção. No entanto, planejar e executar o embarque otimizando a
capacidade disponível, gerenciar os riscos do transporte, mensurar o
desempenho das atividades, assim como a mensuração dos riscos específicos
de cada tipo de carga requerendo uma gestão de transporte eficiente.
Esta mudança na visão das empresas fortaleceu o movimento crescente e
contínuo de terceirização do serviço de transporte, e como consequência a
transferência dos riscos destas atividades de movimentação de cargas. Com o
aumento da concorrência, as empresas optaram por priorizar sua atividade-fim,
repassando a atividade de transporte para outros agentes, ou seja, para
operadores logísticos e prestadores de serviços de transportes.
Os avanços da tecnologia da informação e da comunicação estão presentes no
TRC, que foram apresentados por RODRIGUES, CUGNASCA e QUEIROZ
FILHO (2009) que atualmente conta com sistemas avançados capazes de
distribuir as cargas da forma mais otimizada para rastrear e monitorar de
veículos e cargas suportando os processos de gerenciamento logístico e de
seus riscos. Contudo o gerenciamento logístico se caracteriza por atender às
demandas e o gerenciamento dos riscos acaba se realizando de forma reativa
em função dos eventos, são necessários mais investimentos nas análises
preditivas sobre as operações.
Uma análise dos custos logísticos, realizada em diferentes setores produtivos,
estimou que, em 2016, as empresas gastaram o equivalente a 12% do Produto
Interno Bruto – PIB com custos logísticos, dos quais 6,6% foram gastos com
transporte (Ilos, 2017).
O custo operacional do transporte varia de acordo com a região do país e o tipo
de gestão das rodovias. No caso da Região Norte, onde não há nenhuma
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gestão concedida, as condições do pavimento das rodovias são consideradas
as piores, o que eleva o custo operacional dos transportes em 40%. Na Região
Sudeste este percentual cai para 22%. Em rodovias geridas pelo poder público
o custo adicional médio é de 30,5%, enquanto nas geridas por concessionárias
é de 9,9%. Em termos de média geral, as precárias condições do pavimento da
maior parte das rodovias brasileiras resultam em um aumento de 26,7% do
custo operacional dos transportadores (CNT, 2018a).
O setor de transporte requer que os riscos de cargas sejam mitigados da forma
mais eficiente possível pelos embarcadores, de modo que não sejam
repassados riscos de cargas sem acondicionamento adequado para os
transportadores. Conforme MELO (2012) a correta arrumação da carga não
apenas evita acidentes, como também minimiza custos gerando ganhos para
toda a cadeia produtiva.
Segundo KEEDI (2010) outro fator relevante para os ganhos de produtividades
e segurança da carga inserida na cadeia de distribuição e logística de
transportes são as embalagens que envolvem as cargas transportadas. Elas
também são de responsabilidade do dono da carga e podem facilitar o
transporte e garantir que pequenas ocorrências nos percursos afetem a carga.

2.4 O cenário do gerenciamento de riscos e os seguros no TRC
Frente ao cenário de rodovias, acima identificados, bem como a situação
descrita pela CNT (2020) de roubo de cargas as seguradoras, embarcadores,
assim como os próprios transportadores perceberam a oportunidade de
gerenciar os riscos e os processos, com vistas à prevenção dos sinistros e
perdas. Inicialmente, o gerenciamento de risco no TRC foi concebido com uma
abordagem que visava deter, de forma reativa, os problemas e sinistros
identificados durante as viagens de transporte.
O que ocorreu na prática da utilização reativa dessas ações é também a
imposição da seguradora por regras pré-estabelecidas que não condizem com
a realidade das operações na cadeia e da operação do embarcador. No
entanto, pela falta de prática de análise dos transportadores e embarcadores
na aplicação, estudo e inclusão de medidas de mitigação dos riscos em seus
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embarques, as seguradoras acabam impondo condições de gerenciamento de
riscos dentro dos contratos de apólices, como uma maneira de reduzir os
índices de sinistralidade de sua carteira e controlar as perdas, exigindo que
regras e procedimentos de segurança sejam cumpridas para o pagamento de
indenizações. Caso as regras impostas nos contratos de seguro não sejam
seguidas, a seguradora se permite não liquidar o sinistro e não gerar a
indenização, mantendo a prerrogativa de alterar e ampliar as regras de
segurança mediante os resultados dos sinistros.
Junto às exigências das regras e protocolos conhecidos como Planos, ou
Programas de Gerenciamento de Riscos (PGR) já implantados no mercado de
forma a padronizar o Gerenciamento de Risco no TRC, NOHARA e FIGUEIRA
(2016) apresentam os principais métodos de rastreio de cargas, com o intuito
de evitar os roubos de carga. Esta gestão da segurança dentro das operações
logísticas permitiu o desenvolvimento de uma cadeia de serviços relacionada à
tecnologia

embarcada

durante

as

viagens,

também

geraram

uma

especialização das cargas nas transportadoras. Assim, ao longo dos anos com
relação ao tipo de carga transportada fazendo com que criassem os seus
próprios

protocolos

de

segurança

e

as

suas

próprias

centrais

de

monitoramento, ferramentas de tecnologia embarcadas em seus veículos, e
especialização em nicho específico de produtos movimentados.
A especialização dos transportes vêm em conjunto também o custo desse frete
e os custos do transporte para os embarcadores das cargas. As
transportadoras acabam por incorporar os custos de gerenciamento de riscos,
dentro do custo na prestação de serviço, e sendo a exposição aos riscos
crescentes, assim como os custos de monitoramento e contratação de serviços
de segurança correlatos aos seguros, aumentam as despesas com o transporte
das cargas e, consequentemente, o valor acrescido impacta o consumidor final
desses bens e mercadorias transportadas. Este confronto de custos e funções
é descrita por HOEFLICH (2018) nas funções de marketing e suas interrelações com os canais de distribuição.
A distribuição das responsabilidades fica definida na transferência de
responsabilidades dos embarcadores e ausência de uma política de
gerenciamento de riscos. Assim, não só na perspectiva dos veículos,
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motoristas e tecnologia embarcada, mas em todo o processo de segurança das
cargas colocadas sob à responsabilidade do transportador. Deve-se destacar
que os riscos do negócio, não podem ser transferidos, mas é possível exigir
como serviços agregados as evidências de todos os procedimentos de
segurança e os dados que o transportador possa capturar e ofertar na
composição do processo da garantia do produto, dentro do fluxo da sua cadeia
de negócio. É então responsabilidade direta do embarcador, dentro do contrato
de prestação de serviço de qualquer fornecedor, exigir o empenho e métricas
necessárias para garantir a fluidez de seu negócio.
A proposta do Marco Regulatório contido na PL75/2018 tem como objetivo
consolidar algumas normas definidas em relação ao contrato entre as partes
existentes na cadeia logística de distribuição constituída, lato sensu, pelo
embarcador, transportadores, autônomos, gerenciadoras de risco, empresas de
tecnologia, seguradoras e também as reguladoras de sinistros, a fim de tornar
explícitos os processos que evoluíram nas relações comerciais entre as partes
e que atualmente, ainda não estão formalizados dentro destas relações de
negócio, com grande impacto econômico.
O Marco Regulatório instituiu algumas mudanças que seguem destacadas:
a. Frete: deverá ser pago na entrega da carga;
b. Documentação:

criação

de

controles

documentais

para

formalização desses transportes e sua fiscalização;
c. Roubo de Cargas: punição para ações de repasse, revenda de
valores roubados e
d. Seguros: Obrigatoriedade de contratação de seguros facultativos,
que poderão impactar no custo final do frete.
Considerando os aspectos relativos aos riscos e os seguros contidos no Marco
Regulatório para o transporte rodoviário de cargas no âmbito nacional se
propõem uma tabela harmonizada de limites de responsabilidades e riscos em
conformidade com os Incotems utilizados nos contratos de transportes
internacionais de cargas conforme apresentado no próximo capítulo.

2.5 O gerenciamento de riscos e os seguros no Transporte Rodoviário
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Nacional de Cargas
A Tabela 2 apresenta a estrutura de um arranjo harmonizado proposto, com as
responsabilidades de cada interessado nas atividades do TRC do embarcador
ao cliente final, sob a perspectiva dos riscos, das responsabilidades e dos
contratos de seguros.
Esta proposta considerou a prática do mercado no uso de terminologia
inapropriada para harmonização e regulação de sinistros de cargas
eventualmente com origem, ou destino, no mercado internacional. Destacamse os exemplos da assunção de responsabilidades pelos TRC nos contratos
“CIF” e “FOB” no âmbito do transporte nacional, que ocorre apenas no modal
rodoviário,

quando

os

termos

no

âmbito

do

mercado

internacional

(INCOTERMS – 2020) são aplicáveis apenas nos contratos de transportes no
modal aquaviário. Estes termos indevidamente utilizados no TRC nacional
conflitam com os termos definidos nos Incoterms (2020) e se tornaram uma das
motivações para apresentar a proposta de harmonização dos termos
comerciais de contratação de serviços de transportes nacionais com os
contratos de fretes internacionais.
Os

Termos

Internacionais

de

Comércio

(Incoterms)

discriminados

pela International Chamber of Commerce (ICC) em sua Publicação nº 723-E,
de 2020 foram utilizados como base para construção de uma proposta de uma
tabela de harmonização de Termos Nacionais de Riscos e Seguros no
Transporte Rodoviário de Cargas (TNRS/TRC) que propõem descrever os
limites de responsabilidades do embarcador, do transportador, destinatário e
consignatário das cargas transportadas pelo modal rodoviário.

Tabela 2 - Termos Nacionais de Riscos e Seguros no Transporte Rodoviário
de Cargas (TNRS/TRC)

CÓDIGO

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

NACIONAL

EXW
EX WORKS

RET CIF

Carregamento NA ORIGEM e identificação do local de entrega nomeado pelo embarcador.
O embarcador limita-se a colocar a mercadoria à disposição do comprador no estabelecimento do vendedor,
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(named

no prazo estabelecido, não se responsabilizando pela descarga no destino, nem pelo carregamento da

place of

mercadoria em qualquer outro veículo coletor.

delivery)
Utilizável em qualquer modalidade de transporte nacional na modalidade popularmente conhecida como
“RETIRA”, ou “CIF”.

FCA

LTT
LIVRE NO TRANSPORTADOR (local de entrega nomeado)

FREE
CARRIER

O embarcador completa as suas obrigações e encerra a sua responsabilidade quando entrega a mercadoria,

(named

desembaraçada (com todos os documentos necessários para o transporte), ao transportador, ou outro

place of

responsável nomeado pelo destinatário, tal como um Operador Logístico, no local nomeado da origem da

delivery)

carga.
Utilizável em qualquer modalidade de transporte nacional na forma conhecida como “TRANSFERÊNCIA”.
Consignatário, destinatário e embarcador poderão utilizar transporte próprio em trechos do deslocamento.

FAS

LLN

LIVRE AO LADO DO NAVIO (porto de embarque nomeado)

FREE

O transportador encerra suas obrigações no momento em que a mercadoria é colocada, desembaraçada

ALONGSIDE

para exportação, ou despacho em modal aquaviário, ao longo do costado do navio transportador indicado

SHIP

pelo comprador/consignatário, no cais ou em embarcações utilizadas para carregamento da mercadoria, no

(named port

porto de embarque nomeado pelo comprador. Ter em conta que transportador é responsável pela apelação

of shipment)

da carga no cais de destino.
Utilizável exclusivamente no transporte aquaviário (marítimo ou hidroviário interior)

FOB

LBD/FOB

LIVRE A BORDO (porto de embarque nomeado)

FREE ON

O transportador encerra as suas obrigações e responsabilidades quando a mercadoria, desembaraçada

BOARD

para a exportação, é entregue, arrumada, a bordo do navio no porto de embarque, ou no destino designado

(named port

pelo embarcador, ambos indicados pelo comprador, na data ou dentro do período acordado.

of shipment)
Este Incoterms é utilizável exclusivamente no transporte aquaviário (marítimo ou hidroviário interior), mas se
refere aos Termos Nacionais de Riscos e Seguros no TRC (TNRS/TRC) é aplicável nas entregas nos
recintos dos destinatários/consignatário sem a responsabilidade do transportador apear a carga no destino.

CFR

LBD/CFR

CUSTO E FRETE (porto de destino nomeado)

COST AND

Além de arcar com obrigações e riscos previstos para o termo FOB, o embarcador contrata e paga frete e

FREIGHT

custos necessários para levar a mercadoria até o porto de destino combinado custeando a apelação da

(named port

carga no destino e seus riscos.

of
Este Incoterms é utilizável exclusivamente no transporte aquaviário (marítimo ou hidroviário interior), e

destination)

aplicado aos Termos Nacionais de Riscos e Seguros no TRC (TNRS/TRC) é aplicável nas entregas nos
destinatários/consignatário com a responsabilidade e os riscos do transportador apear a carga no destino.

CIF

LDB/CIF

CUSTO, SEGURO E FRETE (porto de destino nomeado)

COST,

Além de arcar com obrigações e riscos previstos para o termo FOB, o embarcador contrata e paga frete,

INSURANCE

custos e seguro relativos ao transporte da mercadoria até o porto de destino combinado.

AND
Este Incoterms é utilizável exclusivamente no transporte aquaviário (marítimo ou hidroviário interior), e
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FREIGHT

aplicado aos Termos Nacionais de Riscos e Seguros no TRC (TNRS/TRC) é aos REDESPACHOS pelo

(named port

transportador, com entregas no destinatário/consignatário com a responsabilidade dos custos dos riscos que

of

transportador tiver para apear a carga no destino.

destination)

CPT

TPR

TRANSPORTE PAGO ATÉ (local de destino nomeado)

CARRIAGE

Além de arcar com obrigações e riscos previstos para o termo FCA/LTT, o embarcador contrata e paga frete

PAID TO

e custos necessários para levar a mercadoria até o local de destino combinado.

(named
Utilizável em qualquer modalidade de transporte e contempla os custos movimentação da carga e de

place of

emissão de mais de um conhecimento de transporte para o REDESPACHO.

destination)

CIP

TPS

TRANSPORTE E SEGURO PAGOS ATÉ (local de destino nomeado)

CARRIAGE

Além de arcar com obrigações e riscos previstos para o termo FCA/LTT, o embarcador contrata e paga frete,

AND

custos e seguro relativos ao transporte da mercadoria até o local de destino combinado.

INSURANCE
Utilizável em qualquer modalidade de transporte e contempla os custos movimentação da carga e de

PAID TO

emissão de mais de um conhecimento de transporte para o REDESPACHO incluindo os custos

(named

gerenciamento de riscos, de seguros obrigatórios e facultativos.

place of
destination)

DAP

TEL

ENTREGUE NO LOCAL (local de destino nomeado)

DELIVERED

O transportador completa as suas obrigações e encerra sua responsabilidade quando coloca a mercadoria à

AT PLACE

disposição do destinatário, na data ou dentro do período acordado, num local indicado no endereço de

(named

destino, pronta para ser descarregada do veículo transportador e não apeada para recepção e conferência,

place of

ou transferência (baldeação) para transporte próprio do destinatário.

destination
Utilizável em qualquer modalidade de transporte.
Embarcador e destinatário/ consignatário poderão utilizar transporte próprio em trechos iniciais (coleta) e
finais (entrega) do deslocamento.

DPU

TEA

ENTREGUE NO LOCAL DESCARREGADO (local de destino)

DELIVERED

O transportador completa suas obrigações e encerra sua responsabilidade quando a mercadoria é colocada

AT PLACE

à disposição do destinatário, na data ou dentro do período acordado, em local determinado no endereço

UNLOADED

identificado como de destino, descarregada do veículo transportador.

(named
Utilizável em qualquer modalidade de transporte para entregas realizadas em terminais de carga, quaisquer

place of

terminais, ou qualquer outro local determinado (por exemplo o armazém do comprador).

destination)

Embarcador e destinatário/ consignatário poderão utilizar transporte próprio em trechos do deslocamento.

DDP

TED

ENTREGUE COM DIREITOS PAGOS (local de destino nomeado)

DELIVERED

O transportador completa suas obrigações e encerra sua responsabilidade quando a mercadoria é colocada

DUTY PAID

à disposição do comprador, na data ou dentro do período acordado, no local de destino designado no

(named

endereço do destinatário, não descarregada do meio de transporte. O embarcador, além da
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place of

responsabilidade pela documentação e desembaraço, assume todos os riscos e custos, inclusive impostos,

destination)

taxas e outros encargos (multas em postos fiscais) e quaisquer incidentes durante a viagem.
Utilizável em qualquer modalidade de transporte.
Embarcador e destinatário/ consignatário poderão utilizar transporte próprio em trechos do deslocamento.

Fonte: Adaptado pelo Autor – Incoterms 2020

As descrições contidas neste artigo não têm o objetivo de disciplinar as
condições comerciais de compra e venda acordadas entre as partes no
comércio nacional de mercadorias, tampouco substituem ou alteram as regras
definidas para os Incoterms pela ICC em sua Publicação nº 723-E, de 2020,
mas as complementam, estendendo a sua aplicação ao transporte nacional das
cargas com origem, ou destino no mercado internacional.
A utilização das condições de transportes, previstas nesta proposta não
modificam as responsabilidades legais das pessoas envolvidas nas operações
de transportes perante às autoridades administrativas, mas delimita as
responsabilidades e os riscos orgânicos e inerentes á cada ente da cadeia
logística, para mitigar os litígios e facilitar a regulação de eventuais sinistros
nas atividades do transporte nacional.
Considerando que parâmetros dos valores praticados nos fretes não foram
tratados no âmbito do Marco Regulatório, não sendo definida nenhuma
padronização de custeio para ter uma base de cobrança nos preços de frete,
esta proposta de delimitação de riscos e responsabilidades pode auxiliar na
orientação e otimização da composição dos custos de fretes no transporte
rodoviário nacional de cargas.
A proposta de harmonização de terminologia feita nesse artigo ainda permite
uma análise aplicada aos preços praticados no TRC, e oferece a possibilidade
de uma maior padronização das propostas de serviços de operadores de
transportes e serviços de logística, sendo segregados os valores e custos de
cada interveniente do TRC, atualmente totalizado nos preços do frete.

3. Conclusão
Este artigo não se limitou a analisar a implantação segundo a conformidade
legal do Marco Regulatório do TRC, mas oferece uma proposta de
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contextualização dos limites de responsabilidades e dos riscos, com a
harmonização da terminologia dos contratos baseada nos Incoterms.
O trabalho destaca as questões propostas para a renegociação comercial
dentro do mercado do TRC, como a aprovação do novo Marco Regulatório que
afetará o gerenciamento de riscos e os custos de seguros.
As análises desenvolvidas ao longo do artigo e a proposta de emprego de
Termos Nacionais de Riscos e Seguros no Transporte Rodoviário de Cargas
(TNRS/TRC)

harmonizados

às

práticas

no

mercado

de

transportes

internacionais, buscou contribuir para responder à algumas questões de como
embarcadores e transportadores poderão se adaptar às mudanças impostas
pelo marco regulatório.
O assunto gerenciamento de riscos no TRC não se esgota com mais este
artigo e novas abordagens sobre o tema, considerando também as mudanças
que estão em curso com a desregulação do mercado segurador empreendido
pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), além dos impactos das
tecnologias de internet das coisas (IOT) oferecem novos desafios para os
estudos do gerenciamento dos riscos no TRC. Desta forma, futuros trabalhos
deverão estruturar um framework com a distribuição de responsabilidades e os
riscos de cada ente da cadeia produtiva do TRC, desde o embarcador,
passando pelo transportador, até o cliente final, frente aos níveis de serviços
exigidos dos transportadores segundo os riscos e responsabilidades de cada
tipo de carga. Estes estudos devem considerar as distinções entre as
operações de transferência, das atividades expressas nas entregas de última
milha, assim como devem ser estimuladas as análises dos impactos
econômicos da nova legislação, sobre os controles operacionais e das
responsabilidades de cada stakeholder neste novo cenário regulatório.
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CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
A. Seguro com tecnologia
Dilmo Bantim Moreira

Mais de 99% das vendas no mercado de seguros ainda ocorre por meios não
digitais! Em pesquisa realizada pelo SPC Brasil, verificou-se que o maior
bloqueio na compra on-line de um seguro é o risco de que o contrato possa ser
diferente daquele anunciado pelo site, ou até mesmo falso, o que foi
corroborado por pesquisa da conhecida empresa Unisys, do ramo da
computação.
Pesquisa com consumidores virtuais (que compraram rotineiramente na
internet nos últimos três anos) realizada pelo Serviço de Proteção ao Credito
(SPC Brasil) em 2015, indagando o que estes jamais comprariam pela web,
constatou que o seguro é o item que possui o maior índice de rejeição para
compra on-line.
Quando se pensa em termos de comercialização de seguros por meios virtuais,
o que se nota atualmente é que o corretor tradicional de seguros, através da
comunicação com seus clientes via whatsapp, e-mail e pelo envio de
questionários para realização de cotação de seguros, pode estar tornando
familiar ao consumidor essa nova maneira de comercialização, pois seus sites
(off-line) possuem bastante similaridade com os ambientes virtuais dos sites de
cotação on-line.
Assim, de certa forma, os corretores estão “educando” os consumidores, em
particular aqueles que estão tendo sua primeira experiência de compra de
seguros.
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É interessante registrar que sites de corretoras independentes e, também
aqueles ligados a seguradoras que vendem seguros através da internet, vem
apresentando crescimento a partir de 2011, bem como a principal
movimentação de vendas “não presenciais” é realizada por telefone, por meio
de Call Centers e via SMS.
Essa informação também é reforçada pelos executivos das cinco principais
corretoras de seguros on-line, os quais afirmam que na corretora on-line o
cliente fecha a compra somente pelo telefone.
Paralelamente, um exame quanto ao ambiente digital sobre a regulação e
liquidação de sinistros, com base em pesquisa realizada entre 17 grandes
empresas seguradoras brasileiras pela SAS - Statistical Analysis System,
empresa pioneira em business intelligence, mostrou que:
 100% das empresas ainda confiam no sentimento do analista de
sinistro para referenciar um caso para sindicância;
 59% das empresas possuem alguma tecnologia de prevenção a
irregularidades no sinistro;
 41% das seguradoras estão cada vez mais preocupadas em
“escolher” corretamente o cliente em seu processo de subscrição,
buscando assim minimizar a fraude;
 27% das seguradoras utilizam tecnologias no processo de
aceitação para minimizar a possibilidade de fraude.
Nos Estados Unidos 71% das seguradoras já possuem sistemas avançados de
prevenção a fraudes em sinistros e, 33% delas começam a migrar para a
prevenção de fraudes na subscrição.
Assim, para melhoria de resultados na regulação e liquidação de sinistros, as
seguradoras precisarão ir além de remediar o risco. Elas precisarão oferecer
produtos que mitiguem o risco, aliás, este aspecto deverá estar cada vez mais
presente durante o processo de desenvolvimento de um produto de seguro.
Tentando

visualizar

um

futuro

ambiente

de

vendas

e

subscrição,

provavelmente chegará o dia em que nenhuma pessoa terá o mesmo preço de
seguro que outra, quando então Seguradoras e Corretores de Seguros
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dirigirão, cada vez mais, seus esforços para ajudar as pessoas a viver mais e
melhor, melhorando sua qualidade de vida e o risco de seu seguro.
Imagine pessoas que permitam ter sua saúde monitorada 100% do tempo por
um dispositivo que transmita informações a uma central de dados e, em função
deste monitoramento, terem uma taxação especialmente desenvolvida para
seu tipo de risco.
Assim, a tendência de buscar parcerias para modernizar as ofertas de seguros
(e serviços acoplados) é certa para as empresas que querem verdadeiramente
se diferenciar no mercado e abrir espaço sobre a concorrência.
No mercado brasileiro, embora tenham surgido novas opções nos últimos anos,
o canal de vendas de seguros mais importante continua a ser o de Corretores
de Seguros independentes. Uma das mais antigas e importantes escolas de
negócios dos EUA, a Wharton University, afirmou em estudo recente que as
corretoras de seguros são poderosas no Brasil e que os brasileiros são leais a
elas.
Ainda assim, o mundo está em constante transformação e a tecnologia é o
principal combustível para algumas dessas mudanças, sendo que atualmente
as startups digitais e os novos canais de distribuição tem representado o mais
recente caminho na comercialização de seguros.
Como se pode verificar a partir da compra de aparelhos celulares e do uso da
internet, o brasileiro gosta de tecnologia e a web está influenciando
significativamente esse comportamento. Nós já buscamos informações sobre
seguros rotineiramente na rede e parte significativa das vendas é influenciada
por ela.
Talvez, a melhor solução seja a fusão destes dois mundos, unindo a
experiência de um canal plenamente consolidado e representado pelos
corretores de seguros, com novos meios de acesso e distribuição por meio de
novas tecnologias, representados pelas startups digitais, gerando assim mais
um caminho híbrido de expansão para o setor, permitindo a mais pessoas
usufruírem dos benefícios do seguro.

189

B. O que fica marcado no mercado de seguros durante a pandemia
Breno Kor

Para a ciência o que vivemos hoje é uma pandemia; para os negócios, é uma
revolução. As mudanças atingem todos os setores, todas as atividades. É hora
de se reinventar.
Muda a forma de relacionamento do corretor com seus segurados neste novo
ambiente de negócios. Aspectos cognitivos e psicológicos que influenciam a
escolha do corretor deverão obedecer novos códigos, novas abordagens e uma
nova linguagem quando o mais importante é se comunicar com o cliente. Mas
como transmitir confiança na era digital?
O marketing pessoal dá lugar ao marketing digital, porém um marketing mais
evoluído porque o consumidor de hoje está mais cauteloso, ele pesquisa mais.
Temos de transferir a ele mais informações, experiências que nós aprendemos
e que ele desconhece. O corretor deverá buscar este aperfeiçoamento para
lidar com novas variáveis que irão determinar o seu sucesso ou seu fracasso.
As perguntas são mais importantes do que as respostas e estas questões
precisam ser analisadas, tratadas e trabalhadas à luz de um novo
comportamento.
E o comportamento do mercado na relação seguradora e corretor como fica
neste novo cenário? Citando o que ouvi em uma entrevista com um dos
maiores publicitários do país, Washington Olivetto, “não existe um novo normal,
mas um velho anormal que precisa se modificar”.
É necessário comunicar-se mais com o corretor, comunicação é saber ouvir.
Ouvir mais o consumidor de seguros. E quem é o maior consumidor deste
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mercado? O corretor, pois é ele quem compra seguros em nome dos
segurados.
É preciso que as Seguradoras revisem a relação com as Corretoras, que têm
criatividade e capacidade como projetistas de novos produtos, promovendo
uma concorrência mais justa com melhores soluções para o consumidor.
Mais saudável para o mercado de seguros é embarcar tecnologia e inovação
em corretoras tradicionais, do que a oferta de canais alternativos com
tecnologias modernas, essas sem conhecimento e experiência do setor.
Valorizar o trabalho autoral também é um caminho para um negócio mais justo
e sustentável, além de nos permitir enxergar as relações de um jeito mais
humano e cheio de significado. Essas corretoras podem fortalecer o próprio
segmento através da larga distribuição de novos produtos por elas idealizados.
Nós corretores tradicionais não podemos ficar para trás. “Quando começam a
latir o melhor é ser cachorro”, li certa vez.
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C. O modelo tradicional de divulgação seguros está com os dias
contados?
Marcello Brancacci

Vender é resolver problemas! Todos os consumidores, não importa a natureza
dos produtos os serviços que adquirem buscam solução de problemas.
Portanto, os consumidores esperam a melhor solução com o menor custo.
As pessoas estão em diferentes momentos de compra, muitos sequer sabem
que enfrentam certos riscos em sua vida e em seus negócios. Sobre isso, na
conjuntura atual, torna-se mais relevante a exigência de entendimento profundo
sobre “dores”, sonhos, pesadelos e expectativas e até circunstâncias
desconhecidas que poderão comprometer o futuro da pessoa, família ou
empresa prospectada para venda de seguros. Esse tipo de conduta consultiva
produzirá maior confiança e conexão com diversos produtos de seguros. Como
resultado, a valorização do trabalho do corretor será ampliada ainda mais,
assim como a percepção que sua expertise como agende especializado tornarse-á ainda mais indispensável para a vida do consumidor. No final das
contas, os clientes esperam soluções visíveis e concretas, mas também são
atraídos por alternativas que não conheciam, desde que melhorarem suas
vidas ou o desempenho de seus negócios.
Caberá, portanto, aos agentes de seguros refinarem sua estratégia para
geração de planos de comunicação inteligentes que resultem em diferentes
sequências de mensagens adequadas para cada etapa do funil de vendas,
evitando “bombardear” as pessoas com ofertas inadequadas e o entendimento
sobre o momento atual de compra de cada consumidor. O primeiro passo é
conhecer profundamente as necessidades, sonhos e desejos do alvo
perseguido. Tal requisito, impõe reflexão sobre práticas recorrentes de
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comercialização e marketing cuja prevalência histórica no segmento de
seguros evidencia práticas lineares de ofertas por vezes com objetivo de
massificação em detrimento da personalização. Aparentemente as pessoas
estão sobrecarregadas de informações advindas de diversos canais online e
offline, e escolhas de aprofundamento e interesse sobre os conteúdos deverá
mesmo passar pelo filtro da relevância. Ou seja, imperiosa a reavaliação de
padrões até então praticados, mesmo com resultados satisfatórios. O
fortalecimento

do

novo

paradigma

que

reafirma

a

necessidade

de

“aprendermos a desaprender”, em busca de constante antecipação e solução
de expectativas deverá também cada vez mais estar presente nas mentes dos
consumidores de seguros.
Doravante, a necessidade de entendimento dos problemas que o alvo enfrenta
antes de ofertar qualquer produto deverá prevalecer com maior intensidade e a
captação de interesse e desejo de compra através de anúncios e divulgações
“enlatadas” que não consideram necessidades individuais, tende a sucumbir
frente a imposição de relevância customizada dos conteúdos direcionados.
Essa reflexão nos leva a crer que os corretores e demais agentes devem
ampliar sua qualificação em diversas frentes e aprimorarem habilidades e
competências que produzam visão e atuação holística, além de capacidade de
diagnosticar problemas e oportunidades globais que potenciais clientes sequer
desconfiam.
A sociedade consumidora é constituída de milhares de segmentos, atividades
profissionais, renda, faturamento, regiões, modelos de negócios, etc. Cada um
possui desafios específicos, problemas individuais e características diversas
uns dos outros. Dito isso, o mercado de seguros, historicamente, tende a
ofertar e divulgar produtos para todos com a mesma mensagem. As
divulgações enfatizam produtos, descontos, preços e facilidades com menor
ênfase nos benefícios que podem trazer para o público alvo. A percepção de
valor sobre benefícios do mesmo produto – por exemplo – podem ser
diferentes de um segmento para outro, mas sua divulgação massificada não
identifica isso e raramente personaliza.
O aludido modelo de comunicação que não privilegia a particularização das
necessidades

das

pessoas

e

segmentos,

deverá

perder

eficácia
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progressivamente com o advento e fortalecimento das redes sociais. Somos
todos “bombardeados” por conteúdos e informações e que nos faz prestarmos
atenção em uma mensagem ou anúncio e não em outro? Destarte, atender os
anseios do consumidor, implica no entendimento do comportamento de
consumo, dentre outros fatores. Essa coleta e interpretação inteligente
permitirá a construção de ofertas de produtos e serviços customizados e
aderentes às necessidades específicas de cada público. Nesse contexto, os
anseios serão atendidos e percebidos com maior relevância pelo consumidor
final. O desafio é divulgar os benefícios corretos para o público específico já
que ninguém compra o produto, mas a solução e os benefícios que ele oferece.
O mercado segurador possui instrumentos interessantes para coleta de dados
e assim o faz. Basta observar quantidade de apólices emitidas que enriquecem
a base de dados de seguradoras, corretores e toda a cadeia de serviços
envolvida. Ocorre que dados, são diferentes de informações, e o desafio reside
em torná-las interessantes para captação de atenção, interesse e desejo do
prospecto.
O padrão de compra de pessoas e empresas é baseado em valor não em
preço.

Isso explica porque compramos um carro felizes e as vezes

reclamamos do preço de uma caneta.
Devemos entender que o valor percebido é uma construção sequencial de
mensagens que derrubam objeções e que enfatizam e solução de problemas,
realização de sonhos e preservação das conquistas do público alvo e não
características do produto. Assim, valor é o que o cliente percebe, e preço que
ele paga. Se a percepção de valor é baixa o cliente achará o preço caro e
perceberá aquele produto ou serviço como commodity, e buscará tão somente
barganhar preços melhores já que em sua visão o valor é encontrado em
outras opções com abundância. Esse padrão aparentemente predatório já não
ocorre com seguro de automóvel?
Esse interessante contexto em transformação remete ao questionamento se o
mercado segurador comunica mais os produtos que deseja vender ao invés do
valor. Esse é um dos efeitos da comunicação linear, que atinge todos os
setores e segmentos sem particularizar e adequar a oferta às necessidades
específicas

de

cada

alvo. Seria a

“panfletagem generalizada” prática
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predominante ao invés de entregar mensagens ajustadas para cada público?
Se as pessoas descartam informações e ofertas que não as impactam
imediatamente, por que essa prática eventualmente ainda persiste?
Se existe um desafio crítico para maior penetração de seguros em diferentes
camadas da sociedade é provável que também transita no incremento da
inteligência de marketing e comunicação, além da adequação e atualização
dos meios, crenças, canais e estímulos de conscientização para a venda.
Atualmente dispomos de farta automação para auxílio na captação estruturada
de dados e informações para elaboração de ofertas impactantes. Não é
demasiado também destacar que “oferta” não é liquidação ou desconto, mas
uma sequência inteligente de mensagens que levam o consumidor a acreditar
no valor daquele produto ou serviço, que fará ele pagar o preço oferecido pois
foi persuadido pela oferta, a qual fez ele chegar à conclusão que não poderá
mais viver sem comprar aquela proteção. No caso, o seguro. Basta lembrarmos
do exemplo do carro e a caneta. Fica fácil perceber que as pessoas compram e
são convencidas pela oferta, não pelo produto.
É patente a dificuldade de construção de ofertas irresistíveis de seguros, são
muitas as divulgações de produtos com descontos, redução de carências,
concessões comerciais de curto prazo, etc., mas baixa ênfase no valor. Esse
modelo tradicional só faz sentido para os consumidores que estão conscientes
que querem o produto, e que já sabem onde procurar e estão buscando
apenas descontos. Os demais, simplesmente descartarão como se fosse um
panfleto sem sentido naquele momento. Especialistas afirmam que não mais
que 5% da população impactada por divulgações genéricas estão prontos para
a compra.
Essa conjuntura, representa oportunidade de aprimoramento e entendimento
das necessidades dos consumidores e a potencial conquista de maior
penetração de produtos de seguros no mercado caso ocorra a evolução das
técnicas e estratégias inovadoras para diagnóstico e elaboração de ofertas
irresistíveis.
Existe uma característica que está presente em todas as pessoas,
independente da segmentação mencionada, é conhecida como EMOÇÃO.
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As pessoas compram por emoção e justificam o que compraram pela razão.
Essa visão nos leva a crer que o sucesso de vendas e o desafio de expandir o
mercado de seguros requer fortemente a geração de meios que resultem no
“desequilíbrio das emoções”. Como potencializar o medo, desejo, raiva, e
demais instintos que conduzam as pessoas ao desejo de possuir um seguro?
Novamente, cabe enfatizar: divulgação de coberturas, nomes de produtos e
preços não gera nada disso, somente atinge quem está naquele momento
interessado e ciente que precisa do seguro.
Além do entendimento das necessidades profundas de cada público, temos de
encontrar os meios de correlacionar as ofertas de seguros com as emoções
predominantes em cada público, e assim aumentarmos as chances de maior
atração inicial. O ciclo de sucesso em vendas se inicia em mirar no público
certo, atraí-lo “cutucando suas dores, necessidades e sonhos, construir
relacionamento com esse púbico e somente depois apresentar o produto.
Se quisermos combater o famigerado “rouba monte” será necessário
identificarmos novos públicos que ainda desconhecem a importância do seguro
para suas vidas e negócios. E isso não será ao acaso, somente com estratégia
de vanguarda e execução diferenciada.
Entender mais sobre pessoas e seus anseios, esse é o desafio. Produtos
devem ser consequência.
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D. Uma visão da distribuição de seguros no Brasil
José Luis

O Brasil é um país reconhecido pela diversidade e criatividade de seu povo, e o
mercado brasileiro de seguros não poderia ser diferente também nos modelos
de distribuição de produtos. Isto obriga as seguradoras a conhecerem
diferentes formas distribuição direta e indireta com a profundidade necessária
para se relacionarem de maneira certa com todas, aproveitando ao máximo as
virtudes de cada uma. Este tipo de conhecimento não se adquire sem presença
regional e relacionamentos que abram as portas do diálogo e da confiança e,
com isto, da compreensão das tipicidades que precisam estar refletidas nas
condições comerciais e no atendimento.
Em termos B2C (relação empresa com o consumidor) temos:
1. O agente
Mesmo neste ambiente diverso e criativo um modelo de relacionamento que
vincula com exclusividade a seguradora a quem a representa vendendo seus
produtos, o agente, não se desenvolveu. Muito aceito nos Estados Unidos e
Europa o modelo é eficiente, mas não tem apelo para a distribuição no Brasil
dada predominância do corretor de seguros, cuja liberdade e autonomia de
intermediar produtos da seguradora que quiser, aonde quiser não pode ser
mais adaptada a um trabalho exclusivo e regionalizado para uma só
seguradora.
2. O corretor de Seguros
Temos então o corretor como o profissional regulamentado para a
intermediação dos contratos de seguros e cuja atuação é a mais conhecida do
consumidor. Este profissional vem enfrentando discursos de um futuro
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comprometido por mudanças de padrão de consumo baseadas em tecnologias.
Ocorre que a natureza do seguro é um compromisso futuro de compensação
por possível dano material ou pessoal através de atendimento e indenização.
Ou seja: o fundamento do seguro não é a tecnologia, mas a confiança. A
grande maioria dos consumidores ainda quer a sensação de ter alguém que
advogará por eles já que estão conscientes de que concordaram com um
contrato complexo que, se lembrarem de ter recebido, deixaram no fundo de
alguma gaveta ou na caixa entrada de e-mails. Dificilmente foi lido. Mas não
podemos ignorar que as ferramentas digitais vêm tornando suas interfaces
muito amigáveis e começam a traduzir confiança ao consumidor para
contratações de produtos de baixa complexidade. E nem ignorar que por trás
destas ferramentas existem corretoras de seguros vendendo produtos de
seguradoras.
3. Os corretores de seguros associados
Muitas corretoras de seguros são na prática a união de vários corretores
associados sob uma marca em modelos que vão da simples divisão de custos
a uma sofisticação empresarial que envolve fusões e aquisições constituídas
em sociedades anônimas de capital fechado (Ex.: GC do Brasil) e aberto (Ex.:
Alper). Este modelo associativo se desenvolveu bastante como veremos mais
adiante.
4. Os prepostos
Sob as habilitações de muitos corretores de seguros figuram profissionais
voando abaixo do radar das seguradoras que são os prepostos. Alguns
dependem do corretor de seguros para atender exigência legal, mas a maioria
depende para toda parte operacional pois são focados apenas nas vendas,
tendo sua existência amparada por uma legislação específica (mas de pouca
observância prática). Estes profissionais se fazem mais visíveis nos mercados
norte e nordestinos havendo corretoras que abrigam dezenas deles sem
vinculação formal ou exclusividade. Curiosamente alguns prepostos chegam a
possuir vendedores (“prepostos dos prepostos”), em especial para atendimento
nos interiores dos Estados. Capilaridade em economia de terceiro mundo exige
criatividade.
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5. O banco
Um outro canal de venda de seguros de grande penetração - principalmente
em seguros de pessoas - é o banco (“bancassurance”). Outrora nomeado pelos
corretores como uma concorrência predatória com diversas discussões estéreis
sobre sua validade legal, hoje estão aí, comercializando seguros, com suas
seguradoras buscando oferecer paridade de condições aos corretores na
venda de seguros de Auto e RE e não ameaçando os bons profissionais de
seguros de pessoas que sabem os pontos fracos do que é vendido nas
agências. Claro que um fator externo colaborou para uma melhoria da posição
do corretor nesta disputa: o cliente atualmente se sente menos pressionado
pela “reciprocidade” em seguros pois a competitividade entre os bancos fez o
cliente finalmente perceber que seus financiamentos e aplicações são mais do
interesse do banco do que dele.
6. Os sites de multicálculo
Ainda na parte B2C (relação empresa com o consumidor), temos os sites de
multicálculo de auto que vieram como um modelo de irrefutável sucesso futuro
que foi refutado pelo consumidor antes do futuro, salvo honrosas exceções
com expertise em captação de lides via marketing digital, mas tratamento
pessoal no fechamento da venda. Já pedindo desculpas a outros, mas, quando
se fala de sucesso neste modelo, o nome da Minuto Seguro é o que me vem à
cabeça.
7. Os sites e aplicativos
No auto temos o exemplo clássico da Youse (que saiu da lista de pesadelos
dos corretores há algum tempo), Thinkseg (especialista em telemetria) e Split
Risk. E há aplicativos e sites experimentando modelos de distribuição direta
empreendendo na linha seguros de celulares, residências, bicicletas, AP,
desemprego, funeral (exemplos: 88i, Ciclic, Kakau, Pier, Stone), microsseguros
(Seg4U)

que

são

produtos

de

contratação

simples.

As

insurtechs

exemplificadas acima são corretoras de seguros digitais (salvo a Seg4U que
vende produtos da ALM Seguradora via corretores) emitindo produtos de
seguradoras, mas ambicionando voos maiores bastando ver seus nomes na
lista de projetos selecionados pelo Sandbox Regulatório da Susep.
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Obviamente não tratarei das associações ou cooperativas pois não podem ser
consideradas modelos de distribuição de seguros já que não vendem seguros.
Prosseguindo agora com um enfoque B2B (relação entre empresas), temos
outros personagens que intermedeiam a relação dos corretores de seguros
com as seguradoras. Podemos chamar de “agregadores” pois agregam a força
de várias corretoras de seguros sob uma única marca. A proposta destes
modelos agregadores é de maximizar ao corretor as alternativas de produtos,
treinamentos e dar atendimento a exceções permitindo que realmente possa
vender ativamente diversos seguros e seguradoras conseguindo colocar riscos
de alta especialização que surgem eventualmente para cotação, mas só são
bem resolvidos por seguradoras fora do seu rol de conhecimento. O corretor
tem acesso a sistemas de gestão, de marketing, treinamentos de produtos ou
empresariais sem um direcionamento de marca (sem que sejam promovidos
por uma só seguradora) e passa a empreender em um cenário com maior
sensação de segurança.
O que tem auxiliado os modelos agregadores:


Mudança de comportamento do consumidor que confia no corretor de
seguros, mas não mais sem se interessar pela melhor relação custo x
benefício.

Segurado que renova no escuro só com base na sugestão do corretor está
desaparecendo e o corretor não consegue mais ser vinculado a apenas uma,
duas ou três seguradoras sem colocar em risco sua posição de ser quem
oferece a melhor condição. Mas se vincular a várias seguradoras o enfraquece
comercialmente e dificulta acompanhar os muitos produtos e constantes
alterações nestes. Até especialistas em um produto que o consumidor conhece
bem, o auto, podem ser surpreendidos por uma condição nova de uma
seguradora de qualidade e marca conhecidas que ele não se relaciona, mas
que o cliente teve acesso.
Cobra-se do corretor especialista em auto a capacidade de diversificar
produtos na venda e, quando ele consegue um risco diferenciado, percebe que
sua seguradora de predileção também é especialista em auto e que a solução
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para ganhar o negócio é se cadastrar urgente em seguradoras que ele nunca
ouviu falar e nem sabe por onde começar a fazer venda.


A competitividade entre seguradoras era outrora a do melhor produto e
agora vige uma competição com viés de menor despesa administrativa.

Assim, diminuir a despesa administrativa carregada no prêmio tornou-se
fundamental para vender mais. Os cortes de custos vieram despersonalizando
o atendimento comercial a corretores sendo os iniciantes ou menores já
relegados a atendimentos de centrais (e algumas até atendem muito bem,
diga-se) ou condicionados a operar através de assessorias.


Necessidade de estar informado das tendências de mercado.

O corretor de seguros que participou de eventos de mercado pré pandemia
com certeza encontrou palestrantes carregando a tabuleta “O fim está próximo”
sob as argumentações de que as vendas serão diretas, digitais, os automóveis
autônomos, etc. Não é de se estranhar a necessidade crescente de o corretor
se sentir protegido, mais forte e de pertencer e trocar informações com um
grupo que compartilha dos mesmos interesses dele.
E quais são os modelos agregadores tradicionais?
As assessorias.
Dentre eles modelos as assessorias são as mais antigas e podem ser definidas
como uma área comercial terceirizada que atende e resolve problemas de
corretores junto a uma ou mais seguradoras. Ao mesmo tempo dão suporte
técnico, operacional e até espaço físico e são um canal dominante para as
vendas de varejo em alguns Estados. Aliás, algumas seguradoras só atendem
via

assessorias.

Atrás

de

suas

portas

encontramos

profissionais

tradicionalíssimos do mercado com a capacidade de aglutinar corretores e
prepostos em torno de seus nomes num modelo operacional montado para
abrigar as demandas dos corretores sem obrigatoriamente vinculá-los a uma
única seguradora. E a força deste modelo é observada através da existência de
associações de assessorias em vários Estados com grande trânsito político.
As franqueadoras.
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Mais recentemente surgiu este a época inusitada modelo (daqueles que à
primeira vista se apostaria contra e viraram um sucesso): franqueadoras.
Corretoras com experiência de mercado que conseguiram viabilizar um modelo
de gestão replicável para pessoas de fora do ramo interessadas em ter uma
corretora de seguros. Este modelo cresceu, veio se multiplicando e dando certo
para centenas de franqueados e os exemplifico em casos como a Seguralta e
ÉSeguro
Sociedades ou redes de corretoras de seguros.
A sociedade anônima formada de corretores de seguros GC do Brasil¹ ou a
rede Lojacorr são bons exemplos de modelos de integração de corretores de
seguros que estão em franca expansão com diferenciais próprios, mas
trazendo as vantagens já citadas aos seus corretores de seguros parceiros:
pluralidade de produtos e seguradoras, especialistas para apoiar em riscos de
alta complexidade, suporte operacional, apoio no custeamento de sistemas de
gestão e em campanhas de marketing.
Quem pensa que estes modelos B2C possam ser preocupantes para as
seguradoras precisa observar a presença e apoio de seus executivos. A razão
está na capacidade de diminuírem custos das seguradoras, centralizando as
demandas comerciais de muitos corretores (que são tratadas antes mesmo do
contato com a seguradora), na possibilidade de tratar negócios especiais
através de especialistas contratados para apoiar os corretores, na permanente
busca de diversificação de riscos com treinamentos e na gestão da
sinistralidade. Todos sabem que, para o resultado da seguradora, menos
estrutura de atendimento, demandas tratadas antes de um contato e, quando
do contato, tratar riscos com especialistas, reduz custos e que, para a questão
sinistralidade, só grandes grupos podem compensar severidades com mais
produção de forma a manter o equilíbrio da parceria.
O que foi escrito aqui não é uma previsão de futuro, mas uma constatação do
presente (que as vezes passa desapercebido). A cada corretor de seguros como empresário - caberá decidir como se ajustar as mudanças e encontrar o
melhor caminho para o seu negócio. A cada seguradora cabe saber no que os
modelos são diferentes e onde são iguais para não operar tranquilamente com
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uma corretora que tenha cem prepostos e ter restrições para com agregadores
onde os números são claros e a gestão integrada.

CONTRATO DE SEGURO
A. Quarentena: Um dever ou uma sugestão?
Voltaire Marensi.

Muito se tem falado, discutido, teses são alvitradas, com inúmeras
manifestações tanto de profissionais da saúde como leigos que levantam até
debates acalorados, versando sobre o tema Coronavírus – COVID-19. Foi
determinado, em um primeiro momento, uma quarentena horizontal. Agora, já
se fala numa vertical! Assim, nesta última hipótese, só os idosos sofreriam as
agruras de um “regime domiciliar fechado”?
O que fazer? Como proceder? A verdade é que ninguém diante desta
pandemia tem o monopólio da verdade.
A posição lançada em sede securitária é lacônica. Afirmo isto com veemência,
uma vez que as apólices de seguros de vida individual em suas Condições
Gerais – cuida-se de contrato-tipo - os conhecidos riscos excluídos e, que, na
sua imensa maioria, contemplam que “Epidemias e pandemias, desde que
declaradas pelos órgãos competentes”, são situações excludentes de cobertura
securitária.
De outra banda, hoje, 27/03/2020, colho informação de que “O Supremo
Tribunal Federal” em sintonia com a redação destas cláusulas e de outros
temas correlatos à espécie, vale dizer, a expressão aposta na parte final da
letra que cuida do tema vertente, isto é, – desde que declaradas pelos órgãos
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competentes - dá conta de que, ele, o STF, já foi acionado em 34 ações para
tratar de questões relacionadas à pandemia e o Coronavírus. A maioria envolve
pedidos de Estados e municípios para suspender o pagamento de dívidas com
a União enquanto durar a crise”. Segundo relatos da mídia eletrônica “há ainda
processos que discutem o embate entre o Presidente Jair Bolsonaro e
governadores para definir quem pode restringir a locomoção nos Estados e
Municípios; as novas regras trabalhistas fixadas pelo governo para o período
da pandemia; as normas para a liberação de presos de grupo de riscos, além
da conduta do Presidente no enfrentamento do Coronavírus”.72
Inobstante, este cenário a vida prossegue. O sítio Crusoé, também de hoje,
27/03/2020, faz menção a uma entrevista concedida pelo ministro Luís Roberto
Barroso de que lições dessa gigantesca crise causada pela pandemia deixa às
Instituições muitas lições, valendo ressaltar apenas a primeira delas ditas pelo
sábio e carismático entrevistado, ou seja, “de que no mundo globalizado, os
problemas são globais não adiantando esconder a cabeça na areia”. Pode até
parecer uma simples afirmação, mas não é diante do quadro que assola nosso
continente.
Em verdade, temos de flexibilizar regras para que no futuro não nos
arrependamos. O seguro foi criado nos albores do século XIII como um monte
caritativo nos quais os infortúnios eram divididos por todos para fazer frente à
desgraça. Esta é a grande vertente do seguro: solidariedade, ética e
compartilhamento de problemas que levem à solução de medidas justas e
coerentes diante dos novos tempos que estamos vivenciando.
Debater ou “jogar para o alto situações prementes” nunca foi a solução. Não há
receita mágica para isolar o homem, ser gregário por natureza como sempre
preconizou o conhecido e divulgado filósofo grego Aristóteles, que viveu
durante o período clássico da Grécia Antiga.
Consciência, ética, solidariedade, retidão de caráter e persistência no
enfrentamento de infortúnios faz parte da criação e construção de um mundo
mais real e transparente.

72

Sítio. O Antagonista, 27/03/2020.
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B. Pandemia e o Contrato de Seguro
Carlos Josias Menna de Oliveira

PREÂMBULO – BREVE HISTÓRICO DO CONTRATO DE SEGURO NO
MUNDO E NO BRASIL
Desde os desertos, nas travessias de camelos, passando pelos Fenícios nas
navegações, que se pode notar referências a algo que se assemelhava ao
contrato de seguros, mas foi em 347, na Itália, Gênova, que teria sido emitida,
de fato, a primeira apólice de - seguro de transporte marítimo.
Imaginem, o Brasil foi descoberto em 1.500.
No Brasil a abertura dos Portos se deu somente em 1808 para o Comércio
Internacional. De sorte, fica claro que o contrato de seguros é um produto
tipicamente importado na sua origem.
Assim, é que tal qual, os segurados aderem aos contratos hoje, aqui, nós, o
mercado, aderimos o que era comercializado no velho mundo, e passamos a
comprar seguros aqui com as regras que basicamente existiam fora.
As matrizes das seguradoras se localizavam nos seus países de origem, por
aqui suas filiais vendiam seus produtos e remetiam para fora o lucro de suas
vendas. Em 1850, com o advento do Código Comercial Brasileiro foram criadas
inúmeras seguradoras, com sede no exterior. Logo depois houve determinação
por decreto que as reservas das empresas que eram enviadas para fora,
matrizes, fossem aplicadas no País. E em 1091, o denominado Regulamento
Murtinho originou a Superintendência Geral de Seguros centralizando a
fiscalização do ramo. Em 1916 nasceu o Código Civil Brasileiro que com o
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CComB passou a compor o Direito Privado de Seguros. Ali os princípios
fundamentais do ramo passaram a se desenvolver.
Em 1966 o grande passo, com o Decreto Lei 73 a denominada Lei do Seguro
que compilou leis e órgãos a serviço do setor.
1. HISTÓRICO DAS CLÁUSULAS EXCLUDENTES PARA FENÔMENOS
POUCO FREQUENTES NO PAÍS
O seguro no Brasil nasce, portanto, importado, e por isto chega aqui com
regras do exportador.
É fato que ano após ano as condições do contrato foram cada vez mais se
adaptando ou se adequando ao nosso modo vivendo e operando, mas isto se
passou num processo longo, e até hoje ainda carregamos esta carga
diferencial. Ouvia de criança que no Brasil as coisas sempre chegavam por
último, inclusive o biquíni …. É de fato. E também se dizia ao meu tempo de
menino que aqui éramos abençoados por não ter guerras, maremotos,
furacões e etc. Por último nesta ponta do globo terrestre, considerado o velho
mundo, havia um retardo nos acontecimentos para a nova terra.
Haviam cláusulas excludentes em diversos ramos com fenômenos que não nos
eram familiares, como furacão, ciclone, terremoto etc., e de todos com o passar
do tempo ficou para trás o Vendaval – cuja cobertura securitária passou a ser
concedida - mas o fato é que muitos destes acabaram chegando, já tivemos
furacões famosos que andaram pelo mundo. Parece que a GLOBALIZAÇÃO
chegou na NATUREZA.
A cláusula de pandemia, que existia no passado também, nunca foi motivo de
debate, porque não se falava em pandemia por aqui, ainda que nossa terra
tenha sido assolada por várias enfermidades, como Tifo, Tuberculose, Sífilis, e
tantas outras, tanta distância nos fazia pensar numa enganosa superproteção,
e nestes tempos atuais é um susto pensarmos que ao contrário, o Coronavírus
não só está ocorrendo mas com um contágio veloz e em FORMA
GEOMÉTRICA, que é o mais assustador.
O certo é que a Pandemia, que imaginávamos não nos atingir, chegou, e, a
regra nos contratos de seguros, pelos clausulados, é a ausência de cobertura
para o segurado que venha a contrair o vírus maldito.
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2. QUESTÃO DA PANDEMIA. TER OU NÃO COBERTURA NO CONTRATO
DE SEGURO
2.1. QUESTÕES DE ORDEM TÉCNICA
A primeira questão a saber é se a apólice acoberta ou não risco. Se não há
exclusão, é porque acoberta. Há um grupo de seguradora que em seus
contratos não veda o abrigo da condição securitária.
Neste caso nada mais se discute.
Outras, contudo, contam com a exclusão expressa vedando cobertura na sua
ocorrência. Destas nos ocupamos.
2.2. QUESTÕES DE ORDEM JURÍDICA – JUDICIÁRIO
É muito provável que algumas seguradoras queiram fazer prevalecer o óbice
da exclusão em contratos cuja previsão de afastamento da garantia esteja
definida no seu clausulado. Se isto ocorrer, muito provável, também, que caiba
ao Judiciário definir pela concessão ou não da cobertura.
Não dá para prever este desfecho que sequer começou, é embrionário, mas dá
para se dizer que o clima, hoje, é favorável à interpretação de desconstituição
da condição até por suposta abusividade, a regra é anterior ao CDC e talvez
isto colabore para sua queda.
Nas relações de consumo, o cumprimento do dever de informação pelo
segurador (art. 30 c/c art. 46 do CDC) e a abusividade da cláusula de exclusão
de responsabilidade disposta em um contrato por adesão (art. 51 do CDC)
estão entre as questões a gerar mais embates. Para se ficar no exemplo de
escola, o falecimento, na sequência de uma infecção pela Covid-19,
provavelmente acabará sendo coberto pelos seguradores, a despeito de
eventual cláusula que estipule o contrário.
2.3. QUESTÕES DE ORDEM MORAL OU HUMANITÁRIA
Aqui, contudo, reside, talvez, o mais forte pilar para a discussão em favor do
segurado, tido pelo CDC como a parte mais fraca, forte na questão social do
contrato de seguros.
Tal medida vai ao encontro de apelo feito pela Federação Nacional dos
Corretores de Seguros Privados (FENACOR), em comunicado à sociedade, no
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qual clama às seguradoras, particularmente àquelas que atuem na área
de “proteção da vida e da saúde das pessoas”, que não se socorram
de “quaisquer cláusulas de exclusão ou restritivas de direitos relacionadas às
epidemias ou pandemias”.
Vale lembrar Cuthbert Heath em 1906, após terremoto e dias de incêndios em
São Francisco, na Califórnia: “Paguem todos os segurados na íntegra,
independentemente dos termos de suas apólices”.
Os primeiros acenos, no nascedouro do problema, dão conta de que as
grandes companhias do país acenam com o abrigo da garantia.
O horizonte parece, a menos nisto, ser esperançoso.
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C. Pandemia COVID-19 e a teoria da imprevisão: Breve reflexão sobre
possíveis abusos e futuros desafios
Paulo Henrique Cremoneze

A pandemia COVID-19 atingiu o mundo de forma intensa. Rasgou o véu das
ilusões diárias, escancarando a única certeza do homem: a incerteza. Sobre
incertezas e o enfrentamento do desconhecido, Winston Churchill, o maior
líder dos tempos modernos, escreveu em suas “Memórias da Segunda Guerra
Mundial”: “quão espesso e desconcertante é o véu do desconhecido”. O
Coronavírus é, em muitos aspectos, ainda um ilustre desconhecido da ciência.
Como são desconhecidos os efeitos da pandemia. Uma das maiores crises de
saúde enfrentadas pelo mundo.
É verdade que a Peste Negra, na Idade Média, e a Gripe Espanhola, no início
do século passado, foram de um drama muito mais letal. Mas, não é menos
verdade que a dimensão da atual pandemia é sobremaneira assustadora. Hoje,
com o conhecimento que temos dos meios de propagação da doença, a
resposta é outra: o afastamento de pessoas, mesmo em nome do mais
importante valor social: a fé.
Ninguém poderá imputar entre as religiões e a ciência, uma inimizade que não
existe. Nem as poderá agora acusar de difundir a doença com o acúmulo de
gente. As religiões tradicionais ao momento souberam se adaptar, bem usando
os meios atualmente disponíveis para suas missões, a fim de conduzir, ao
interior de cada lar, as virtudes da fé, da esperança e do amor.
Certo, mas por que usei este exemplo?
Para mostrar que: o que serve para o mais, serve para o menos. A
religiosidade é o supremo valor, garantida como liberdade fundamental por
praticamente todas as constituições ocidentais e não poucas orientais. O
sagrado é o princípio da ordem. Sua defesa deve ser garantida pelo
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ordenamento jurídico. Se o mais importante, por mais que muitos torçam seu
nariz a isso, soube conviver com a adversidade pandêmica é de se inferir sobre
as demais situações sob o signo de interesse do Direito.
Dito isso, chego à teoria da imprevisão. É preciso um cuidado extraordinário
com os argumentos que nascerão sob este imprevisto rótulo. Poderão gerar
problemas de ordem jurídica e econômica ao fim do contexto pandêmico. Não
me alongarei a destrinchar a carcaça da teoria da imprevisão. Nem pretendo
apontar sua incidência específica em tal ou qual contrato. Este é apenas um
breve e modesto comentário, mais social do que jurídico. Deixo de comentar,
também, porque gente muito mais qualificada já o fez, antes da pandemia, em
doutrinas várias e, agora, no contexto presente, de modo prático.
Neste momento incerto, a única certeza é a de que, quando a doença sair das
mãos dos profissionais da saúde, cairá com suas consequências nas mãos dos
profissionais do direito. Para justificar descumprimentos contratuais ou causa
modificadora de suas disposições, alegarão muitos a teoria da imprevisão,
esse mecanismo de calibragem das obrigações cujo objetivo é evitar o
sobrepeso do cumprimento de um contrato convencionado em uma situação
fática e, depois, fulminado por outra circunstância futura mais grave e
inesperada.
Muitos ramos negociais já mostram sinais de compreensão e de elevação a
grau máximo o princípio da boa-fé. Destaco o mercado segurador. Muitas
seguradoras vêm oferecendo sinais notáveis de solidariedade na relação com
os segurados, flexibilizando cláusulas e condições dos contratos de seguro.
Parece que ninguém, dentro ou fora do mundo do Direito, nega que a
pandemia da COVID-19, em pelo menos alguma situação contratual, se
amoldará bem aos moldes conceituais da teoria de imprevisão. Mas é de se
perguntar: tudo o que vier de ruim poderá ser explicar a partir da pandemia e,
com base nela, merecer a aplicação indistinta da teoria?
Evidente que não. A consequência, no entanto, é mais que previsível. Não
faltará gente a atirar sobre as costas virais a razão última de seus fracassos.
Ou a incapacidade de cumprir com a própria palavra; e por “palavra”,
entendam, quero dizer “obrigações”. Decerto o distanciamento social atinge a
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todos; atinge, mas não no mesmo ponto, não no mesmo nervo. As feridas se
situam em lugares diferentes, em extensões distintas.
Embora dividamos as mesmas águas, não estamos todos no mesmo barco.
Cada família navega a seu modo por essas tormentas extraordinárias. Cada
grupo situa-se em um ponto determinado do mar. Cada empresa serve-se de
um tipo de embarcação. O que quero dizer é: o mau tempo não atingirá a todos
por igual. Não me parece justo que a teoria da imprevisão valha para todos,
como um salvo-conduto genérico para a violação contratual específica.
Muitos têm comparado a peste com as guerras. É inocência pensar que todos
perdem com as guerras. Lembremos da Segunda Grande Guerra Mundial.
Todos perderam? Nem todos. Embora palavras semelhantes acabe saindo
mais de bocas socialistas, o que certamente não é o meu caso, mentiria para
mim mesmo se não visse que na guerra é comum que às pessoas comuns
sobrevenham grandes perdas; enquanto os ricos, mais ricos se tornam.
Na Segunda Guerra a Volkswagen e a Jeep foram fundadas. Hugo Boss,
Mercedes Benz, Rolls-Royce, Ford lucraram muito. A Coca-Cola deu seu
grande salto internacional, e o Estado foi perdendo espaço para as grandes
transnacionais.
Por isso não é nada exagerado pensar que muita gente lucrará com os efeitos
da pandemia. E outra quantidade de gente pouco sofrerá com seus efeitos. Daí
retomo a pergunta: é justo aplicar a torto e a direito a teoria da imprevisão?
Certamente não. Mais do que nunca é preciso cuidado na distribuição desse
remédio jurídico, sob pena de o aviltar e fazer de sua aplicação uma vulgar
caricatura, abrindo espaço para a má-fé e para o oportunismo.
Ainda há porém, um ponto por explorar. Por que não realizar uma avaliação
subjetiva do comportamento das partes do negócio jurídico, durante a
pandemia, a fim de verificar se a teoria da imprevisão pode ou não beneficiálas?
Acima mencionei o exemplo das religiões, como elas souberam se redesenhar
diante da crise. A ilustração não foi gratuita. É necessário notar se a parte, na
exata medida das suas possibilidades, agiu para minimizar os efeitos do
distanciamento social.
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Quem, realmente podendo fazer algo para minimizar os efeitos econômicos da
situação, deitou-se no menos esplêndido dos berços, dando de ombros ao
mundo, enquanto decerto, se agisse, poderia ter evitado prejuízos maiores:
talvez não seja este um merecedor da teoria da imprevisão.
Sim, sei que tudo isso é muito subjetivo, talvez soe até insensível; objetarão
alguns que a proposta é difícil de ser verificada e, verificada, provada. Certo,
certo. Mas também sei que os profissionais do Direito vivem de desafios e,
pelos menos um deles, o juiz, há de ter um forte compromisso com a verdade
dos fatos.
Mais do que nunca será preciso lançar luzes no princípio da verdade real e
vasculhar o fundo de cada caso, em busca da ontologia das coisas, da
realidade última e singela, em busca da teoria da imprevisão sem as
imprevisões da teoria.
Quem não foi afetado verdadeiramente pela crise, ou quem antes dela já dava
ao mundo sinais de ineficiência na gestão dos seus negócios, escarnecerá do
Direito se, no momento crucial, resolver se aproveitar da teoria da imprevisão.
Não só: há de se levar em conta, e não das melhores, aquele que, podendo
fazer algo para minimizar os prejuízos do distanciamento social, deixou de
fazê-lo.
Digo o que vejo à luz de importantes princípios do Direito: proporcionalidade,
razoabilidade, equidade, isonomia e, antes e depois de todos, moralidade.
O Brasil, infelizmente, se notabiliza pela quantidade assustadora de gente que
deve e que, se lhe fosse dada a chance, seria capaz entortar a ordem jurídica
inteira apenas para continuar devendo. Não é preciso nem perder tempo
argumentando sobre a má-fé, que por vezes erige monumentos argumentativos
enormes para justificar-se.
É certo: não poucos buscarão na teoria da imprevisão a sua solução de vida.
Por isso a necessidade de parcimônia no momento de aplicá-la. Sensibilidade
não é escusa para pisotear a visão econômica do Direito ou para abusar da
real visão humanística que pode haver nele.
Exemplo de uma aplicação repleta de excelência humana é a que levou ao
Ministro do Superior Tribunal de Justiça Paulo Dias Moura Ribeiro a indicação
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recente para o Prêmio Nobel da Paz (capitalismo humanista). Uma má
aplicação de tais preceitos afetará a reputação geral das teorias familiares a
esta, e aqueles que realmente dela necessitarem podem se deparar com
ouvidos já cansados de ouvir aquela mesma história, e que, por essa razão,
podem acabar proferindo injustiças.
Os desafios dos protagonistas da economia, de empreendedoras e pessoas
em geral, naturais ou jurídica, postos sob a assistência dos profissionais de
Direito, serão enormes. Extraio esse cuidado da minha especialidade: o Direito
do Seguro.
Nenhum negócio jurídico-econômico se reveste mais de função social do que o
de seguro. O contrato de seguro encontra-se umbilicalmente ligado ao
interesse público. Aliás, é aquele que na esfera privada mais se submete ao
controle estatal. A saúde econômico-financeira de uma sociedade passa antes
pela saúde do seu sistema securitário. Quando litiga em Juízo, uma seguradora
não defende apenas os seus direitos e interesses. Por força da mutualidade, do
corpo imenso que ela representa, o faz também em defesa dos segurados e da
sociedade em geral.
Quando se condena a Seguradora a pagar o que não devia, ou por algum
equívoco se lhe nega o ressarcimento em regresso, sofre não apenas ela, mas
todo o enorme colégio de segurados. Quando devedores inadimplentes, por
vezes eivados de má-fé, são contemplados indevidamente, por força das
circunstâncias, com um benefício tão poderoso e necessário como o da teoria
da imprevisão, sofre não apenas seus credores, mas toda a sociedade, ainda
que não consiga dar conta disso imediatamente.
Da explicação do negócio de seguro sinto-me autorizado a afirmar que, a
aplicação criteriosa da teoria da imprevisão é questão de ordem pública e de
interesse social. Não pende para o campo duvidoso das ideologias, mas segue
o caminho da ratio bem definida do Direito. Mais ainda, lembrando do eterno
Código de Justiniano, deve-se ter aplicação criteriosa, adequada, da qual
dependerá a concretização da “a eterna e constante vontade de dar a cada um
o que é seu”.
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Economia e Direito são faces, duas faces da mesma moeda; e, mais do que
nunca, terão de caminhar juntos, entre afagos e choques, sobre as pedras
dessa via acidentada, sobre as ruínas do presente. Com Churchill comecei o
texto e com ele terminarei. No auge da Segunda Guerra Mundial disse então o
primeiro-ministro britânico: “se você estiver atravessando o inferno, continue
caminhando”. É isso. Caminhemos, seguros e confiantes. A cada dia, um novo
jugo; a cada manhã, uma nova batalha.
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D. Ensaio sobre solidariedade entre devedores e a defesa do contratante
débil, da vítima do dano e do credor em geral
Considerações sobre o Direito do Seguro e o Direito dos Transportes: princípio
da reparação civil integral, das obrigações de mão comum e da incidência da
ordem moral em questões práticas, como das da carta-demanda e do dever de
reparação do P&I Clube ao lado do seu associado (armador)
Paulo Henrique Cremoneze

No art. 131 de seu Código Civil, a Espanha reconhece como princípio geral do
Direito o dever de interpretar a regra segundo a realidade social do momento.
Isso, penso, encaixasse perfeitamente nos moldes tridimensionais do professor
Miguel Reale. A adaptação da regra ao mundo se deixa conduzir pela
hierarquia do momento, tal qual um cavalo guiado pelos cocheiro ao longo de
uma estrada irregular. O cocheiro é o valor, o cavalo é a norma, a estrada é o
fato.
A tendência do Direito europeu tem se movido para a direção da melhor tutela
dos direitos e interesses dos chamados contratantes débeis e dos credores em
geral. Nesse contexto uma questão tem reclamado um préstimo especial: o
conceito de solidariedade. Aos olhos deste autor as necessidades do momento
parecem pedir uma mudança na antiga presunção da solidariedade. Ou melhor:
na antiga impossibilidade de presumi-la.
Com a finalidade de proteger direitos e interesses dos credores, é
perfeitamente razoável pensar na solidariedade dos devedores de alguma
obrigação específica, sempre que possível e necessário. Valendo para o mais,
também há de valer para o menos. Se cabe falar de solidariedade entre
devedores de obrigações, contratuais ou não, em termos de responsabilidade
civil, também se pode fazê-lo naquilo que a relaciona a outras questões.
Uma delas, muito própria do Direito Civil brasileiro e com reflexo imediato nos
Direitos do Seguro e do Transporte: a Carta-Protesto (ou protesto do
recebedor) do art. 754 do Código Civil. Deve ela obedecer à lógica jurídica da
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solidariedade, estendendo a serventia do protesto emitido contra um ator da
cadeia de transportes a todos os outros.
Faz tempo que advogamos por esse entendimento, agora robustecido pelo
Direito Comparado e o recente círculo de estudos de Derecho del Seguro e de
Contratos y Danõs na prestigiada Universidade de Salamanca.
Claro, o ideal é que as cartas sejam emitidas contra todos os protagonistas da
operação de transporte de carga. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre
a Law in Books se materializa na Law in Action.
Não raras vezes nos deparamos com aquela distância assustadora entre o
mundo das ideias e o mundo dos contratos, não sendo nenhuma má ideia
buscar importar, para encurtá-la, uma experiência estrangeira, uma adaptação
de fontes externas, temperada embora pela segurança. Os princípios
contratuais e de responsabilidade civil da Europa e da América Latina podem
ser muito bem aplicados no país, ainda que por comparação.
Realidades distintas justificam, legal e moralmente, aplicações também
distintas do Direito. O Direito Comparado age como instrumento valioso nesse
sentido, ainda que por contraste e negação. Tome-se por exemplo a limitação
de responsabilidade no transporte marítimo internacional de cargas.
Sedes de armadores e clubes de proteção e indenização poderosos, os países
da América do Norte, da Europa Ocidental e da Ásia desenvolvida têm grandes
frotas de navios mercantes. Movimentam um volume de negócios, para todos
os efeitos, espetacular. Logo, é bem compreensível o apego que demonstram
às Convenções Internacionais de Direito Marítimo no ponto em que dispõem
sobre limitação de responsabilidade dos transportadores, protegendo-os, de
certa forma, contra as consequências dos danos que eles próprios causaram.
Felizmente, o Brasil não faz parte desse grupo seleto. É país em
desenvolvimento, fundamentalmente cargo, ou seja, exportador e importador
de bens, cargas, carente de armadores e afins. Afinal, por que haveria de
presentear com mecanismos normativos ou contratuais de limitação de suas
responsabilidades os transportadores marítimos que causam ilícitos?
Motivo razoável não há. Tanto é que o Brasil jamais incorporou a seu
ordenamento jurídico qualquer convenção dessa natureza. A realidade do
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Brasil, no transporte internacional de carga, exige dos transportadores a
resposta integral aos prejuízos a que deram causa, em razão do princípio da
reparação civil integral, de que trata o art. 754 do Código Civil e a própria
Constituição Federal, no rol do art. 5º.
A isso tudo, solidariedade, elasticidade na interpretação do art. 754 do Código
Civil e aplicação do princípio da reparação civil integral no Direito dos
Transportes, soma-se o valor da ordem Moral.
A palavra “Moral” não está aqui como elemento retórico, figura de linguagem ou
adereço de virtude. Concedo-lhe o peso de lei, como faz a Espanha, por
exemplo, onde a Moral se reveste do mesmo status de regra constitucional
fundamental. O conjunto de condições éticas não pode deixar de ser
considerado pelo Direito no caso concreto.
A moralidade nos ajuda muito bem a responder algumas perguntas.
Em uma sociedade marcada pelos riscos e pelos danos, será possível aceitar a
limitação de responsabilidade dos danadores, autores da danos contratuais ou
extracontratuais? Será tolerável que um navio de carga, guiado por alta
tecnologia, cercado de todos os elementos de segurança, fonte potencial de
riscos e danos que movimenta milhões de euros em cargas, não responda
integralmente pelos prejuízos, não raro também milionários, a que der causa?
Diante do cenário jurídico em que se busca proteger credores e se fala em
solidariedade até mesmo por derivação, será de boa ordem altercar-se contra
os efeitos da carta-protesto lançada contra um dos participantes, evitando sem
mais nem menos que os produza também contra todos os membros da cadeia
transportadora?
As respostas nos parecem suficientemente claras. Mas fica o convite a uma
reflexão profunda sobre o assunto. O contínuo avanço do Direito no mundo tem
de ecoar no Brasil com urgência, sobretudo nos temas envolvendo contratos e
responsabilidade civil.
Fica um outro exemplo, vindo diretamente do reino espanhol: costumava haver
antigamente alguma diferença entre falta e ato ilícito. Hoje não. O sistema legal
mudou, e a todo e qualquer dano recai, com a imutabilidade do hábito, o
estigma rutilante dos atos ilícitos.
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O navio que avaria uma carga sob sua custódia ou derrama óleo no mar, em
ambos os casos, pratica ato ilícito. A diferença não está na ilicitude literal e
imediata das condutas, mas nos desdobramentos e consequências. Não será
preciso apurar as particularidades das condutas, pois o simples fato manejo
dos riscos obriga o armador à reparação objetiva e integral dos prejuízos,
contratuais ou extracontratuais.
Daí a importância de se pensar na solidariedade. Ela vai muito além daquela
prevista na maior parte das legislações consumeristas da Europa e das
Américas, espalhando-se pelo Direito como um todo, especialmente no
segmento mais contemporâneo da responsabilidade civil, o Derecho de Daños.
Própria ou imprópria, a solidariedade se impõe e se revela importante
ferramenta de promoção de justiça, de tutela ao contratante débil ou ao credor.
Em alguns casos saudavelmente substituída pela subsidiariedade, quando não
é direta, a solidariedade é ao menos derivativa, desenhada dentro do contexto
lógico,

muito

bem

fundamentado

por

princípios

fundamentais

como

proporcionalidade, razoabilidade, equidade, isonomia, boa-fé, lealdade, não
surpresa, dignidade, reparação integral, entre outros.
Claro que não podem faltar critérios objetivos para configurá-la. E não faltam.
São eles: 1) pluralidade de sujeitos (ainda que conhecidos a posteriori); 2) uma
mesma prestação; 3) duplicidade de relações jurídicas; e 4) causa comum
obrigacional.
Não é preciso um aprofundamento muito grande no Direito Contratual para
notar que a maior parte dos casos de responsabilidade civil envolvendo
contratos se ajusta a esses pressupostos.
Com a devida vênia para particularizar mais uma vez o assunto, que é geral, e
o tratar sob a perspectiva do Direito Marítimo, interessante observar que a nova
mentalidade do Direito, especialmente vivida na Europa, o celeiro eterno do
pensamento ocidental, autoriza a imputação de solidariedade entre o P&I Club
(o clube de proteção e indenização) e o armador, de tal modo que responda
pelos danos e prejuízos causados por este. Não pode o bizantinismo jurídico se
sobrepor jamais à busca incessante por Justiça. Nem servir de escudo para a
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indignidade. Uma coisa é certa: o causador do dano não pode ficar sem
responder pela integralidade do prejuízo.
Mesmo que não exista mais de um ator na obrigação de transporte, ao menos
haverá o clube de proteção e indenização como devedor solidário (no mínimo,
subsidiário) do armador. Nisso se pode perfeitamente invocar o Recht, o Direito
alemão, para a defesa do “princípio das obrigações de mão comum”. Isto é,
para seguir e cumprir com a obrigação todos os devedores devem atuar
conjuntamente.
E não é exatamente o que faz um clube de proteção e indenização quando um
sinistro marítimo ocorre, e ele acode ao socorro do associado? Se o faz, por
qual motivo não pode responder solidariamente pelos prejuízos derivados da
responsabilidade direta desse armador? Não haveria aí o conceito de
obrigação de mão comum?
E existindo um princípio chamado de obrigações de mão comum, que impõe
um agir conjunto aos devedores todos de uma prestação, por que não pode o
legítimo interessado, em transporte de carga, cumprir a regra do art. 754
apenas contra um dos participantes da cadeia de transporte, tendo-se por
cumprido contra todos o seu dever legal de protestar? Se mesmo nos casos de
danos extracontratuais já se pensa com tamanha envergadura, por que não
fazer sempre o mesmo com os contratuais?
Em 2010 a regra civil espanhola mudou ao sabor de jurisprudência que se
consolidava ao longo dos tempos, nascida nos idos dos anos 60 do século
passado. Hoje, se dois aviões se batem no espaço, os danos causados a
terceiros imputam-se aos transportadores e/ou donos de ambos, pouco
importando apurar o causador efetivo. Essa solidariedade se presencia sem
muita dificuldade, porque o objetivo maior não é o escrutínio de esquemas
jurídicos, mas a proteção das vítimas.
Por isso, a solidariedade passa a ser a regra geral na maior parte dos casos de
responsabilidade civil, especialmente os que tratam de delitos contratuais.
Quando sob o império da ordem moral e de princípios poderosos, como os da
solidariedade, reparação civil integral, dignidade, razoabilidade, a prosperidade
reserva à Justiça chances muito maiores. E a paz social fica garantida.
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Por fim, considerando o interesse dessa breve abordagem nos temas de Direito
do Seguro, não é demais lembrar que tudo o que vale para beneficiar
corretamente a vítima direta do dano, vale para o segurador sub-rogado.
Não só porque se trata de desdobramento regular da sub-rogação ou porque o
segurador se torna também a parte débil da relação jurídica, ainda que não
contratante, mas porque por trás de sua busca por ressarcimento existe o
poderoso princípio do mutualismo, que leva ao colégio de segurados um
grande interesse no reembolso, e à própria sociedade, eis que poucos
negócios jurídicos tão bem se ajustam ao conceito de função social como o
seguro.
O fim faz eco ao começo e o justifica: tudo há de ser feito no Direito atual para
defender a parte débil da relação jurídica, a vítima do dano e o credor, contra
aquele a quem deve recair, se preciso, com o perecimento do mundo, todo o
peso e a justiça da punição.
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E. Seguro em moeda estrangeira e no exterior
Irapuã Beltrão

A contratação de seguro em moeda estrangeira marca uma história que serve
como um bom parâmetro de como a atividade – e consequentemente a
legislação – modificou-se ao longo das últimas décadas e, talvez, de como
ainda será afetada pelos tempos futuros. É lugar comum recordar os
fundamentos da realidade social brasileira que fundou os marcos setoriais do
século passado, seja pelas referências de criação do IRB ou mesmo pela
edição das normas centrais do sistema: o Decreto/Lei nº 2063/1940 e depois o
Decreto/Lei nº 73/1966.
Neste último diploma, além de todas as referências nacionalistas, ainda era
determinado no Art. 83 de que as apólices, certificados e bilhetes de seguro
mencionarão a responsabilidade máxima da Sociedade Seguradora, expressa
em moeda nacional. Adianta-se que, sem prejuízo das grandes modificações e
legislações que sobrevieram após aquele distante ano de 1966, o mencionado
artigo ainda mantém, inexplicavelmente, a sua redação original.
Mas, evidentemente, aquele dispositivo restou prejudicado na sua parte final
em razão da superveniência da Lei Complementar nº 126/207 que, além de
trazer os novos marcos para o sistema de resseguro, cosseguro e retrocessão,
explicitamente afirmou em seu Art. 18 a possibilidade de contratação de seguro
em moeda estrangeira, ainda que delegando grande conteúdo normativo para
o órgão regulador infralegal.
A partir daquele diploma legal, o Conselho Nacional de Seguros Privados
editou a Resolução CNSP nº 165, de 2007, logo seguida pela Resolução nº
197, de 2008. Essa última estabelece basicamente as seguintes disposições
para contratação de seguro em moeda estrangeira e para contratação de
seguro no exterior:
 Art. 2º  a contratação de seguro em moeda estrangeira no País
poderá ser efetuada quando o risco pertencer a um dos ramos, subramos, ou modalidades previstas em regulamentação específica.
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 Art. 4º  independentemente do disposto no Artigo 2º, a emissão
do seguro em moeda estrangeira no País poderá ser efetuada em
outros ramos, sub-ramos ou modalidades de seguro, desde que a
respectiva contratação se justifique em função do objeto segurado
ou objetivo do seguro, nos termos da regulamentação específica.
A definição dos ramos e detalhes para efetivação daquelas disposições deu-se
por meio da Circular SUSEP nº 392, de 2009, identificando diversas situações
para esta forma de contratação.
Mas tudo isto agora é passado já que, transcorrido este meio século desde os
parâmetros do D.L. 73/66, o Conselho Nacional de Seguros Privados demuda
substancialmente a Resolução nº 197. A recém editada Resolução 379, de
2020, modificando aqueles dois artigos da norma de 2008 destacados acima,
traz um novo cenário onde a contratação de seguro em moeda estrangeira no
País poderá ser efetuada mediante acordo entre sociedade seguradora e
segurado, pondo, por natural, uma pá de cal naquela listagem elaborada
anteriormente pela SUSEP. Tudo isto vem muito na esteira dos princípios da
Lei de Liberdade Econômica - Lei nº 13.784, de 2019.
Por óbvio, ainda deverão ser observadas as disposições do Art. 19 da L.C. 126
de que devem ser exclusivamente celebrados no País os seguros obrigatórios
e os demais contratados por pessoas naturais residentes no País ou por
pessoas jurídicas domiciliadas no território nacional para garantia de riscos no
País. Nestes casos não estão impedidos de que, mesmo pactuados no
território nacional, tais seguros sejam contratados em moeda estrangeira.
Este novo quadro normativo – vigente a partir de 1º de abril de 2020 – permite
que os interessados já podem começar a negociar a contratação de seguros
em moeda estrangeira, se assim o segurado desejar, desde que seja firmado
um acordo nesse sentido com a seguradora. Tudo isso ainda encontra amparo
na jurisprudência nacional eis “pacificou-se no STJ o entendimento de que são
legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o
pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional” (STJ – REsp
804791, j. em 3.9.2009).
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Aos profissionais do setor – advogados, subscritores de riscos, corretores e
demais intermediários, etc. – serão exigidos agora novos cuidados para
atuação na atividade de Seguro. Naturalmente esta flexibilização vinha sendo
construída com o tempo, ainda que num ritmo vagaroso se vista pelo prisma da
globalização. Entretanto, o momento é chegado e as novas formas de
contratação estão aí.
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CULTURA DO SEGURO
A. Vamos fortalecer a indústria do seguro (ou até que o “segures” não
seja mais um obstáculo para o entendimento da importância do setor para
a sociedade)
Lucio Marques

Alguns pontos me parecem importantes na análise da necessidade de ser uma
maior disseminação da cultura do seguro. Até o final da década de 80, o
mercado de seguros se encontrava praticamente estagnado. Inflação elevada,
regulação inibidora da competição e cultura nacional pouco interessada em
seguros, constituíam os principais entraves.
Com as reformas da década de 90 – abertura do mercado nacional ao exterior,
privatizações e desregulamentação – começou então um período de grande
otimismo para os principais atores do mercado, ainda mais acentuado depois
do sucesso da estabilização monetária de 1994 e também uma reforma nas
áreas de previdência e saúde.
De 1990 para cá podemos afirmar que o mercado de seguros mudou e muito.
As seguradoras tiveram maior liberdade de ação, grandes companhias
estrangeira passaram a operar aqui atraídas pelo tamanho de nosso mercado e
também pela crença em seu potencial crescimento. O mercado realmente
cresceu o dobro e a participação do setor pulou de um patamar histórico de 1%
do PIB para mais de 2% e hoje já estamos com mais de 6%.
É imperioso mostrar que quando se diz que é necessária uma maior
disseminação da cultura do seguro é porque ao proteger a situação financeira
de indivíduos, famílias e organizações, o mercado de seguros ajuda a garantir
a rentabilidade financeira nacional. Sem a existência de seguros as pessoas e
as empresas prejudicadas por eventos incertos como é hoje o caso do
Coronavírus, que aflige todo o mundo, podem ir a falência e ter de se apoiar
em familiares, em organizações não governamentais e no próprio governo.
Creio que uma campanha motivacional para a população é melhor do que
depositar por exemplo em caderneta de poupança apresentando ao investidor
as vantagens e desvantagens de cada opção.
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O seguro é sem dúvida alguma um forte indutor da melhoria de qualidade de
vida como um todo. Creio hoje que esta prerrogativa já vem batendo à porta
dos mais jovens na faixa de até 40 anos como uma forma de deixar a família
amparada para uma eventualidade, hoje principalmente, com esta pandemia à
um custo infinitamente menor de produtos que tem oscilação muito alta como
por exemplo a bolsa de valores, e além disso uma disseminação da cultura foi
o boom nas vendas dos produtos chamados previdenciários ,o PGBL (Plano
Gerador de benefícios livres) e o VGBL (Vida gerador de benefícios livres) que
iniciaram e começaram a suprir a deficiência da previdência social.
Atualmente, as estatísticas já mostram a carteira de vida em grupo no topo da
lista passando a carteira de automóveis em arrecadação. Na área de saúde,
apesar dos grandes prejuízos enfrentados pelo mercado no início, houve um
crescimento vertiginoso também devido a ineficiência do governo na saúde
pública. Estamos hoje, diante desta ineficiência no combate a esta pandemia
que é o Coronavírus ou Covid-19, que já ceifou milhares de vidas e continua
com sua fome avassaladora.
O mercado de seguros propicia a canalização de poupança para investimentos
produtivos. As companhias seguradoras investem suas reservas técnicas em
títulos de emissão das empresas e do governo federal e também em outros
ativos afim de capacitá-las ao pagamento de indenizações decorrentes de
eventos sinistrosos, aliás é bom ressalvar que para pandemia não existe
cobertura, mas o mercado segurador brasileiro resolveu de forma espontânea
suprir esta deficiência pagando as indenizações por morte de pacientes que
tiveram o vírus da Covid-19.
É preciso que o mercado divulgue isto, pois como já disse, as pessoas não
fazem ideia precisa do que é a cultura do seguro. Várias ações envolvendo
todos os órgãos do mercado seja de seguradora, seja de corretor e até de
entidades púbicas governamentais, com as universidades e escolas de uma
forma geral podem e devem ajudar na disseminação da cultura do seguro
mostrando o quanto elas retornam em forma de pagamento de indenizações
em todas as áreas, seja de automóvel, seja de transporte, de vida, saúde e
outras.
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Precisamos continuar a difundir a cultura do seguro, atividade tão criativa, tão
intrigante e desconhecida, não só do grande público, mas também das
camadas mais intelectualizadas do País, seja do Judiciário, do Executivo e do
Legislativo, além de empresas e empresários. Já vejo aqui uma anomalia que
precisa ser corrigida pois uma classe que ajuda sempre o mercado que são os
corretores de seguros, precisam se transformar em profissionais que sejam
consultores mostrando ao cliente qual seria para seu perfil o melhor seguro.
As escolas são em princípio o caminho natural para levarmos o conhecimento
deste segmento ao consumidor de um modo geral. Fazer palestras, debates
nas escolas, e principalmente nas universidades onde várias áreas vão no
futuro participar da vida destes alunos em seguros, como médicos,
engenheiros, economistas e administradores, contabilistas, auditores e
atuários. Ampliar as discussões junto aos poderes judiciário e outras
autoridades do governo que poderiam ajudar e muito no combate à
criminalidade de modo geral. Isto é cultura, isto é o aprendizado que podemos
dar, isto é a nossa contribuição para a difusão da cultura do seguro.
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GERÊNCIA DE RISCOS
A. COVID 19 – como romper o patamar de contaminações e mortes:
conceitos de gestão de riscos
Marcos Lucio de Moura e Souza
Qual a razão para que a curva de contaminações pela Covid 19 tenha se
estabilizado em nível excessivamente alto e não dê sinais de que vá cair tão
cedo? Essa questão também poderia ser colocada de outra maneira: O que
faltou ser considerado no plano de gestão de crise que vem resultando na
estabilização

continuada

da

curva

de

contaminações

em

níveis

excessivamente altos?
Todos sabemos que desde que se tomou conhecimento de que o Brasil poderia
ser alcançado pela Covid 19, a grande preocupação das autoridades se
concentrou em evitar o colapso da infraestrutura médico hospitalar disponível
no país, frente ao potencial acréscimo na demanda de atendimentos.
Por essa razão, a medida preventiva recomendada foi a implementação do
isolamento social. Qual o efeito esperado pelas autoridades sanitárias ao tomar
essa medida? Conseguir que, com o “achatamento da curva de contágio”,
fosse mantido o número de contaminados abaixo dos limites da capacidade de
atendimento da infraestrutura médica existente. Todavia, um componente
inesperado e indesejado da resposta obtida com o achatamento, foi a longa
duração do patamar de estabilidade do contágio em níveis excessivamente
altos.
O que se pretende com esse texto é discutir as possíveis causas dessa
resposta e formas de se introduzir medidas reparadoras. Dentro desse objetivo,
uma consideração é que no estabelecimento do isolamento social, não foi
levado em conta como premissa que, a todo processo de fechamento segue-se
um processo de abertura, ou seja, fechamento e abertura fazem parte de uma
mesma dinâmica.
Assim deveria ter sido previsto pelo plano de gestão de crise que, durante o
período de isolamento social, fossem geradas informações que orientassem as
ações da flexibilização do isolamento. Da qualidade dessas informações
emergiriam as garantias para que a abertura pudesse ser realizada com total
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segurança, sem o risco de recrudescimento da contaminação.
Ocorre que isso não aconteceu. As únicas informações disponíveis depois que
o patamar da curva de contágio foi alcançado eram, o número de contaminados
e de mortos, e o número de leitos disponíveis em cada município. Com essas
informações insuficientes para garantir a sua segurança, foi iniciado o processo
de flexibilização.
Sempre se soube que seriam necessárias informações complementares para
embasar pretendida flexibilização. Se assim não fosse, não existiriam posições
antagônicas entre os profissionais ligados à saúde, governantes e empresários.
As respostas às questões colocadas na abertura deste texto, estão diretamente
relacionadas com as condições de preparo e planejamento para o
enfrentamento de uma crise como a da Covid 19.

Planejamento das Ações de Enfrentamento
...um plano de gestão de crises deve se fundamentar em programas prévios de
gestão de riscos...
Usualmente um plano de gestão de crises decorre de um programa prévio de
gestão de riscos. Esse programa identifica e analisa riscos, formula cenários
que considerem a realização dos possíveis acontecimentos futuros e suas
consequências. Com base nessas informações são planejadas ações
emergenciais e de contingência, bem como, definidas as responsabilidades.
No caso da Covid 19, a inexistência de um programa prévio de gestão de
riscos de pandemias, resultou na elaboração de um plano de gestão de crises
considerando apenas os recursos existentes, os que seriam necessários
adicionar para o enfrentamento e, a quem caberia a responsabilidade das
ações. Não se considerou cenários.
A partir de então, alguns problemas foram gerados, e dentre eles, os que
resultaram na manutenção do patamar de contágio.

Razão do patamar continuado
...o patamar decorre da atuação simultânea de duas frentes de contaminação
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...
Ao se definir pela implementação do isolamento social, não se considerou
características importantes que diferenciam o comportamento da população
com um todo, como por exemplo, desigualdades sociais. Como consequência
disso a resposta da população às medidas impostas pelas autoridades
sanitárias, não foi linear, isto é, nem todos se comportaram como desejado.
Dentre as hipóteses possíveis que expliquem esse comportamento, a que
consideramos mais plausível, se baseia na suposição de que existam duas
grandes e bem distintas frentes de contaminação, atuando simultaneamente.
A primeira frente seria constituída pela parcela mais consciente da população
que vive em ambientes mais protegidos. Pré-supostamente essa parcela, é a
que procura seguir fielmente às orientações das autoridades sanitárias; e que,
quando por necessidade, seja obrigada a visitar outros ambientes, procura
aqueles ambientes onde, sabidamente, reine um alto nível de conscientização
e precaução. A outra frente é representada pela parcela complementar da
população que não aceita ou que, por força das circunstâncias, não tem
condições para seguir as orientações das autoridades sanitárias, expondo-se,
deliberadamente ou não, ao risco de contaminação. Essa segunda frente seria
constituída basicamente por três tipos de integrantes:
Os recalcitrantes, pessoas que por ignorância ou por irreverência tentam
desacreditar o que a ciência já demostrou, não seguindo as recomendações
das autoridades sanitárias e até agindo deliberadamente contra elas. Essas
pessoas estão distribuídas por todas as classes sociais e só são identificadas
quando agem ou se manifestam.
Os assintomáticos, pessoas que mesmo contaminadas, não se apercebem
dos efeitos da doença, tornando-as vetores inconscientes de contaminação.
Essas pessoas encontram-se igualmente distribuídas em todas as classes
sociais, e só podem ser identificadas mediante a submissão à testes
laboratoriais.
Os desassistidos, pessoas que representam o resultado das desigualdades
sociais que caracterizam o nosso país. Um bom exemplo disso foi a
identificação pela Caixa Econômica Federal, de uma parte da população com
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cerca de 38 milhões de pessoas, totalmente invisíveis aos olhos das
autoridades governamentais. São pessoas que necessitam buscar diariamente,
os meios para alimentar a si e aos seus, que não possuem os recursos
mínimos para adquirir máscaras e produtos de limpeza, e que ainda não
dispõem em suas moradias, das facilidades de água tratada e esgotos. Essas
pessoas, supostamente, constituem a maior parcela dessa segunda frente de
contaminação e estão normalmente localizadas nas periferias das cidades. A
esse grupo deve se juntar as comunidades indígenas, quilombolas e sem teto.
Cada uma dessas frentes gera a sua respectiva curva de contaminação, cujos
comportamentos se apresentam de forma distinta.
Pelo fato da contaminação ter se iniciado no seio das classes mais altas, a
curva gerada pela primeira frente conduziu ao alcance do patamar de
contaminação mais rapidamente dando início ao seu declínio. Enquanto isso, a
curva gerada pela segunda frente, onde o processo de contaminação
aconteceu mais tardiamente, ainda se apresenta em fase de crescimento sem
qualquer previsão de alcance do patamar de estabilização.
Os números de casos divulgados diariamente representam o efeito acumulado
da atuação simultânea das duas frentes. Assim, o patamar atualmente
existente caracteriza o equilíbrio dinâmico

decorrente da tendência dos

respectivos decréscimos e acréscimos de contaminação, se igualarem. Ou
seja, o decréscimo de contaminação gerado pela primeira frente é anulado ou
superado pelo acréscimo de contaminação gerado pela segunda frente, o que
resulta no patamar.
Se essa hipótese apresentada for verdadeira, fica evidente que as medidas de
controle de ordem geral inicialmente implantadas, já não apresentam efeitos
tão sensíveis, que são reduzidos e até anulados, em razão do crescimento de
contaminados oriundos da segunda frente.

Forma de correção
...medidas de controle específicas sobre a frente que atua contrariamente às
recomendações...
Nessas condições, a forma mais adequada para romper o citado equilíbrio,
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seria à geração de novas medidas de prevenção e controle específicas,
direcionadas aos indivíduos integrantes da segunda frente, caso contrário, a
tendência de retomada das contaminações seguramente se realizará.

Focalização das ações corretivas
...é necessário focalizar as ações específicas de controle sobre os polos de
contaminação...
Outra consideração é que, a divulgação dos casos de contaminação e mortes é
feita em bases territoriais, ou seja, por estados, municípios, e sub-regiões de
grandes municípios. E é com base nessa percepção, que foram desenvolvidas
e implementadas as medidas iniciais de controle de controle contaminação.
Ocorre que essa forma de divulgação conduz à interpretação errônea de que, a
distribuição territorial dos casos de contaminação se dê de forma homogênea.
Essa interpretação é equivocada, uma vez que, na realidade, existem polos de
contaminação, onde se situam concentrações de contaminados. Não se sabe
onde

as

pessoas

se

contaminam,

todavia,

sabe-se

que,

uma

vez

contaminadas, elas tendem a contaminar outras pessoas nos locais onde
permaneçam na maior parte do tempo, moradias e locais de trabalho, passam
naturalmente, a dar início à constituição de microrregiões ou polos de onde a
contaminação se irradia.
Supondo que essas afirmações sejam verdadeiras, as soluções de controle da
evolução da contaminação devem ser elaboradas a partir das evidências
específicas inerentes a cada uma das microrregiões. Sabe-se que evidencias
extraídas de microrregiões conduzem às soluções muito mais assertivas e
confiáveis, do que soluções de ordem geral.
Identificação dos focos para aplicação de ações corretivas
...as ações de controle de contaminação devem ser originadas em evidencias
locais...
Uma última consideração quanto a problemas gerado pela ausência de um
plano de gestão de riscos prévio, é a não utilização de ferramentas existentes
que possam facilitar a localização das microrregiões ou polos de contaminação.
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Essa localização pode ser feita a partir do selecionamento de contaminados por
logradouros identificados pelo respectivo CEP.
A título de exemplificação suponha-se que a partir de selecionamento seja
buscado identificar a existência de indivíduos contaminados existentes no CEP
13165 - 041. Esse código representa um logradouro, isto é, uma rua ou um
trecho de uma rua, de um setor de um bairro da região de Campinas, no estado
de São Paulo.

As respostas possíveis são, não existe qualquer indivíduo

contaminado ou existem alguns... Havendo contaminados, está caracterizado
um polo de contaminação.
A partir daí, devem ser desenvolvidas ações no sentido do efetivo controle da
contaminação, como o acompanhamento da evolução dos tratamentos, a
realização

de

testes

nas

pessoas

próximas

aos

contaminados,

o

estabelecimento de quarentenas, busca de satisfação das necessidades
específicas dos circunstantes para incentivo à manutenção do distanciamento e
o rastreamento de potenciais contaminados.
Uma outra vantagem da utilização da estrutura do CEP é a codificação de
“CEP coletivo” que permite a identificação de comunidades menos assistidas.
Nesse caso, a atuação das autoridades pode e deve contar com a colaboração
das lideranças locais, incentivando as suas iniciativas.
A repetição periódica dos selecionamentos permitirá a visualização da
efetividade do controle de todos os casos e sua evolução. Evolução essa que,
quando acompanhada pelo estabelecimento do código de cores, facilitará em
muito a eficácia do processo de gerenciamento municipal da crise.
Identificando inclusive, áreas de contaminação nula dentro de um mesmo
município, viabilizando, tanto a implementação de isolamento, como de
flexibilização seletivos e seguros.

Conclusão
A conclusão que se pretende demonstrar de tudo que foi exposto, é que a
Gestão de Riscos também se aplica ao controle de riscos não diretamente
relacionados com as atividades normais das organizações, mas que possam
impactar simultaneamente as operações de organizações públicas e privadas.
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A utilização da Gestão de Riscos de forma individual ou integrada, é
fundamental à otimização da administração das organizações públicas ou
privadas, com sensíveis melhorias nos resultados planejados e na minimização
dos impactos gerados por acontecimentos adversos.
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MERCADO
A. Inovações do Mercado de Seguros
Francisco Galiza
Artigo de dezembro de 2019
Nesse final de ano, muitas medidas legais foram tomadas, com influência direta
no mercado de seguros do país. Agora, em dezembro, no momento em que
esse texto está sendo escrito, fica bastante difícil definir o que irá permanecer
ou o que será modificado em 2020. O Congresso Nacional ainda não se
manifestou. Um fato relevante é que possivelmente, isso trará alguma
consequência para o mercado segurador brasileiro.
A seguir, comentários sobre quatro delas:
1) A MP 905 que, entre outras coisas, desregulamenta a profissão do corretor
de seguros. O objetivo do governo teria sido o de aumentar o volume de
empregos, mas muitos questionam a estratégia empreendida para isso. Os
sindicatos da categoria de corretores estão fortemente empenhados em
revogar o item dessa medida, pois a consideram inconstitucional. Em paralelo,
muitas seguradoras declararam apoio ao corretor de seguros como figura
essencial do mercado brasileiro.
2) Ainda pela MP 905, os corretores de seguros foram excluídos da supervisão
da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Com isso, os corretores
de seguros passariam a autorregula- se. A MP não atinge corretores de
resseguros, que seguiriam sendo regulados pela SUSEP. Essa medida abre
um grande espaço para a atuação do IBRACOR (por enquanto, única auto
reguladora de corretores já atuando no mercado brasileiro). O IBRACOR já
emitiu diversas orientações para os corretores de como eles devem proceder.
3) A MP 904 extinguiu o DPVAT, o seguro obrigatório de automóvel. Embora
não está certo se tal fato irá ser aprovado no Congresso Nacional. Há
argumentos favoráveis e desfavoráveis a tal medida. Desde incentivo à livre
iniciativa até a necessidade de promover a segurança de passageiros e
pedestres, em um trânsito que bem conhecemos. Por exemplo, a cada 15
minutos, uma pessoa morre de acidente de trânsito no país.
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4) De forma mais recente, a SUSEP está abrindo uma consulta pública. A ideia
é que haja uma segmentação das seguradoras, de acordo com o porte e o
perfil de risco. O objetivo é que, com isso, haja uma diminuição nas barreiras à
entrada de novas companhas, aumentando a competição. O assunto deve
ganhar mais relevo em 2020, não estando claro de como isso pode afetar a
solvência o sistema.
Enfim, ainda há incerteza muito grande do que pode acontecer. O ano fecha
movimentado para o setor de seguros. Bem, feliz ano novo a todos!
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B. Resiliência em época de Coronavírus
Jorge Abel Peres Brazil

Quando se imaginava que todas as tempestades possíveis de afetar o bom
andamento dos negócios do mundo corporativo ficaram no passado, chega o
Coronavírus. Estamos vivendo um momento duro na história da humanidade,
com fatores de grande impacto nas pessoas, na sociedade e na economia.
O clima de calamidade extrema está afetando as pessoas e empresas no país.
Neste cenário de 2020, fica é a forte consciência dos empresários que é
necessário adotar nova postura perante uma pressão cada vez mais impositiva
por respostas que atendam as atuais demandas.
A resposta está na resiliência.
Como definição, é a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, superar
obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, sem entrar em surto
psicológico. Exercitar características como: autoconhecimento, confiança,
proatividade, perspectiva e flexibilidade mental.
Não se pode esperar a onda do contágio cessar para só então pensar na volta
da rotina.
Fundamental se antecipar para esse novo mundo pós crise, e para isto teremos
que aproveitar as oportunidades na adversidade, para tanto é preciso
considerar várias forças moldadoras: novos aprendizados, novas atitudes,
novos hábitos e novas necessidades. Estes serão caminhos que permitirão as
organizações evoluir suas estratégias e, assim, sustentar sua prosperidade.
O desafio das empresas é capacitar-se para proteger seu core-business.
Adaptar-se rapidamente ao novo ambiente de negócios em mudança. Portanto,
a disrupção tecnológica se apresenta mais como uma oportunidade do que
uma ameaça.
Pequenas vitórias no início, como redução de custos ou receitas incrementais
fornecem provas as pessoas da organização de que lutar vale a pena. As
empresas terão que pensar estratégias não apenas nas questões de custo e
receita, irão ao que chamo de resiliência de marca- fortalecendo a lealdade dos
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clientes, gerando confiança das empresas. O indivíduo (empresário ou
executivo) resilientes é flexível, pensa em opções, age, e, se a ação não é
efetiva, escolhe outro caminho e persiste.
Enfim, a resiliência é a determinação para se recuperar rapidamente e estar
pronto para o que chamamos de retorno à normalidade. Empresários ou
executivos precisam a partir de agora, ser resilientes, transformar suas
empresas em “empresas fortes de caráter”, pois dessa forma, terão a
preferência dos clientes.
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C. O futuro promissor da indústria de seguros no Brasil pós-COVID-19
Marcelo Blay

Fui convidado a participar de um painel internacional de debates sobre o futuro
da indústria de seguros no mundo pós-Covid-19. Pesquisei muito sobre o
assunto, buscando fontes em publicações específicas sobre o mercado
segurador e de tecnologia, bem como referências de ordem geral, extrapolando
a visão setorial apenas. Tive acesso a materiais riquíssimos, cujas referências
listo ao final desse texto.
Após uma boa dose de reflexão, concluí algo que me surpreendeu: o futuro do
mercado de seguros no Brasil pós-Covid-19 será muito promissor!
Tendemos a ter visões mais sombrias sobre o por vir, ainda mais num
momento tão complicado como o que estamos vivendo. Uma grande dose de
pessimismo e negativismo parece ser a norma. No entanto, não é assim que
estou vendo a situação e trago a seguir, elementos que justificam esse
otimismo. De certa forma, posso dizer o mesmo com relação ao futuro do país,
talvez com um pouco menos de otimismo, pois serão necessárias uma série de
ações para que o Brasil possa se posicionar como uma das nações com um
futuro positivamente esperançoso.
Focarei na indústria de seguros neste texto, deixando uma análise sobre o
Brasil para outro artigo.
Trago evidências para embasar minha visão positiva. Sou o fundador e CEO
de Minuto Seguros, empresa pioneira na venda de seguros através de
plataforma online, com suporte de atendimento humano. Desde o início de
nossa operação em 2011, temos as vendas de seguro de automóvel como o
principal produto em nossa grade de oferta. Imaginava-se no começo da
década passada que a oferta online faria com que a venda de outros seguros
decolasse no Brasil. Não foi o que aconteceu. Apesar de também
encontrarmos demanda por seguro de carro no ambiente online, a questão da
baixa penetração de outros seguros no Brasil não está relacionada à forma
como são vendidos, mas sim a uma questão cultural. Para piorar o cenário,
passamos a ouvir que os dias do seguro de automóvel estavam contados em
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função de inúmeros fatores: chegada da economia do compartilhamento e da
mudança do hábito da sociedade com relação a mobilidade (bicicletas,
patinetes); de empresas como Uber e aplicativos de táxi; veículos autônomos;
veículos por assinatura entre outras ameaças existenciais como o próprio
conceito de propriedade do veículo.
A chegada da Covid-19 colocou em evidência uma reversão de tendência não
só com relação ao automóvel – conforme explicarei no próximo parágrafo –
como também com à casa, a vida, a saúde e à empresa. Em função da
pandemia, notamos na Minuto um crescimento muito significativo na demanda
e nas vendas de seguros que tradicionalmente o brasileiro não dá importância.
Para as pessoas físicas, as vendas de seguros de vida dispararam 136%
quando comparamos março de 2019 com 2020. A procura por termos
relacionados a proteção financeira aumentaram 157% de fevereiro a março de
2020 de acordo com estudo do Google. As vendas de seguros residenciais
estão em trajetória ascendente. Com relação aos seguros empresariais, apesar
de ver a queda na busca de proteção patrimonial, percebemos o crescimento
da demanda por seguro de vida em grupo, com um aumento de 250% em
março de 2020 na comparação com o mesmo mês do ano passado.
A pandemia e a necessidade de distanciamento social fizeram com que o
automóvel, sobre o qual o proprietário tem total controle em questões de
higiene, passasse a ser um dos meios de transporte mais seguros. Além disso,
o carro limita a necessidade de interação que é inevitável no transporte público.
A queda no preço do petróleo fará com que o preço da gasolina também seja
impactado (pelo menos em mercados desenvolvidos), tornando a utilização do
automóvel particular ainda mais atrativa. Sabemos que a indústria automotiva é
grande fonte geradora de empregos no Brasil e muito provavelmente o
governo, para incentivar a retomada econômica, terá que exercer apoio à
indústria para recuperar postos de trabalho e gerar renda para essa massa de
trabalhadores. A taxa de juros em um dos patamares mais baixos da história do
país também é um fator que irá colaborar com o financiamento à compra de
veículos. Essa conjunção de fatores é extremamente positiva para a venda de
seguros de automóveis.
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Podemos pegar carona nesta lógica para endereçar a questão das vendas de
seguros residenciais. Assim como a indústria automotiva, a construção civil é
grande empregadora no Brasil. Com a taxa de juros em patamares muito
baixos e a retomada do financiamento habitacional, aliada à mudança forçada
– mas bem aceita e absorvida – do trabalho em home office, podemos ter um
boom na venda de imóveis. Percebemos na Minuto um crescente interesse
pelo seguro residencial, não apenas por atributos tradicionais do produto (como
a cobertura contra roubo, incêndio, danos elétricos) mas também pela ampla
gama de serviços que são atrelados à apólice, como: serviços de eletricista,
encanador, chaveiro e até help desk (suporte com relação a problemas com
computadores e internet), etc. Esses serviços ganham grande relevância
quando passamos a trabalhar em casa, tendência que veio para ficar. Em
paralelo,

temos

os

seguros

para

equipamentos

eletrônicos,

como

computadores, celulares e tablets, sem os quais não conseguimos trabalhar,
consumir e nos entreter na nova ordem digital do mundo. Sinais dos novos
tempos de digitalização não só da economia, como de nossas vidas.
Interessantemente, percebemos a surpresa dos clientes ao se depararem com
as cotações dos seguros de casa e de vida. Os preços são invariavelmente
muito inferiores à percepção que eles têm a priori, pois as pessoas em geral
têm como parâmetro de comparação o seguro de automóvel, que custa em
média 4% do valor do veículo. Seguros de residência e de vida custam uma
pequena fração desse valor.
É importante ressaltar, entretanto, que nem todos os ramos da indústria de
seguros devem ter bons resultados após a Covid-19 e seus impactos na
atividade econômica. Seguros como de viagem, lucros cessantes, eventos,
fiança locatícia, aéreo, de crédito e para pequenas e médias empresas, por
exemplo, devem sofrer. Vários destes estarão sujeitos a discussões judiciais e
outros sofrem diretamente o impacto da necessidade de distanciamento social.
Com relação aos seguros para empresas, temos boas e más notícias. Pelo
lado das boas, notamos um crescente interesse por apólices de seguro de vida
em grupo e de saúde, diretamente relacionadas à percepção de riscos de
morte e de doença escancarados pela Covid-19. A oferta deste tipo de
benefício, se já era importante, passa a ser fator decisivo para conseguir atrair
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talentos para uma empresa nos dias de hoje. Com relação aos seguros
patrimoniais empresariais, temos produtos que cobrem aspectos relacionados
ao trabalho em home office, que veio para ficar. Pela ótica negativa, temos
visto a redução do mercado potencial para venda de seguros para empresas,
em função do significativo aumento no volume de negócios que estão fechando
ou irão fechar as portas dada a grave crise econômica.
A retomada do crescimento econômico muito provavelmente passará por
investimentos do governo em infraestrutura e parcerias com a iniciativa privada
para este fim. O mercado de seguros possui uma gama de produtos adequada
para suportar essa atividade econômica, como seguros de garantias de
obrigações contratuais entre outros.
Não menos importante, pelo contrário, nesta nova era da economia digital que
tantos benefícios traz às empresas e às pessoas, passamos a correr riscos de
ataques cibernéticos. O tema do roubo de bases de dados, invasão de
privacidade, sequestros eletrônicos, entre tantos outros crimes virtuais, passou
a fazer parte das conversas diárias. Existem seguros específicos para este tipo
de risco e muito provavelmente terão um boom de vendas. Apesar do mercado
imobiliário corporativo para escritórios poder vir a sofrer com a recessão e com
a migração de parcela do trabalho para home office, o mercado de imóveis
corporativos para atender a economia digital deverá ir na direção contrária.
Existirá demanda para armazéns de distribuição e data centers.
A pandemia trouxe incertezas e tornou evidente a necessidade de
planejamento para diferentes cenários. O seguro se encaixa perfeitamente
como um elemento que reduz o risco e traz no seu bojo toda proteção
necessária para enfrentar os infortúnios da vida.
O mercado de seguros no Brasil tem um potencial enorme. A parcela de
pessoas e empresas que possuem algum tipo de seguro é muito pequena, na
média talvez menos de 20%. Dado todo o cenário que tracei, atrelada à baixa
penetração dos seguros na sociedade, acredito que tenhamos um futuro
promissor.
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PREVIDÊNCIA
A. O porquê da necessidade em breve de nova reforma da Previdência
Heitor Rigueira

1. Introdução
Este texto sobre a Reforma da Previdência reflete a observação deste
profissional atuário que atua com questões ligadas a previdência por mais de
40 anos, acompanhando as discussões e decisões sobre esta matéria ao longo
de todo este tempo.
É importante destacar que neste artigo tratarei exclusivamente da previdência
básica, ou seja, da previdência do INSS e dos regimes próprios da União,
Estados e Municípios. Portanto, este artigo não aborda a previdência privada,
agora denominada de previdência complementar fechada ou aberta.
No início do ano de 2017, quando da proposição da PEC 287/2016, na
qualidade de um dos diretores do IBA (Instituto Brasileiro de Atuária), participei
de um grupo de trabalho composto de 10 atuários, todos com larga experiência
no tema previdência que, após longas reuniões de debate técnico, avaliadas as
questões qualitativas da proposta de reforma, produziu um documento
institucional sob o título “IBA posiciona-se a respeito da Reforma
Previdenciária”.73
A Reforma, àquela época, não evoluiu pelos motivos de conhecimento público,
vindo a ser proposta nova versão neste governo através da PEC 06/2019 que,
após longas discussões e votações, foi aprovada em outubro. Embora na
proposta

deste

governo

houvesse

algumas novidades,

tais como a

capitalização, que não evoluiu, a essência em grande parte não desfigurou a
proposta do governo anterior.
Tenho consciência do quanto é difícil a modificação de regras previdenciárias,
pois os debates são acalorados, as corporações não abrem mão dos
considerados “direitos adquiridos”, os aspectos técnicos acabam sendo
atropelados e, por fim, a justiça social, objetivo maior, não é alcançada.
73

Disponível no site do IBA https://www.atuarios.org.br/
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Enfim a matéria é complexa, os regimes previdenciários são extremamente
desiguais em suas regras, embora venham sofrendo remendos ao longo do
tempo desde a Constituição de 1988. Não tenho a pretensão de aqui esgotar o
assunto, muito pelo contrário. Minha proposta neste artigo é apenas a de
apresentar algumas linhas básicas de ação não adotadas nesta reforma, mas
que terão de sê-las, mais cedo ou mais tarde, numa próxima reforma
previdenciária que, diante do que foi aprovado, terá que ser efetivada em curto
espaço de tempo, da mesma forma que outras reformas, tais como a tributária,
a fiscal, a administrativa e a eleitoral.
Tudo que adiante vou propor, em grande parte, é decorrente do documento do
IBA que acima mencionei, e que pode ter ficado esquecido, porém revela
pontos importantes em relação às diretrizes de equacionamento da
previdência, que é a maior despesa do País, de modo a ser uma solução
duradoura.

2.OS PONTOS DA REFORMA A SEREM ORDENADO
Embora a Constituição Federal defina a Seguridade Social abrangendo a
previdência social, assistência social e a saúde, tratarei aqui apenas da
previdência social.
No Brasil temos vários regimes previdenciários. O mais conhecido e que
congrega o maior contingente de trabalhadores formais é o do INSS (Instituto
Nacional de Seguridade Social), abrangendo também todos os que de alguma
forma contribuem para este regime.
Adiciona-se ao INSS, os regimes próprios dos servidores públicos (federais,
estaduais e municipais) ligados ao Poder Executivo. Temos ainda os regimes
especiais dos servidores dos poderes Legislativo, Judiciário e os militares das
forças armadas ligados ao Governo Federal e os policiais militares e bombeiros
ligados aos Governos Estaduais. Pode ser até que existam outros regimes
específicos, garantidos por legislações especiais que desconheço.
É justamente, nesta extrema diversidade de situações, que me proponho neste
artigo a apresentação de um rumo para toda a polêmica sobre a previdência.
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Aqui, antes de expor estes pontos que considero básicos para um
ordenamento geral da Previdência Social no Brasil, digo que não tenho a
presunção de solucionar de uma forma simples a questão, até porque o tema é
extremamente complexo.
Para que possa estar mais à vontade para expor minhas ideias, terei que
ultrapassar minha área de formação com posições que abrangem outros
segmentos do conhecimento que, embora tratados de uma forma genérica,
serão importantes para a clareza de minhas opiniões de modo a atingir o
objetivo final deste artigo, deixando para os especialistas das áreas abrangidas
a liberdade para opinarem.
Como é do conhecimento público, a formação profissional do atuário está
fundamentalmente centrada nas áreas de matemática, da informática e da
estatística em geral, sem aqui detalhar especializações. Porém, na atuação
profissional do atuário é inevitável que se tenha uma visão holística, pois a
ciência atuarial interage com muitas outras áreas, com destaque para a
economia, o direito, e a contabilidade.
Do referido documento do IBA quanto a posição institucional apresentada,
destaco os seguintes pontos básicos que descreverei mais adiante:
1º. Segregação da assistência social da previdência social;
2º. Tratamento administrativo independente por órgãos próprios de cada
regime previdenciário, inclusive quanto as receitas e despesas – Nada
de “caixa único”;
3º. Saldamento do passado, garantindo para os segurados ativos benefício
proporcional ao tempo de contribuição e a valores contribuídos;
4º. Garantia dos direitos adquiridos dos segurados em benefício; e
5º. “Nova previdência” com regras iguais para TODOS os segurados.

3. DESCREVENDO CADA UM DOS PONTOS BÁSICOS
3.1 Segregação da assistência social da previdência social
A Previdência Social em todos os seus regimes requer contribuição do
segurado, com contrapartida do empregador no caso dos segurados
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empregados. Já a Assistência Social deve ter tratamento apartado garantido
pelo Governo Federal por meio de impostos pagos pela sociedade.
Pode ser que segurados de baixa renda que com suas contribuições
previdenciárias não atinjam a um benefício mínimo, também tenham uma parte
da renda paga a título de assistência social.

3. 2 Tratamento administrativo independente por órgãos próprios de cada
regime previdenciário, inclusive quanto as receitas e despesas – nada de
“caixa único”
Está provado que a maior despesa do país é a Previdência Social nos seus
diversos regimes e com o aumento da longevidade e redução da natalidade
tornar-se-á cada vez mais agravada.
Já a Constituição Federal de 1988, considerada a insuficiência da manutenção
dos regimes previdenciários somente pelas contribuições de segurados e
empregados, estabeleceu tributos a serem pagos pelos setores produtivos da
sociedade. Estes recursos, infelizmente, ao longo do tempo, foram desviados
de sua finalidade. A partir desta reforma da previdência devem voltar
integralmente ao seu destino original, qual seja a seguridade social destinada
as partes bem definidas e separadas para a previdência, assistência e saúde.
Assim, esta questão deverá ser devidamente disciplinada de modo que com
regras pré-estabelecidas, possam ser devidamente direcionadas a cada regime
previdenciário e que se estruturem as modalidades de financiamento com total
independência administrativa e financeira, com orçamentos próprios e estudos
técnicos de acompanhamento. Ou seja, fim do Caixa único no que tange aos
regimes previdenciários.

3. 3 Saldamento do passado, garantido para os segurados ativos
benefício proporcional ao tempo de contribuição e valores contribuídos
O ponto central e imprescindível de uma reforma previdenciária é separar o
passado do futuro.
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Não há condição de se manter regras passadas em continuidade para o futuro.
Os sistemas previdenciários têm regras difusas, abertura para alterações por
legislações específicas e geração de privilégios a determinadas categorias,
provocando uma grande disparidade na sociedade após o encerramento da
atividade laborativa. Porém, a garantia do passado deve ser preservada.
Entendo que só há direito adquirido quando efetivamente são implementadas
todas as condições para usufruto do benefício. Até então há expectativa de
direito.
Entre a expectativa de direito e a aquisição do direito em contratos contínuos
ao longo do tempo, como é o caso do contrato previdenciário, há imprevisíveis
situações de alteração. Para estes casos há o instituto do direito acumulado,
hoje já admitido na legislação da previdência complementar (Lei nº 109/2001)
em casos de Saldamento e migração de plano e até já adotado pelo Governo
Federal para seus funcionários na opção pelo Funpresp.
Tecnicamente, sabemos que a possibilidade da adoção na previdência
complementar é própria para o regime de capitalização, pressupondo-se
reserva constituída.
Os regimes da previdência social estão estruturados, se assim pode se dizer,
no regime de repartição. Porém, para se dar um corte no passado seria preciso
definir uma data para fixação, em conformidade com as regras previdenciárias
de cada segurado dos diversos regimes, de um benefício escritural (conta
nocional), para o usufruto futuro do valor apurado a ser devidamente atualizado
monetariamente, como uma das parcelas do benefício que irá ter ao final da
vida laborativa, a ser adicionado ao benefício de uma nova previdência que
vigeria a partir daí para todos os segurados.
Os novos segurados que vierem a aderir ao regime previdenciário a partir da
data de corte já se enquadrariam na nova previdência.

3. 4 Garantia dos direitos adquiridos dos segurados em benefício
O respeito ao direito adquirido dos segurados que estão em benefício ou que já
atingiram as condições de elegibilidade deve ser preservado, tendo as
atualizações garantidas pelas regras gerais que venham a ser estabelecidas,
246

independente do regime previdenciário a que esteja ligado, garantindo-se
assim a estabilidade jurídica.
As pensões a serem concedidas após a fixação da reforma teriam que
respeitar os novos critérios gerais. Dependendo do que venha a ser
estabelecido pelas regras da “nova previdência” poderia haver aumento no
desconto da contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas de
modo a viabilizar o equilíbrio atuarial, sem que isto caracterize confisco.

3. 5 Nova previdência com regras iguais para TODOS os segurados ativos
Nas pesquisas sobre a reforma da previdência, destacou-se como maior
percentual, cerca de 80%, a resposta quanto ao desejo dos brasileiros de que
as regras a serem adotadas fossem iguais para todos os segurados. Teríamos,
pois, que ter, independentemente do nível salarial do segurado, um teto de
contribuição e de benefício. Claro, que isto estaria ligado ao desenho do plano
previdenciário que viria ser adotado.
As reformas previdenciárias no Brasil têm sido sempre paramétricas, ou seja,
muito se valoriza o tempo de contribuição, idade na aposentadoria, dentre
outras muitas regras por categoria profissional e forma de benefício, o que
torna a definição do segurado para solicitar o benefício uma equação complexa
e quase sempre a opção escolhida não é a mais adequada. Há que se ter uma
situação neutra, quando muito determinado o equilíbrio pelo equacionamento
atuarial.
A bem da verdade, as diversas reformas pontuais que ocorreram desde a
Constituição Federal de 1988 tentaram aproximar os diversos regimes
previdenciários e equalizar as regras, porém não generalizaram e a rigor foram
muito lentas nestes 30 anos de modo a atingir estes objetivos e sempre
deixando oportunidade para tratamentos particularizados, o que agora propõese, seja definitivamente extirpado, logicamente respeitando-se proporcionais a
tempo e valores as regras de cada segurado ativo até então vigentes.
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4. Conclusão
A preocupação das reformas da previdência tem sido primordialmente o
aspecto fiscal, pouco se atentando para os aspectos sociais. Ou seja, tem que
se ter uma economia de mais de um trilhão de reais em dez anos foi o que
mais se ouviu neste período de tramitação da reforma, porém a dívida pública
ultrapassa cinco trilhões de reais. Benefícios não podem ser reduzidos, mas
contribuições podem ser aumentadas, déficits dos regimes previdenciários
podem ser equacionados diminuindo ainda mais o benefício líquido do
segurado.
Com a Emenda Constitucional 95/2016, o teto de gastos tem que ser
respeitado e os aumentos destes se limitam a inflação anual. É uma camisa de
força que tem que ser mantida, pois não pode ser rompida a “regra de ouro”,
assim dizem. Porém, por outro lado o Congresso aprova dotação suplementar
de mais de 280 bilhões, e logo a seguir se esquece o assunto e não se dá
publicidade ao destino dos recursos.
Na previdência há que se ter em vista o contratado, respeitado o direito
adquirido e o direito acumulado pelas regras até então vigentes. Não se pode
manter em aberto a possibilidade da continuidade de regras diferenciadas para
o futuro, portanto urge o rompimento com o passado.
Diriam os economistas que não há recursos, o governo não cria moeda, deve
viver dos impostos pagos pela sociedade e estes já atingiram o limite
suportável. A emissão de moeda gera inflação e aí não se sai deste círculo
vicioso e o desemprego explode. A previdência é em parte a culpada disto tudo
e portanto, deve-se penalizar o trabalhador? Não! o que se deve é equalizar os
diversos sistemas previdenciários e avaliar com cautela quais dentre as
alternativas para a previdência do futuro seja a mais equânime.
A discussão deve ser ampla com a sociedade. Reconhece-se os esforços que
o Governo tem feito no sentido de redução das fraudes, da cobrança dos
devedores e da diminuição do tamanho do Estado, porém isto não é suficiente
para solução do problema como um todo. Os desníveis nas regras
previdenciários e a manutenção do vínculo com o passado ainda continuam
presentes na reforma aprovada.
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Por fim, tem se discutido muito quanto a adoção da capitalização na
previdência social brasileira. E para o modelo ideal do futuro, há que se avaliar
a adoção de uma reforma estrutural, incluindo-se em parte o regime de
capitalização e incorporando o FGTS ao plano previdenciário que teria, nesta
parcela, característica de poupança individual.
Sou favorável ao regime multipilar, com parte em repartição, por solidariedade
contributiva em nível mais baixo que o atual, atingindo dois ou três salários
mínimos e a partir daí adoção da capitalização compulsória para os salários
mais elevados, limitado a cinco ou seis salários mínimos.
Na base do multipilar poderia ser estudado um benefício social de meio salário
mínimo a partir de 65 ou 70 anos oriundo da assistência social, de forma
apartada. As pessoas de salários mais elevados, independente da participação
na previdência social, aplicariam em planos de previdência complementar e em
outras formas de investimento do mercado financeiro, para preservar mais
valor de benefício.
Aqui não pretendo estender este artigo, pois acredito que, em síntese meu
recado está dado, ou seja, não há como querer dar continuidade a um passado
distorcido nas questões previdenciárias.
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SEGURO DE CRÉDITO, GARANTIA E FIANÇA LOCATÍCIA
A. Coronavírus e Seguro: Um dilema a ser discutido
Edmur de Almeida

No mundo todo, a atividade de seguros tem uma mesma característica básica:
a seguradora recolhe dinheiro de um determinado número de pessoas (prêmio)
para devolver para parte desse grupo caso ocorra o evento contra o qual se fez
o seguro (indenização). Não é à toa que a atividade é bastante regulada: a
seguradora é, no fim do dia, uma administradora de poupança popular. Se ela
quebrar, a sociedade será prejudicada.
Há mais duas características muito importantes dessa atividade:
1. Tira das costas do governo a obrigação de socorrer a sociedade,
gastando um dinheiro (nosso, diga-se de passagem) não previsto
em orçamento, para, por exemplo, cobrir os prejuízos decorrentes de
uma catástrofe natural.
2. Como os eventos cobertos são futuros e incertos, a seguradora é
obrigada a provisionar um dinheiro para fazer frente a eles (as
chamadas reservas técnicas), já que muitos desses eventos
acontecerão

com

certa frequência e

intensidade,

geralmente

observando uma série histórica (área de estudo da ciência conhecida
como atuária). Essas reservas são geralmente aplicadas em títulos do
governo, ou seja, ajudam a financiar o desenvolvimento do país.
Decorre daí que, quanto mais seguro uma sociedade fizer, mais
investimentos ela terá por parte do governo.
Então, as reservas técnicas administradas pelas seguradoras são um recurso
que pertence à sociedade, aos segurados, a quem contratou os seguros. Claro
que a seguradora cobra um valor adicional para cobrir suas despesas
administrativas e comerciais, impostos e lucro. Mas, a maior parte dessa soma
será direcionada às reservas técnicas.
Um exemplo de como isso funciona: uma determinada tábua de mortalidade diz
que, num universo de mil pessoas com 75 anos, possivelmente 4 morrerão
(4/1.000) face a uma determinada circunstância, com base em estatísticas dos
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últimos 100 anos para aquele grupo. A seguradora aplica a essa taxa (4/1.000)
um carregamento de segurança, digamos, de 40%, para poder “capturar”
eventuais desvios futuros, já que o seguro é feito hoje normalmente com
vigência de um ano. Não faz sentido aumentar muito essa margem de
segurança porque o custo do seguro pode ficar muito alto e inviabilizar a sua
comercialização. Quanto mais gente contratar o seguro, mais acessível será
seu preço.
Não por acaso, a grande maioria dos seguros exclui megaeventos como
guerra, explosões nucleares, algumas catástrofes naturais, epidemias e
pandemias. Esses eventos quebram a previsão de frequência sobre a qual foi
calculado o preço do seguro. Mas há um outro lado dessa estória: epidemias
têm sido cada vez mais frequentes, assim como as catástrofes naturais. O
mercado, então, tende a ofertar dois produtos: um básico e barato, e outro mais
complexo, com coberturas para esses eventos “fora da curva”; porém, bem
mais caros, e poucos terão acesso a esses produtos mais sofisticados.
Podemos, então, resumir essa resenha com uma foto do atual contexto de
pandemia do Coronavírus no Brasil x Seguro:
1) A maioria das pessoas não tem seguro de saúde ou de vida;
2) Para quem tem – poucos em relação ao total da população
brasileira –, o seguro não cobre esse evento.
Como estamos vivendo um momento de grande apelo à solidariedade, os
corretores de seguros de todo o país, representados pelos seus sindicatos
estaduais (SINCOR) e pela federação (FENACOR), pediram às seguradoras
para que indenizem sinistros decorrentes desse evento, a despeito de suas
apólices excluírem. Na prática, do ponto de vista jurídico, é passar por cima do
contrato. Mas, de novo, há um contexto social a ser considerado.
Tive notícia de que três seguradoras já se pronunciaram favoravelmente ao
pedido. Essa é uma ótima notícia. Tomara que todas o façam. Mas não
sejamos ingênuos: dinheiro é um recurso esgotável, principalmente quando
utilizado para fins que não foram previstos. Lembremos que a seguradora está
administrando um dinheiro da sociedade, que foi “carimbado” para somente
sair do caixa se ocorrerem determinados eventos combinados no contrato de
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seguro (apólice). Nesse sentido, nenhuma seguradora poderia usar as reservas
técnicas para pagar esses sinistros por um motivo simples: esse dinheiro não é
dela – a não ser que estejamos falando de dinheiro advindo do seu lucro. Ela
só poderia fazer isso depois de pedir e obter autorização dos segurados
porque, no fim do dia, se as reservas ficarem abaixo do nível de solvência, o
valor para recompô-lo será rateado entre todos nós.
É uma sinuca de bico dos pontos de vista técnico e jurídico, e entendo que o
compromisso social sempre foi e continuará sendo a marca registrada do
nosso mercado. E é exatamente por isso que devemos compartilhar com a
sociedade os pós e os contras de possíveis mudanças de regras.
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B. As novas regras de planos de seguro de fiança locatícia
Voltaire Marensi

No dia 11 de junho de 2019 foi publicada a Circular nº 587 exarada pela
Superintendência de Seguros Privados, que dispõe sobre regras e critérios
para a elaboração e a comercialização de planos de seguro no ramo Fiança
Locatícia. A sobredita Circular contém 29 artigos e neste último se revoga a
Circular SUSEP nº 347/2007.
Vejamos algumas considerações, notadamente pinçando alguns dispositivos
insertos nesta Circular -, que, a meu juízo, julgo adequados comentar sem
prejuízo de outros pertinentes e que, de fato, propositadamente, deixo de
registrá-los neste ligeiro ensaio.
O artigo 2º diz que a fiança locatícia destina-se a garantir o pagamento de
indenização ao segurado, pelos prejuízos que venha a sofrer em decorrência
do inadimplemento das obrigações contratuais do locatário previstas no
contrato de locação do imóvel, de acordo com as coberturas contratadas e
limites da apólice.
Uma primeira constatação que me parecer ser pertinente e altamente
adequada ao tema se refere ao que preceitua o inciso IV, do artigo 779 do CPC
que dispõe sobre à possibilidade do processo de execução ser promovida
contra "o fiador do débito constante em título extrajudicial", vale dizer, aquele
que garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso
este não a cumpra.74
Neste sentido, significa dizer que um "terceiro" assume com o locatário a
obrigação, se se obrigou como principal pagador, ou devedor solidário (inciso
II, do artigo 828 do Código Civil), de pagar o débito que aquele deve em razão
do inadimplemento locatício

74

Artigo 818 do Código Civil.
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A função do seguro é exatamente esta, ou seja, acobertar na falta de
pagamento de alugueis, sob a rubrica de cobertura básica, o valor que o
inquilino deixa de pagar.75
Até porque, como prevê o § 2º do art. 2º da Circular o plano de seguro fiança
locatícia poderá prever outras coberturas para garantir as demais obrigações
do locatário a título de contratação facultativa, como por exemplo, coberturas
adicionais tipo: (a) pagamento de condomínio; (b) IPTU; (c) danos ao imóvel
locado, entre outras, evidentemente, com a aceitação da seguradora imbricada
a um prêmio complementar por tais coberturas.
A Circular em comento contextualiza a posição doutrinária de se cuidar a fiança
locatícia de um pacto adjeto, isto é, funciona como um contrato acessório ao
contrato de locação. 76
Um aspecto que convida a atenção do leitor diz respeito a um elemento que se
inseriu na Circular em tela: “expectativa de sinistro que seria o período
compreendido entre a 1ª (primeira) inadimplência do garantido e a
caracterização de sinistro".77
Impende ressaltar que no direito civil a expectativa de um direito está prevista
na parte geral, quando trata no Capítulo III da Condição, do Termo e do
Encargo.78 Assim, o negócio jurídico (no caso o contrato de locação jungido
com a prestação de fiança) estará subordinado a um evento futuro e incerto,
que para a Circular é caracterizado por uma primeira inadimplência. Data
vênia, se inova ao se agasalhar no direito securitário com esta expressão
(primeira inadimplência) um conceito multissecular próprio das condições
suspensivas ou resolutivas imbricadas no direito material. Quid juris???79

75

§ 2º do art. 2º da Circular nº 587/2019.

76

Art. 3º da Circular referenciada.

77

Inciso III do art. 4º.

78

Artigo 121 e seguintes do Código Civil.

79

Vide artigo 121 do Código Civil.
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Da mesma forma o artigo 21 da Circular em pauta fala na expectativa de
sinistro ocasião em que a seguradora poderá prever o pagamento de
adiantamentos ao segurado, correspondentes aos valores inadimplidos, até
que o sinistro seja caracterizado. Faço tal afirmação frente ao fato de que o
inciso IV, do art. 4º, da norma em comento preceitua sinistro como a
inadimplência das obrigações do garantido, rectius, (locatário do imóvel),
cobertas pelo seguro.
No que concerne às coberturas facultativas que elenquei acima sob item "c",
convido a atenção do leitor para o que está regrado no artigo 25 da
mencionada Circular, ou seja, quando contratada cobertura para danos físicos
ao imóvel e em caso de divergências sobre a avaliação dos danos ao imóvel
haverá a designação de um perito independente. Aqui, calha à fiveleta, o que
disse o grande jurisconsulto Santiago Sentís Melendo, magistrado espanhol
exilado na Argentina, ao afirmar que a prova testemunhal nasce antes do
processo, ao passo que a pericial nasce com o processo.
Por fim, salvante o que disse alhures no que pertine a "criação da figura
nominada como expectativa de sinistro" rotulado como verdadeiro sinistro, de
lege lata, artigo 771 do nosso Código Civil e, de lege ferenda, artigo 70 do PLC
nº 29/2017, a Circular em pauta além de moderna vem colmatar uma série de
lacunas existentes em nossa legislação pertinente à espécie.
Que após 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua publicação 80 a
nova regulamentação sobre fiança locatícia traga verdadeira segurança jurídica
a todos os que dela se valham.

80

Art. 27 da Circular nº587/2019.
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SEGURO DE DANOS
A. As expectativas geradas pela pandemia de COVID-19
Rogério G. Vergara

O recém publicado o capítulo 1 do relatório World Economic Outlook - Grande
Lockdown (FMI, abril/20), nos traz uma visão detalhada da cicatriz originada
pelo o impacto profundo que a pandemia da COVID-19 deixará marcada no
mundo. As observações feitas nesse material são baseadas nesse relatório
(FMI, abril/20). O resumo apontado é de uma contração no PIB mundial (-3%),
em 2020, o que significa que o desempenho em 2020 será pior do que durante
a crise financeira global de 2008-2009. Tal retração está baseada nas ações
de

confinamento

ou

distanciamento

social,

impostos

como

medidas

governamentais para salvaguardar os sistemas de saúde, objetivando oferecer
à população dos países já afetados a chance de superação do estágio mais
grave da infecção em UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo).
As consequências econômicas da pandemia afetarão a todos os países, em
maior ou menor medida, e imporão uma nova realidade às economias
mundiais. Só nos Estados Unidos o seguro-desemprego superou em março a
6,6 milhões de pedidos.

Essa marca supera o alcançado no auge da crise

financeira global de 2008-2009, que no pior momento gerou 2,6 milhões de
desempregados.

FONTE: (https://money.cnn.com/2009/01/09/news/economy/jobs_december/ )
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As expectativas apontadas no relatório (FMI, abril/20) sobre os efeitos
causados pela pandemia indicam que haverá forte retração mundial em 2020,
porém há indicações que apontam substancial crescimento em 2021 frente a
2019.

Perspectivas Econômicas Mundias (variações no PIB) - %
MUNDO
ECONOMIAS AVANÇADAS
USA
REGIÃO DO EURO
CHINA
AMÉRICA LATINA E CARIBE
BRASIL

2019
2.9
1.7
2.3
1.2
6.1
0.1
1.1

2020
–3.0
–6.1
–5.9
–7.5
1.2
–5.2
–5.3

2021
5.8
4.5
4.7
4.7
9.2
3.4
2.9

Fonte: FMI -World Economic Outlook (WEO), Abril-20.

Tal análise otimista à saída da pandemia, apontada no relatório (FMI, abril/20),
se deve, em parte, à observação do comportamento da indústria chinesa, que
apresentou recuperação moderada da atividade econômica logo após o forte
declínio em janeiro e fevereiro, meses que representaram a fase aguda da
pandemia; com a queda no número de novos casos, a China passou a relaxar
as medidas de confinamento e distanciamento social. Apesar de ser uma visão
otimista não se pode deixar de observar que ainda é cedo e que ainda não se
pode descartar o ressurgimento de novas disseminações do vírus, tanto na
China com em outros países.

Foi apontado pelo relatório (FMI, abril/20) que os países que dependem de
atividades de turismo, viagens, hotelaria e entretenimento tendem a serem
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impactados no crescimento de forma mais grave. Também se observou que
várias economias entraram nessa crise em um estado mais vulnerável, com
crescimento lento do PIB e níveis de dívida elevados – caso do Brasil. Além
disso, observando-se o que ocorreu na crise financeira internacional de 20082009, a renda per capita deve cair em mais de 170 países, tanto nas
economias avançadas como nas economias em desenvolvimento e de
mercados emergentes, devendo recuperar-se parcialmente em 2021. Esse é o
fator que mais incerteza aporta às projeções de recuperação, pois, diferente da
crise 2008-2009, tanto economias avançadas quanto emergentes, encontramse em recessão.

Apesar do cenário indicado pela crise 2008-2009 indicar uma potencial
referência, o relatório (FMI, abril/20) ressalta que há extrema incerteza em
torno da duração e intensidade da crise provocada pela COVID-19; se não
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houver recuo no segundo semestre de 2020, levando a períodos mais longos
de confinamento ou distanciamento social, se agravarão as condições
financeiras e haverá novas rupturas das cadeias produtivas globais.
É com essa visão que o relatório (FMI. Abril/20) indica que as autoridades
devem planejar a retomada, após a liberação do distanciamento social
necessário nesse momento, as políticas devem focalizar no apoio à demanda,
no incentivo à contratação pelas empresas e na reconstrução dos balanços dos
setores público e privado para ajudar na recuperação.

O relatório (FMI,

abril/20) também indica que o Fundo Monetário Internacional emprega a
capacidade de crédito de US$ 1 trilhão para apoiar países vulneráveis, por
exemplo, por meio do desembolso rápido de financiamento emergencial e alívio
do serviço da dívida a países membros mais pobres.
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B. A telemedicina em tempos da COVID-19
Felippe Moreira Paes Barretto

A telemedicina é prevista e disciplinada através da Resolução CFM nº
1.643/2002. Entretanto, a abrangência de atuação permitida por mencionada
Resolução é bastante restrita e limitada, assim, em 2018, através da Resolução
CFM nº 2.227, tentou-se implantar uma forma mais ampla de atuação médica,
mas foi revogada.
Atualmente, devido à excepcionalidade do momento em que estamos vivendo
com a pandemia do coronavírus Covid-19, o Conselho Federal de Medicina,
através do Ofício 1.756/2020, encaminhado ao Ministério da Saúde,
reconheceu a possibilidade e a eticidade do amplo uso da telemedicina no país
enquanto durar o combate ao contágio viral, ou seja, após este período haverá,
a princípio, o retorno da Resolução CFM nº. 1.643/2002.
Desta forma, o então Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, através da
Portaria 467/2020, de 20.03.2020, dispôs, em caráter excepcional e temporário,
as ações de Telemedicina para regulamentar e operacionalizar as medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional.
Alguns dias depois, em 16.04.2020, foi publicada a Lei 13.989, já denominada
como “Lei da Telemedicina”, que da mesma forma é restrita para o prazo do
enfrentamento da pandemia e bastante semelhante à Portaria do Ministério da
Saúde.
A principal novidade é a possibilidade da realização de teleconsulta, evitandose assim, o deslocamento e contato físico desnecessário entre pessoas e
consequentemente a propagação do contágio da COVID-19.
Há previsão que mencionada consulta se dará através da tecnologia da
informação, desta forma, não existe qualquer limitação do meio tecnológico a
ser utilizado, podendo ser, via WhatsApp, Skype, Telegram, Zoom, e-mail,
dentre outros.
Entretanto, conforme previsto no Art. 4º da Portaria, é importante destacar que
como qualquer outra consulta, é imperativo haver o devido preenchimento do
prontuário, devendo obrigatoriamente conter:
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 Data, hora, tecnologia da informação e comunicação utilizada
para o atendimento;
 Dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo
preenchido em cada contato com o paciente;
 Identificação do médico, constando seu nome, número de registro
e Estado da Federação que é inscrito.
Tendo em vista que o paciente está fornecendo seus dados pessoais e de
saúde de forma não presencial, é muito importante que haja um Termo de
Consentimento

Informado,

contemplando,

dentre

outros

aspectos,

a

autorização da teleconsulta, bem como a informação clara de que se trata de
uma forma temporária de atendimento, a qual corre o risco de não perdurar
após a pandemia, ou seja, a próxima consulta ou retorno poderá ser de forma
presencial.
É imperativo que o médico informe sobre a transitoriedade da teleconsulta, pois
certamente o paciente, que nunca teve contato com o médico ou clínica eleita,
levará em consideração sobre o deslocamento futuro a ser feito, inclusive
intermunicípio.
Nota-se que o profissional deve ter a inscrição do Conselho Regional de
Medicina no Estado da Federação que efetuar o atendimento via teleconsulta,
nos exatos termos do previsto pela Resolução CFM 1.643/2002.
Quanto à prescrição das receitas e atestados médicos, ambos devem ser
através de assinatura eletrônica, por meio de certificados e chaves emitidos
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP – Brasil. No próprio site
do Conselho Federal de Medicina há descrição minuciosa para aquisição do
certificado (https://prescricaoeletronica.cfm.org.br/).
Neste momento, vale lembrar que o Código de Ética Médica continua em vigor,
ou seja, ainda é infração ética o encaminhamento das receitas médicas
diretamente ao laboratório de manipulação, de forma que não deve haver esta
postura, mesmo que para facilitar a aquisição do medicamento pelo paciente.
No que tange ao valor da consulta, se não for através do convênio ou do
Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao profissional fixá-lo, podendo ser a
mesma quantia da presencial, ou de forma reduzida, mas, em nenhuma
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hipótese deve se autopromover através de propaganda de preços reduzidos na
modalidade de teleconsulta.
Não há dúvidas que a telemedicina, em especial a teleconsulta está facilitando
a continuidade dos atendimentos médicos, entretanto, inúmeros requisitos
devem ser observados pelos profissionais a fim de que não haja uma futura
imputação de infração ética ou reclamações judiciais por parte dos pacientes.
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C. A criatividade como marca do Mercado de Seguro
Carlos Josias Menna de Oliveira

A pandemia que assola o planeta, que atormenta a ciência e ocupa milhares de
espaços na mídia internacional, não é a primeira onda de expectativa que
invade o setor de seguros e que leva os estudiosos do ramo a depositarem
todas atenções sobre os efeitos colaterais resultantes, da comercialização ao
sinistro. Tampouco será a última.
Nada incomum, nestas situações, as indagações assaltarem uma boa parte do
mercado com toda a carga de pessimismo a causar quase um pandemônio de
ideias e aflições.
O ser humano é assim. Trágico ou precavido em excesso, uns, outros quase
negacionistas. Entre o alarmismo e a negação sempre se encontra o bom
senso.
Li e ouvi de tudo no período preliminar da Pandemia, e aprendi com o tempo
que as primeiras impressões de qualquer situação inusitada nunca devem ser
completamente consideradas – nem prego o desprezo por ela. Há que se ser
menos afoito, menos açodado, para se entender os fatos e os rumos que se
seguirão.
Em julho de 1979 longe da tecnologia atual, mas muito longe mesmo, o mundo
foi assolado por uma notícia que, à época, ao grande público, soava um
prefácio do fim do mundo – considerando que a terra estaria literalmente
´rodeada` de naves, espaçonaves, satélites, e tanto lixo espacial – ou o início
do fim: um laboratório espacial norte americano, Skylab, a primeira estação
orbital da NASA, iria cair sobre a terra. Socorro, teriam dito os habitantes da
Gália dos quadrinhos de Uderzo e Goscinny: o céu cairá sobre as nossas
cabeças – este era o único temor deles, além da possibilidade do “bardo”
cantar.
Era a Profecia Maldita se concretizando. Onde, quando e que horas iria cair a
gigantesca construção espacial? Cairia no Alabama ou em Passo Fundo? Não
havia linha de Jornal, comentário político ou esportivo que não se detivesse no
tema. O mundo se quedou paralisado, tal qual na ficção de Geni e o Zeppelin.
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O mundo do seguro se agitou. O que acobertaria tal risco que de tão
imprevisível era modelo de aleatório. Mais, que fruto, no setor, poderia colher
isto na comercialização e garantia?
Em meio a um alvoroço total um jovem empreendedor do mercado – aqui no
RS - achou o “o ovo de colombo”.
Pois, no olho do furacão amanhece o dia com o noticioso mais vendido da
ocasião, jornal papel, em página inteira, estampando anúncio que dizia mais ou
menos o seguinte: “queda de aeronave, garantimos os prejuízos que a Skylab
te possa causar”. O tempo passou, 3 décadas, e o setor de seguros sempre
encontrou saída para os problemas mais delicados e complexos.
A COVID não lhe pega. Não pegou!
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SEGURO DE PESSOAS
A. A influência do seguro de pessoas!
Dilmo Bantim Moreira

A entrada do ano de 2019 veio com uma inédita notícia para o mercado de
seguros. Pela primeira vez, os Seguros de Pessoas ultrapassaram em volume
de vendas os prêmios de seguro do ramo de Automóvel, até então o maior
aglutinador de prêmios do mercado.
Segundo a FenaPrevi, o segmento de Pessoas totalizou R$ 41,4 bilhões
durante o ano de 2018, com elevação de 9,4% sobre o ano anterior. Essa
constatação mais uma vez mostra que, ainda que permaneça baixa a
contratação de seguros pelos brasileiros, a indústria securitária continua firme
no sentido de crescimento. Como exemplo desta excelente performance de
comercialização de Seguros de Pessoas, podemos citar +5,7% no Vida;
+23,7% no Prestamista e, +7,0% no Seguro Habitacional.
Há, ainda, a expectativa de que novas definições, produtos e eventuais
serviços agregados possam vir auxiliar a engrossar o volume de prêmios da
nova maior carteira do mercado, como por exemplo as definições em discussão
sobre o “Universal Life”, ou como é oficialmente designado: Vida Universal.
Vale lembrar que esse tipo de seguro, a exemplo dos seguros tradicionais de
Vida exigem a inclusão da cobertura de Morte (por causas naturais ou
acidentais) e, ainda, poderão ser oferecidas outras coberturas de risco,
contudo, é proibido o oferecimento de cobertura por sobrevivência.
A indenização garantida pelo capital segurado pode ser composta apenas pelo
Capital Segurado de Risco como os das tradicionais garantias dos seguros de
Vida, mas, diferentemente deste também pode incluir um Capital Segurado de
Acumulação, este último similar ao que é oferecido em Planos Previdenciários,
ou seja, com valorização de pagamentos específicos realizados ao plano.
Assim, a grande vantagem desta nova modalidade é que o segurado poderá receber
de volta parte dos prêmios pagos, no caso de não ocorrência do sinistro, embora isto
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não deva levar à comparação do seguro de Vida Universal como um produto de
investimento.
Dentro deste possível universo de fatores para a ascensão de vendas dos
Seguros de Planos de Risco em Coberturas de Pessoas, há ainda que se
considerar mudanças na forma de oferecer o produto, as quais o mercado de
seguros e, em particular, os Corretores de Seguros, passaram a observar.
Tais alterações implicam em itens como desenvolver no público alvo a
percepção da necessidade, utilidade e vantagem da aquisição do produto,
modificando-se assim, a metodologia de venda.
Outra variável que pode auxiliar esta alteração na comercialização, pode estar
relacionada à inserção de novos itens aos produtos desta natureza, como por
exemplo, novas coberturas, serviços de assistência e sorteios de capitalização,
combinando-os às coberturas de risco de forma a aumentar a percepção de
valor do produto.
Lembremos, também, que estamos em plena era de surgimento das insurtechs
(... e fintechs), ainda que a investida dos meios digitais seja tímida frente à
comercialização por meios mais tradicionais, é certo que esses novos meios
terão sua própria fatia de mercado e a aplicação destes, podem ser bastante
aderentes a produtos de seguros de Pessoas, como por exemplo, seguros de
Acidentes Pessoais.
Esse momento “digital”, que se soma às tradicionais abordagens utilizadas pela
indústria de seguros, tem potencial para levar Corretores e Seguradoras a
interagir como nunca feito antes com seus clientes. Apesar dessas boas
perspectivas para o mercado securitário em 2019, é importante registrar que
sua consolidação passa necessariamente pela continuidade da melhoria e
estabilidade das condições na política e economia ...
Já era notória e respeitada a capacidade dos Seguros de Pessoas em oferecer
proteção e garantia ao planejamento financeiro das pessoas e das famílias e,
com os acontecimentos que se esperam, certamente esse potencial será
positivamente incrementado.
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De toda forma, o mais importante é que a tranquilidade oferecida pelo Seguro
de Pessoas possa crescer cada vez mais, auxiliando à própria sociedade
brasileira com sua força.
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B. Seguro de pessoas como instrumento financeiro
Dilmo Bantim Moreira

Os seguros de Pessoas são compostos de diversos ramos, alguns deles mais
conhecidos que outros, como por exemplo o seguro Prestamista, o Viagem, o
de Vida e o de Acidentes Pessoais e, ainda, os do tipo VGBL ou os seguros
Dotais. Esses tipos de seguros, têm como foco de cobertura as situações que
envolvem a morte, invalidez, perda de emprego ou de renda, despesas
médicas, diárias hospitalares e doenças graves, não nos esquecendo de que,
ainda, alguns deles são destinados à situações de pagamento por
sobrevivência. Todas estas situações, naturalmente, têm impacto nas vidas das
pessoas

e

necessitam

que

haja

um

apoio

para

que

possam

ser

contrabalanceadas.
É interessante observar que, em outros lugares do mundo, como nos EUA, os
seguros de Pessoas e em especial no mais conhecido deles, como o seguro de
Vida, as indenizações recebidas não integram o patrimônio das pessoas
físicas, ou seja, não entram em inventário e sobre estas não incidem impostos.
Então, seguros deste tipo podem ser bastante úteis para atender despesas
emergentes relacionadas a procedimentos com heranças.
É importante ressaltar que os seguros destinados às situações relacionadas à
morte e invalidez, essencialmente, tem valor de prêmio comparativamente
baixo em relação ao seu custo x benefício, sendo conhecidos por serem
baratos quando comparados a outros tipos de seguro. Em especial, as
empresas são grandes contratantes desses tipos de seguros em nome de seus
empregados, justamente em função dessa relação de grande benefício que,
em especial, os seguros de Vida e de Acidentes Pessoais são capazes de
propiciar.
De toda forma, todos esses seguros tem uma característica comum: a de
buscar restaurar o equilíbrio econômico perturbado, causado pela ocorrência
de um evento garantido pelas condições do seguro, ou seja, os seguros de
Pessoas são efetivamente um importante, útil e eficiente instrumento de
proteção financeira.
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Muitas são as opções de seguros disponíveis e capazes de auxiliar as pessoas
nos momentos de necessidade, contudo, é importante que a contratação
desses seguros seja precedida de alguns cuidados. Talvez, uma das primeiras
coisas a ser observada seja a consciência efetiva da necessidade de proteção
que cada um deva ter, seja em relação às próprias necessidades de segurança
econômica como às daqueles que dependem de nós.
Desta forma, contratar um seguro adequado, mantê-lo ajustado e vigente é
essencial, pois que os imperativos de proteção variam com o passar do tempo,
mas de uma forma ou outra, perduram por toda a vida.
Tão importante quanto ter um seguro de Pessoas é compreender suas regras,
desde o momento de sua contratação, eliminando todas as dúvidas a respeito
de sua abrangência, seja pelos riscos cobertos como pelos excluídos, obtendose assim segurança e tranquilidade no contrato.
Por todos esses motivos, é essencial que se conheça as opções de produtos
de seguros de Pessoas disponíveis no mercado, para o que é recomendável
que se contrate um especialista que é o Corretor de Seguros, profissional que
dará ao proponente segurável as informações necessárias para contratar,
manter e utilizar adequadamente as coberturas do seguro.
Contratos de seguro, apesar do que se eventualmente comenta, são
instrumentos jurídicos simples e objetivos, nos quais uma leitura atenta
normalmente traz as respostas para todas as perguntas de suas regras de
funcionamento, sendo sua principal base a boa-fé, de parte a parte, permitindo
assim o cumprimento de suas cláusulas e o atendimento das necessidades de
todos os envolvidos.
Boas escolhas são feitas pelo encontro da necessidade com o conhecimento e,
no caso do seguro, esse interessante, antigo e confiável instrumento financeiro
garante a oportunidade às pessoas e à sociedade para obterem proteção e
estabilidade.
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C. A boa-fé nos contratos de seguro de pessoas
Voltaire Marensi

O contrato de seguro de vida previsto em nosso ordenamento jurídico com a
denominação "Do Seguro de Pessoa", ex vi legis, artigos 789 a 802,81
encontra-se disciplinado também no PLC nº 29/2017, sob o título "Dos Seguros
Sobre a Vida e a Integridade Física", artigos 110 a 122, atualmente tramitando
junto ao Senado da República aonde está dito da mesma forma que o diploma
acima apontado que "capital segurado é livremente estipulado pelo proponente,
que pode contratar mais de um seguro sobre o mesmo interesse, com o
mesma ou diversas seguradoras".82 Na mesma linha, com algumas
particularidades diferenciadas ele é tratado às inteiras no sobredito projeto
acima referenciado.83
O projeto em pauta cuida em seu artigo 122 da necessidade, depois de um
certo prazo - mais de 10 (dez) anos - da situação da renovação de seguros
individuais - prevendo a hipótese de precedência de comunicação ao segurado
acompanhada de oferta de outro seguro, com antecedência mínima de noventa
dias para a recusa de renovação, que, poderia, a meu sentir, ser ainda mais
abrangente se tivesse expressamente disciplinado no texto em tela casos de
cancelamento da apólice, quando o segurado vinha renovando anualmente o
seu seguro vida.84
Essa casuística é extremamente importante frente a hipóteses em que o
segurador cancela o seguro, independentemente de proceder à notificação ao
segurado como reiteradamente se posiciona o Superior Tribunal de Justiça nos
casos de atraso no pagamento do prêmio, quando exige que antes deste
cancelamento haja uma notificação prévia, sob pena de se cuidar de ato que
malfere o bom direito.

81

Código Civil Brasileiro de 2002.

82

Art.110 acima citado previsto no PLC nº 29/2017.

83

Artigos 110 a 122 do sobredito PLC.

84

Art. 122 do PLC nº 29/2017.
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É verdade, que como acentuei alhures, em sede doutrinária, a súmula 616 STJ
é por demais rigorosa e até draconiana quando determina que " o atraso no
pagamento do prêmio por parte do segurado convalida e converte esse ato na
exigência da indenização securitária."
Data vênia, entendo que tal fato extrapola e atropela princípios fundamentais
do contrato de seguro - pagamento da indenização sem ter havido pagamento
do prêmio -, porque, se por um lado tal procedimento é inerente à assunção do
risco pelo segurador, de outro giro, não se pode exigir que a indenização
securitária seja devida

uma vez que o segurador não pode obter

enriquecimento ilícito pela falta de cumprimento da obrigação de uma das
partes, vale dizer, do segurado que deixou de pagar sua obrigação para obter à
indenização securitária prevista no contrato de seguro.
O que cabe, rigorosamente, na hipótese acima prevista é o que está previsto
no artigo 475 do nosso Código Civil, que diz expressamente: " A parte lesada
pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se preferir exigir-lhe o
cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perda e
danos".
Assim, cuida-se de uma única solução alvitrada pelo nosso legislador:
"resolução do contrato" pelo inadimplemento - falta de pagamento do prêmio
por parte do segurado, ou cumprimento da obrigação inadimplida, tal como
ação

de

execução,85

além

da

indenização

por

perdas

e

danos,

independentemente da opção eleita pelo segurador.
Impende sublinhar, que fora essas hipóteses determinadas em lei a imposição
de indenização estampada no valor previsto na apólice de seguro chega a se
constituir, a meu pensar, numa aberratio ictus, em sede cível, se me permitam
expressar às escancaras os que militam na seara pertinente ao direito penal.
Imagine-se o caso do segurado estar com uma enfermidade incurável e a
seguradora sabedora dessa situação, através de ato unilateral, depois de
longos anos de contribuições, rectius, pagamento de prêmios, resolve cancelar
o seguro quando aquele até por extrema boa-fé declina o seu real estado de
saúde. Quid juris??? Não há no exemplo outrora aludido má-fé do segurador?
85

Art. 585, inciso XII do CPC, combinado com o art. 27 do Decreto-Lei, nº 73/66.
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Existem princípios de ordem moral e jurídicos que, solidariamente, não devem
permear esse tipo de relação contratual? Pois, dentre as características
jurídicas previstas no contrato de seguro, costuma-se afirmar que é um
contrato de boa-fé, uberrimae bona fidei.86
Professor Humberto Ávila, em sua primorosa obra "Teoria dos Princípios",
quando, em sede de considerações introdutórias, enfatiza:
"É até mesmo plausível afirmar que a doutrina constitucional
vive, hoje, a euforia do que se convencionou chamar de Estado
Principiológico". E, ato contínuo, arremata: "Trata-se, em
especial e paradoxalmente, da efetividade de elementos
chamados fundamentais - os princípios jurídicos".87

Em verdade, estes princípios jurídicos também se esgarçam em regras
comportamentais de grande valia para balizar o legislador na busca de
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, insertos no art. 3º,
inciso I, da CF de 88, objetivando "construir uma sociedade livre, justa e
solidária.
O direito se expressa por meio de normas. As normas se exprimem por meio
de regras ou princípios. As regras disciplinam uma determinada situação:
quando ocorre essa situação, a norma tem incidência. Para as regras vale a
lógica do tudo ou nada (Dworkin). Quando duas regras colidem, fala-se "em
conflito"; ao caso concreto uma só será aplicável (uma afasta a aplicação da
outra). O conflito entre regras deve ser resolvido pelos meios clássicos de
interpretação: a lei especial derroga a lei geral. De sua vez, os princípios são
mais amplos. Seu espectro é muito mais elástico que o das regras. 88 Cuida-se,
aqui, de uma interpretação de um cunho mais teleológico, data vênia.
António Menezes Cordeiro, festejado jurista Português afirma que a dimensão
complexa e contínua da atividade exigida ao segurador levou à formulação da
teoria

da

gestão

de

negócio

(Geschäftsführungs-theorie).89

O

nosso

ordenamento jurídico, de sua vez, cuida da gestão de negócios nos artigos 861
a 875 do Código Civil.
86

O Seguro no Direito brasileiro, Voltaire Marensi, 9ª edição, Lumen/Juris, pág. 47.

87

Obra citada, 16ª edição, Malheiros Editores, 2015, pág. 43.

88

Âmbito Jurídico.com.br. O seu portal jurídico na Internet. princípios e regras:diferenças.

89.

Direito dos Seguros, autor citado, 2ª edição, Editora Almedina, pág. 575.
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Dessarte, princípios jurídicos securitários como o da anterioridade do risco, do
interesse, da indenização em razão do sinistro, do pagamento do prêmio, do
próprio lucro da seguradora se não ocorrer o sinistro resultante de uma
atividade econômica acima lembrada e aduzida pelo autor lusitano, bem como
comportamentos estribados na boa-fé dos contratantes, de lege lata, previsto
em vários dispositivos do nosso Código Civil de 2002, - artigo 422 verbi et
gratia -

entre outros, estão permeados em toda a estrutura jurídica da

legislação de seguros.
No contrato de seguro ela, boa-fé, é ressaltada especificamente no artigo 765
do nosso diploma substantivo, que diz: " O segurado e o segurador são
obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita
boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e
declarações a eles concernentes".
Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, eminente jurista, em obra com outros
renomados autores, ao discorrer sobre a Boa- Fé no Direito Brasileiro
invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, adverte: "Por exemplo,
o dever de lealdade em:
[...] contrato de seguro de vida é renovado ano a ano, por longo
período, não pode a seguradora modificar subitamente as condições
da avença nem deixar de renová-las em razão do fator de idade, sem
que ofenda os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação, da
confiança e da lealdade".

Às vezes, inversamente, ocorre o que entendem a maior parte da doutrina e
dos julgados postos em pauta. Por exemplo, a seguradora sabendo que o
segurado estava doente trata logo de cancelar o seguro, ignorando qualquer
princípio comezinho de ética e boa-fé contratual. A juízo deste autor, obra com
dolus malus procurando evitar o pagamento de qualquer quantia, depois de
inúmeros prêmios pagos pelo falecido segurado que ao longo de sua existência
procurou deixar à família uma proteção ínsita nesse tipo contratual.
Segundo Moreira Alves, a definição que inspira o norte balizado pela boa-fé
data do direito pós-clássico, relacionada aos contratos tutelados por ação de
boa-fé (iudicium bona fidei), que conferiam ao juiz um poder de apreciação
mais amplo do que nas ações de direito estrito (iudicium stricti iuris)”. Recorda
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o referido

jurisconsulto que a boa-fé se encontra no Título I das Institutas, do

Imperador Justiniano.90
Aliás, estes adágios encontram-se impregnados em normas de conduta, viver
honestamente (honeste vivere), não causar dano a outrem (alterum non
laedere) e dar a cada um o que lhe pertence (suum cuique tribuere).
Este princípio, vale dizer, o da boa-fé está previsto no BGB (Código Civil
Alemão) confeccionado em 1.900, através da cunhada expressão germânica
Treu und Glauben - insculpida em seu § 242.
De outro giro, ensinam os jovens juristas Augusto e Bernardo Dahinten, " a
função social - referem-se aos Contratos de Seguros - decorre da ideia de
solidariedade, a qual, na lição de Luiz Antonio Rizzatto Nunes, está vinculada à
ideia de um "dever ético que se impõe a todos os membros da sociedade, de
assistência entre seus membros, na medida em que compõe um único todo
social". Acerca do tema, Bruno Miragem explica que “o princípio da
solidariedade, de fundamento constitucional, estabelece uma autêntica
orientação solidarista do direito, e impõe a necessidade de se

observar os

reflexos da atuação individual perante a sociedade".91
Enfim, é isto que se espera de todos os envolvidos no contrato de

seguro,

nomeadamente de determinadas seguradoras que malgrado a essência do
lucro ínsita neste contrato-tipo92 deve ter como referencial o interesse de zelar
pelos princípios básicos que se acrisolam no contrato de seguro vida o mais
exuberante dos princípios, vale dizer, o da boa-fé.

90

Apud, Maurício Gravina, Princípios Jurídicos do Contrato de Seguro, 2ª edição, Funenseg,
pág. 65.
91

Os Contratos de Seguro e o Código de Defesa do Consumidor, autores citados, Editora
Prismas, 2018, 1ª edição, pág 110.
92

Orlando Gomes, Contrato de Adesão, Ed. Saraiva, s/data, pág.92.
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D. COVID-19: O caso da cobertura de eventos não cobertos em seguros
de pessoas
Ana Paula Costa
João Marcelo dos Santos

A COVID-19 está na lista dos eventos mais desafiadores da humanidade e de
seus sistemas de bem estar e de proteção desde que começamos a escrever a
história. A falta de paradigmas e precedentes, por sua vez, gera reações cujo
grau de amadurecimento e correção técnica é bastante heterogêneo.
Mesmo

no

tocante

aos

tratamentos

dos

doentes,

notamos

visões

incompatíveis supostamente fundamentadas em ciência sobre o que devemos
fazer. Especificamente no que se refere ao setor de seguros brasileiro, logo no
início da crise, foi proposto que as seguradoras cobrissem perdas relacionadas
à COVID-19, mesmo quando elas eram riscos expressamente excluídos, pela
própria natureza das perdas em questão e pela natureza humanitária da
proposta, esta acabou sendo mais direcionada aos seguros de pessoas.
Essa cobertura seria um ato humanitário, de solidariedade e de empatia por
parte do mercado segurador com aqueles atingidos pela pandemia. Nesse
contexto, algumas questões merecem ser levantadas.
Um ato de solidariedade ou empatia não deve ser custeado com reservas
técnicas destinadas a pagamentos de sinistros. Caso contrário, os recursos
destinados a perdas cobertas podem, em teoria, em cenários muito ruins agora
não esperados, fazer falta quando eventuais perdas efetivamente cobertas
acontecerem.
Independentemente de fazerem falta ou não, já que o setor de seguros
brasileiro apresenta excepcional capacidade de resistir a eventos dessa
natureza, atos de solidariedade deveriam ser diretamente custeados pelos
acionistas das seguradoras ou pelo patrimônio líquido delas, onde estão, muito
grosso modo, os recursos destinados aos acionistas e que, portanto, podem ter
sua destinação mais livremente decidida por eles.
Tratar tais eventos como perdas cobertas por contratos de seguro sugere que a
exclusão

era

inválida

ou

que

as

seguradoras

podem

decidir

pela
275

desconsideração das exclusões legitimamente contratadas. Ambas as
premissas estão obviamente erradas e provavelmente gerarão distorções
futuras.
Sabemos que tais decisões não são fáceis e que o momento não permite o
luxo do amadurecimento cuidadoso delas. Sabemos, também, que, no Japão, a
criação por seguradoras e resseguradores de fundos humanitários destinados
a compensar perdas não cobertas por seguros foi fundamental na reação a
graves eventos naturais que acometeram aquele país.
Já na América Latina, a experiência de fundos humanitários tem sido péssima.
Isso, talvez, pelo nosso desapego ao respeito a contratos e por outros
elementos culturais nada úteis ao nosso desenvolvimento, elementos estes,
diga-se de passagem, muito mais problemáticos do que as nossas supostas
“veias abertas”, ponto central do nosso falacioso vitimismo, infiltrado inclusive
em decisões judiciais proferidas em processos, por exemplo, relacionados à
relações de consumo, seguros e planos de saúde.
De qualquer modo, nesse caso, faríamos melhor nos equiparando ao Japão.
As distorções decorrentes do tratamento equivocado da questão são muitas. Já
vimos artigos de advogados respeitados “deixando claro” e “revelando” que tais
pagamentos de perdas não cobertas são nada mais do que o reconhecimento
da ilegalidade das exclusões de pandemias. Vimos, ainda, Governantes de
países desenvolvidos irem a público dizer que exclusões de pandemias, no que
se referem à cobertura de business interruption, não são justas, porque por
muitos anos as empresas tiveram seguros sem sinistros. Não é necessário
demonstrar que afirmações populistas como essa não mereceriam ser ditas
nem em uma mesa de bar, muito menos se pretendesse discutir a sério
reações corretas à pandemia.
Note-se, a questão da cobertura de lucros cessantes está, muito grosso modo,
normalmente associada a perdas patrimoniais de bens cobertos, o que, em
tese, reduziria muito a chance de perdas causadas pela pandemia serem
cobertas. Por outro lado, seguros de pessoas excluem perdas decorrentes de
pandemias e tiveram suas reservas destinadas ao custeio de tais perdas.
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Não se está dizendo que não há perdas decorrentes da pandemia cobertas por
seguros. Tivemos conhecimento, por exemplo, de apólices de seguro
contratadas e renovadas desde 2003 com o objetivo de compensar perdas
causadas pelo cancelamento do torneio de tênis de Wimbledon, em
decorrência de situação de pandemia e cujo sinistro será pago.
De qualquer modo, no futuro, outras situações de stress poderão estar sujeitas
aos tratamentos equivocados ora apontados, e nem sempre os impactos
poderão ser confortavelmente suportados pelas seguradoras.
Situações como apólices coletivas, em que o seguro foi contratado antes da
pandemia, mas às quais segurados aderem após, especialmente considerando
nossa

prática

de

apólices

“abertas”

comercializadas

para

grupos

indeterminados, são possíveis catalizadores de coberturas mesmo quando a
eventualidade do risco estiver mitigada. Isso ainda que exclusões de pandemia
(atualmente desconsideradas) ou mesmo especificamente da COVID-19
tenham sido expressamente estabelecidas.
Já há ações civis públicas buscando evitar que o não pagamento de
contribuições que resulte na perda de coberturas de planos médicos. Nesse
ponto, é curioso notar como a absoluta essencialidade de um plano de saúde é
utilizada, de forma distorcida pela desinformação ou pela má intenção, como
fundamento para destruir a sua viabilidade imediata, quando mais necessita de
recursos.
Em suma, a exibição de pujante solidariedade humana e o comportamento de
empresas com condição econômica para ajudar as vítimas da COVID-19 são
talvez os aspectos mais bonitos da trágica situação pela qual passamos. São
base para o vaticínio de que, passada a tempestade, descobriremos quão
melhores podemos ser.
De fato, a empatia parece, como tantas vezes afirmado, o traço mais distintivo
do ser humano, aquilo que nos permitiu inventar as cidades, as indústrias, a
tecnologia e o amor. E nenhuma ação de exercício de empatia e solidariedade
pode ser frontalmente atacada nesse momento, mesmo aquela que não
alcance os melhores resultados ou aquela que seja executada de forma errada.
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Contudo, feita essa ressalva, não há porque confundir solidariedade com
obrigação contratual. Pelo contrário.
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SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
A. Perda de uma chance
Carlos Josias Menna De Oliveira

A Responsabilidade Civil se torna cada dia mais abrangente e seus braços
alcançam incontáveis situações. A medida que evoluímos, e quanto mais a
dinâmica da atividade no planeta se expande, mais o cenário se altera e mais
riscos surgem. Inevitável, quanto maior a oportunidade de riscos mais se alarga
a possibilidade de incidir responsabilidade, quer de natureza civil quer de
natureza penal.
Em regra, no que concerne ao tema jurídico, toda e qualquer incidência de
responsabilidade nasce de tímidas investidas para que sejam reconhecidas, e
mira inicialmente o dano em si e a seguir a sua extensão para perquirir como
pode ser resolvida pela via da reparação de modo que ofensor e ofendido
sejam justamente punidos e dignamente compensados. Ao longo do tempo vão
se firmando e se ajustando os entendimentos, fixando-se conceitos e critérios,
até que haja a mais adequada proximidade com a Justiça.
Foi assim, ilustrativamente, com o dano moral. Durante muito tempo, ainda que
reconhecida sua existência, se dizia que não se podia conceder porque não era
possível ser encontrado o “quantum” justo. Este pensamento vigorou até que
se passou a refletir sobre o quadro e surgiu a indagação: “Que malfadada
justiça é esta que reconhece a existência do dano mas não concede a
compensação porque não sabe fixá-la?”. O dano moral passou a ser aceito
como passível de reparação, mas como sendo imperiosa a reparação.
A segunda parte era mais difícil. Como fixá-lo apropriadamente? Seguindo a
linha nem sempre muito feliz do direito alienígena - para aplicação ao nosso
padrão - as primeiras indenizações fixadas pela Justiça chegaram a assustar o
meio jurídico até mesmo pelo fato de que algumas se tornavam inexequíveis,
aliando-se a isto a aleatoriedade de critérios. O tempo é sempre o senhor da
razão, e com a sucessão de julgamentos estes parâmetros foram se
adequando à nossa realidade e hoje é possível dizer que há critérios justos e
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conhecidos, em geral, nas indenizações oriundas deste tipo de dano conforme
o fato, a infração, ofensor e ofendido.
A Perda de uma oportunidade de alcançar uma vantagem e ou de evitar um
mal maior, um prejuízo, passou anos sem reconhecimento por argumento
semelhante ao que era esgrimido para negar o dano moral. O conservadorismo
da doutrina não se preocupava com danos de outra natureza que não fosse o
da obtenção da vantagem, tinha que haver um dano final.
Dessa forma foi que, com a mesma timidez do Dano Moral e os demais que
passaram a ocupar a Justiça na ações indenizatórias, a Perda de Uma Chance
surge aos poucos como reconhecida, mas enfrenta ainda algumas dificuldades
de ser acatada a existência e na fixação dos critérios de solução, oscilando
entre justos e injustos e, pior, muitos incompreensíveis ao técnico.
A possível obtenção de um lucro ou de se evitar uma perda por ato de outrem,
antes de mais nada é o preâmbulo para se chegar ao fim: um valor ou uma
forma de reparação.
As situações são inúmeras onde é possível examinar a possibilidade da
existência: perda de emprego, ascensão profissional, destruição de uma
possibilidade de êxito numa causa judicial, por perda de prazo do advogado ou
semelhante, e enfim, as causas que podem gerar a Responsabilidade Civil pela
Perda de Uma Chance são várias.
O certo é que, para que esta perda efetivamente seja considerada há que estar
presente a razoabilidade de êxito ou favorecimento ao ofendido não fosse o ato
infracional que supostamente teria impedido sua concretização.
A Perda de Uma Chance não pode contemplar uma fantasia do ofendido que
vislumbrava ser o maior Guitarrista do mundo ou a melhor jogador de futebol
do planeta etc. Há que visar a possibilidade real ou muito próxima dela, não o
fato que embasa perseguir sua procedência.
Sérgio Cavalieri Filho leciona:
“Não se deve, todavia, olhar para a chance como perda de um
resultado certo porque não se terá a certeza de que o evento se
realizará. Deve-se olhar a chance como a perda da possibilidade de
conseguir um resultado ou de se evitar um dano; devem-se valorar as
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possibilidades que o sujeito tinha de conseguir o resultado para ver
se são ou não relevantes para o ordenamento.” (Sérgio Cavalieri
Filho “in” Programa de Responsabilidade Civil. 10 ed. São Paulo:
Atlas. 2012. P.75).

O fato é que o reconhecimento da existência da Perda de Uma Chance não é
tão simples de ser identificado em alguns casos, e tal qual o Dano Moral de
início o critério de fixação do reparo, pecuniário ou não, tem sido outro tomento
na definição - certamente mais aflitivo e problemático que o primeiro.
Uma hipótese de Responsabilidade Civil Profissional que me chega e vai
exatamente no sentido deste dilema, ilustro à reflexão:
 Situação cujo êxito teria chances absolutamente zeradas de ser
alcançado;
 Manobra legal utilizada única e exclusivamente para retardar o efeito do
reparo determinado;
 Erro de procedimento do profissional abrevia o fim desta possibilidade
de retardo;
 Perito fixa a Perda de Uma Chance em 25% do impossível êxito
imaginado.
Se a existência da Perda da Chance no caso já é discutível (não se perde uma
chance impossível, ela tem que ser razoável) o percentual completamente
aleatório traz um imenso prejuízo pois mirou o “start” de fixação num inviável
100% para dele ser extraída uma parte. Percebem? Ainda que se entendesse
por deferir alguma indenização pela perda da chance do retardo buscado esta,
teria que se dar mirando o atraso do cumprimento que se perseguia, não o
êxito que nunca seria alcançado. A chance era o retardo, não mais que ele.
Contextos do tipo tem causado preocupações fortes, e é revelador que o
Judiciário ainda engatinha no tema.
As distorções serão corrigidas com o andar das causas, muito provavelmente,
e sendo sincero não creio que haverá grandes dificuldades nisto se se for
buscar nos critérios já existentes para o Dano Moral o socorro necessário.
Até lá haverá gemidos e ranger de dentes, por injustiças como no passado.
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B. Reflexão sobre a nova dinâmica da responsabilidade civil: Uma
abordagem a partir do Direito de Danos.
Paulo Henrique Cremoneze

Nota prévia: este modesto comentário inspira-se na aula proferida em 22 de
janeiro de 2020 pelo renomado professor espanhol Dr. Eugênio Llamas Pombo,
no curso de pós-graduação em Direito da Universidade de Salamanca,
especialização em Contratos e Danos.
O que há de novo em termos de Responsabilidade Civil?
Basicamente nada, muito embora a disciplina esteja ainda, como há de ser
para

sempre, em debate

constante, fervilhando

de

ideias.

Algumas

universidades importantes do mundo, como as de Salamanca, Bolonha,
Perugia, têm fomentado porém uma ideia que, não exatamente inédita, ainda
guarda ares de polêmica novidade: a responsabilidade sem danos.
Esse pensamento, ainda em estudo, chegou às Américas por meio da
Pontifícia Universidade Javeriana, da Colômbia, e possivelmente tarde a
chegar, de modo aplicável, aos quatro cantos do mundo.
A novidade, se assim se pode chamá-la, reside na mudança de mentalidade
em relação ao eixo fundamental da responsabilidade civil. Antes, e por muito
tempo, a culpa; agora, a imputação. E na esteira dessa mudança, outra, tão ou
mais importante: o grande protagonista, em vez do danador, passou a ser o
danado93.
A vítima do dano passou a ser o alvo das atenções, situação que conferiu vigor
renovado a temas subjacentes da responsabilidade civil, tais como a incidência
da teoria objetiva e a quantificação dos danos. Essa mudança liga-se à nova
posição dos riscos e danos no mundo atual.
A sociedade contemporânea é, precisamente, esta sociedade de riscos, em
que, a qualquer instante, surgem vítimas de danos graves, capazes de se
estender no tempo e no espaço, como nos lembram os exemplos do navio
93

Em língua portuguesa, as palavras danador e danado soam estranhas, mas, conceitualmente precisas,
por que não as tentar trazer ao vocabulário jurídico brasileiro?
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Prestige e da usina de Chernobyl. Por isso o Direito, que não poderia deixar de
evoluir, veio oferecer respostas mais eficazes à moderna dinâmica de
problemas, e daí se chegou, ao fim e ao cabo, à primazia da imputação e da
vítima (do danado).
O esquema geral da responsabilidade civil, atualmente, bem mais do que o de
antes, contemplou com destaque a justificação do dever de indenização e o
elemento de configuração do direito da vítima. A apuração da culpa perdeu
fôlego, e com isso a teoria objetiva ganhou poder, mesmo em hipóteses não
alcançadas pelos contratos e/ou pelas obrigações de resultado.
Hoje, importa mais saber quem causou o dano e lhe imputar a devida
responsabilidade pelos prejuízos derivados do que apurar se sua conduta foi ou
não culposa e, sendo, qual o grau de culpa.
Disso não se extrai que a culpa, sua apuração e intensidade, tenha deixado de
existir ou, posta de lado, se tenha encolhido em irrelevância. Não; o fato é que,
em um volume que não é desprezível de situações, o dever de reparação
(integral) dos prejuízos acaba por se impor com objetividade incontornável.
Responsabilizar alguém sem culpa faz parte da dinâmica do tempo atual,
medida valiosa quando calibrada por princípios como os da razoabilidade,
proporcionalidade, boa-fé, equidade, entre outros.
Essa mudança de mentalidade se projetou no tempo a partir dos anos 90 do
século passado, quando o Direito Civil se foi socializando.
Aqui cabe um parêntese imprescindível: socialização não possui aqui nenhum
cunho político-ideológico nem vinculação a socialismos de qualquer tipo. Tratase, apenas, de algo voltado ao bem comum, ao cenário social. Por exemplo:
interessa a todo o tecido social que companhias aéreas não se invistam de
cláusulas abusivas.
Então por volta desta época os pilares da responsabilidade civil por culpa, um
tanto fatigados, esbaforidos pelo uso milenar, começaram a ruir; e ruindo vêm
até os dias atuais.
Vivemos hoje em uma sociedade repleta de atividades potencialmente lesivas.
Sendo assim, nada mais natural que o Direito busque abordagens de controle
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mais arrojadas. Além disso, sendo o mundo cada vez mais influenciado pela
Quarta Revolução Industrial e pela Inteligência Artificial, parece pueril querer
dar ares de eternidade aos moldes já enferrujados da responsabilidade civil,
com fundamento único ou preponderante na bem idosa visão de culpa. Daí o
salto em favor da seguinte ideia: quem causa o dano, arca com o prejuízo,
pouco importando a culpa ou a falta dela.
A culpa perde boa parte de espaço para outro elemento de formação da
imputação: o risco.
Fischer diz que quem se beneficia diretamente de uma fonte de risco,
manuseia algo potencialmente capaz de causar dano, tem de arcar com o ônus
decorrente disso. Não é mais condição determinante da imputação a
necessidade da ilicitude.
Eis, pois, um novo e poderoso princípio do Direito, o pro damnato.
A leitura das páginas da responsabilidade civil passa a ser feita com as lentes
da proteção da vítima. Não se pergunta mais, ou tanto, sobre culpa ou
imputação, mas como melhor proteger a vítima. E disso vem o triunfo da
responsabilidade objetiva.
Esse contexto todo – sociedade de riscos, Direito de Danos, destaque à
imputação e princípio do pro damnato – tem consequências imediatas não só
no trato da responsabilidade civil, mas no âmbito social como um todo e, mais
particularmente, na Economia e no Direito do Seguro.
Não são poucas as vozes que reclamam seguro obrigatório para diversas
atividades empresariais. Esse conjunto de vozes, nada roucas, não deseja
maior mitigação do princípio da autonomia da vontade, e sim a presença cada
mais frequente do negócio de seguro.
A presença do negócio de seguro auxilia muito na imputação objetiva da
responsabilidade civil, reservados e bem defendidos, pois, todos os elementos
arquétipos e informadores do próprio negócio, sob pena de sua indevida e
violenta socialização, vindo em ofensa manifesta contra o princípio do
mutualismo e o colégio dos segurados.
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Em verdade, a responsabilidade civil segue a mesma linha, com pequenas
alterações apenas no esquema geral. Com efeito, objetivar tanto quanto
possível a responsabilidade civil passou a ser a grande busca do Direito
contemporâneo, o vital mecanismo de calibragem da sociedade de riscos e
danos.
Diante dessa busca, por demais importante é repetir, em destaque, que o
danador, o responsável, o lesante, não é por eventual conduta reprovável, mas
por manuseio de fonte de risco.
Não obstante, quase todos os Códigos do mundo ainda se pautam pelo antigo
conceito de culpa, ao menos como regra geral. Daí a importância de contínuas
mudanças legislativas e jurisprudenciais. Hoje um número imenso de litígios de
responsabilidade civil se fundam na responsabilidade objetiva. No passado,
desde o Digesto, praticamente a única imputação objetiva de responsabilidade
existente era a dos proprietários de bens semoventes. Muito tempo depois, no
século XIX, veio a responsabilidade dos empregadores por acidentes de
trabalho.
A responsabilidade objetiva por acidentes de trabalho, aliás, motivou, na
Espanha, o surgimento dos mútuos patronais, isto é, a repartição do problema,
observando-se, de forma embrionária, o binômio “responsabilidade objetiva e
proteção securitária”. E o que se passou na Espanha também se deu em
praticamente todo o mundo ocidental.
A obrigação de transporte, essencialmente de resultado, também se submeteu
aos ditames da responsabilidade objetiva no início do século passado, e hoje o
que se discute é se, com os avanços tecnológicos que a cada dia mais
intervém

na

atividade,

pode

a

visão

das

causas

excludentes

de

responsabilidade continuar a mesma de antes. Do ponto de vista prático, uma
das maiores evidências dessa mudança vigorosa de mentalidade é o
surgimento do princípio da carga dinâmica da prova, a inversão do ônus
probatório.
O desafio mais recente não é pensar sobre tais ideias, mas como pensá-las.
Por isso a menção anterior aos princípios fundamentais, constitucionais ou não,
que não podem deixar de informar a nova leitura da responsabilidade civil e o
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correto ânimo de sua objetivação. Isso para não se ter também o reverso da
moeda, a imputação desregrada de responsabilidade e as condenações
injustas. O bom senso, subjetiva que seja sua medida, há de prevalecer
sempre.
Muitos criticam afirmações similares por darem vazão ao ativismo judicial. E os
críticos têm alguma razão. Todavia, o receio por efeitos perniciosos não deve
inibir ao menos a reflexão e o estudo sério.
Comparações pertinentes e critérios razoáveis se fazem necessários para essa
nova visão da culpa. O exagero judicial pode ser uma forma de “objetivar” a
responsabilidade civil pela porta dos fundos. É verdade. Mas não é menos
verdade que, na equação de erros e acertos, ônus e bônus, os segundos vêm
se mostrando mais presentes que os primeiros.
A inversão do ônus da prova é uma medida interessante, a ser usada sempre
que necessário, mas sem jamais ignorar para isso os padrões de razoabilidade
e proporcionalidade.
Os exageros jurisprudenciais têm causado certa preocupação, e é justo que ela
exista. Porém, é ainda mais justo e conforme a moral seguir adiante com a
nova mentalidade, abrindo via saudável para o tratamento dos danos neste
inegável sistema social de riscos potencializados. Uma culpa redesenhada,
modernizada, mas criteriosa, é absolutamente necessária; uma ampliação
contínua da teoria objetiva, mais ainda.
Nesse sentido muito bem fez o legislador Civil brasileiro, que além de
disciplinar o dever de reparação civil integral no art. 944 do Código Civil não se
olvidou de prever para a atividade de risco o manto da responsabilidade
objetiva, conforme o art. 927. Particularmente feliz foi Código Civil, e bem
consentâneo

ao

pensamento

internacional

que

leva

em

conta

a

responsabilidade civil na sociedade de riscos e danos.
A expectativa mais positiva é que a cada dia o que a lei já prevê ganhe corpo
nos cenários doutrinário e jurisprudencial, especialmente nas relações com
outros ramos do Direito, como o dos Transportes, a fim de rever e melhor
pensar as cláusulas legais excludentes de responsabilidade, bem como as que
ousam oferecer, em ofensa ao plano moral, as limitações indenizatórias.
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C. A responsabilidade civil do corretor de seguros no término de vigência
da apólice
Voltaire Marensi

No site: www.cqcs.com.br, datado de 10/07/2019, sob o título "Justiça entende
que Corretor não é responsável por avisar o término de vigência da apólice", o
eminente Presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Distrito
Federal, doutor Dorival Alves de Sousa, ao comentar acórdão proferido pela
19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em irrestrito apoio
a esse entendimento, afirmou que: "não há cláusula no contrato de seguros
que estabelece isso". Aduziu, ainda, que a decisão em pauta deixa claro que a
responsabilidade é do próprio segurado. E, em arremate ao seu entender,
disse: " Se não está pactuado no contrato, a responsabilidade não é do
corretor, mas do segurado que tem um documento indicando a data de
vencimento".
Data vênia, discordo do entendimento exarado por aquela Corte de Justiça
perfilhado pelo culto e nobre colega, aliás, também advogado como o
subscritor deste curto ensaio jurídico.
Sem querer entrar em testilhas com a prestigiada classe "dos corretores de
seguros", ouso, em apertada síntese, divergir do entendimento esposado por
aquele ínclito profissional. E, assim fazendo, me permito tecer algumas
considerações, que, em apertada síntese, julgo pertinente ao tema em pauta.
A uma, porque " o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e
prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações
sobre o andamento do negócio".94 A duas, porque embora se cuide de tema
pertinente à remuneração do corretor em razão de sua própria atividade a parte
final do artigo 726 do Código Civil, se utiliza das expressões: inércia ou
ociosidade.
Assim, a meu sentir, malgrado se cuide de situação diversa do que aqui se
trata, é evidente que todo o intermediador, rectius, mediador é obrigado a

94

Artigo 723, caput, do Código Civil.
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executá-la com diligência e prudência prestando ao cliente todos os
esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações
de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da
incumbência.95 A três, porque o contrato de corretagem não existia no anterior
Código Civil e a Lei nº 4.594/64, com suas alterações, embora silente sobre a
matéria trata da responsabilidade civil desse profissional não nos termos acima
expostos pela legislação codificada, mas focalizando o tema dentre "as
penalidades".96
A quatro, porque na prática de mercado o corretor de seguros se "encarrega de
avisar o segurado", quando se avizinha o vencimento da apólice de seguro
para, automaticamente, renovar o seguro fazendo jus à sua remuneração pelo
serviço prestado. Esta última razão, me parece bastante relevante, salvante
entendimento divergente, de vez que se trata de "um costume" que no dizer
elegante de Rudolf Von Ihering, embora não se cuide de uma Lei ele, costume,
"não é sonâmbulo".97
Enfim, todas as atividades que envolvem interesses de mediação estão
voltadas para uma prestação de serviços na qual há obrigação de se obter para
o interessado, vale dizer, o cliente segurado, todos os esclarecimentos e todo o
tipo de informação que possa influir no resultado da incumbência, sem
descurar do jargão conhecido no mercado segurador como bônus obtido por
aquele quando faz sua renovação dentro do período de tempo estipulado
contratualmente.
É o que penso, sob censura dos doutos.

95

Bis in idem, artigos 723 e 726 do Código Civil.

96

Artigos 20 a 26 da Lei 4.594/64.

97

A Luta pelo Direito, Ed Pillares, pág. 34.
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SEGURO DE RISCOS CIBERNÉTICOS
A. Coronavírus e o Seguro de Riscos Cibernéticos
Marcia Cicarelli Barbosa de Oliveira

A pandemia da COVID-19 escancarou nossa dependência da tecnologia.
Graças a ela, parte das empresas vem conseguindo dar continuidade às suas
operações, através do acesso remoto, vendas pela internet, parcerias com
aplicativos, dentre tantas outras ferramentas. Ademais, diante do necessário
isolamento social, o tempo de permanência das pessoas nas redes aumentou
consideravelmente: é através da internet que se fazem as reuniões,
conferências, encontros virtuais com familiares e amigos, sem falar da frenética
busca de informações e notícias sobre a situação de exceção que estamos
vivendo.
E essa nova realidade traz diversos novos riscos. A presidente da Comissão
Europeia, Ursula von der Leyen, alertou que o crime cibernético na União
Europeia mais que triplicou com a pandemia.De fato, milhões de pessoas estão
trabalhando em suas casas e não necessariamente suas redes possuem o
mesmo nível de segurança das redes corporativas. Há relatos de aumento de
"phishing", ataques cibernéticos através de e-mails com anexos maliciosos
capazes de comprometer a segurança dos sistemas de computador, ataques
de “hackers”, casos de extorsão, apenas para citar alguns dos crimes
cibernéticos. Além disto, as organizações estão enfrentando um aumento no
tráfego do acesso remoto à rede, o que pode gerar sobrecarga de sistemas.
Obviamente, diante desse cenário, a exposição das seguradoras aos sinistros
cibernéticos é, atualmente, muito maior.
Esse tipo de seguro pode cobrir tanto a responsabilidade do segurado por
violação de dados de terceiros, como também danos sofridos pelo próprio
segurado em seus sistemas, computadores e servidores em decorrência de um
incidente cibernético. Além disso, esse seguro costuma oferecer um painel de
prestadores de serviços para atender o segurado em várias frentes tão logo a
seguradora seja notificada do incidente cibernético.
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Podemos citar dois riscos principais associados a incidentes cibernéticos no
atual cenário: a violação da segurança dos sistemas e consequente vazamento
de dados pessoais; e o risco de interrupção dos negócios. Ambos são
contemplados na maioria dos seguros, sobressaindo os chamados serviços
emergenciais “first response” e a cobertura de “interrupção de negócios”.
A cobertura dos serviços emergenciais inclui, dentre outros serviços,
especialistas em computação para a identificação do incidente, restauração do
sistema de computador e sua manutenção operacional.
No entanto, o desempenho dessas ações deve encontrar maiores dificuldades
do que o habitual, pois o sistema afetado pode envolver não apenas o servidor
e sistemas da empresa, mas o sistema existente na residência do usuário.
Ainda não é possível dimensionar o desafio técnico e logístico que essa nova
situação representa.
Finalmente, mais do que nunca, a cobertura de “interrupção de negócios”, que
visa cobrir a perda de receita decorrente do incidente cibernético, será
especialmente relevante. O desafio será fazer uma distinção clara entre a
perda de lucro estritamente derivada do “ciberataques” e a perda de lucro
decorrente da situação de crise gerada pela COVID-19.
Esses são apenas alguns dos vários desafios que o cenário atual nos
apresenta. Não deixa de ser também, uma grande oportunidade para o
mercado segurador demonstrar a importância do seguro para os riscos cada
vez mais complexos da nossa sociedade.
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SEGURO DE TRANSPORTE
A. Sobre a responsabilidade civil, as cláusulas abusivas em contratos de
transporte internacional marítimo de carga e a justa equiparação do
segurador sub-rogado ao contratante débil (vítima de dano)
Paulo Henrique Cremoneze
Comento aqui um pouco sobre as cláusulas abusivas. Com isso meu objetivo
não se volta exatamente à proteção do consumidor ou do contratante débil
propriamente ditos. Busco refletir mais sobre os modos pelos quais essa
proteção pode vir em auxílio do segurador sub-rogado, nos pleitos de
ressarcimento em regresso contra causador de dano, sob as luzes do cenário
contratual, atraídas pela existência de instrumento adesivo.
Tenho em mente o contrato internacional de transporte marítimo de carga,
conhecido, universalmente, como Bill of Lading (B/L) ou, vernaculamente
Conhecimento Marítimo. Isso porque o B/L contém cláusulas de um abuso
muito claro aos olhos do Direito brasileiro.
Não é de hoje que o Poder Judiciário declara a abusividade e,
consequentemente, a ilicitude das cláusulas que tratam da imposição de
jurisdição estrangeira, ou de arbitragem, e das que limitam a responsabilidade
do transportador marítimo de carga. Quando não ficam marcadas pelo
estigmas da invalidade e da ineficácia, mostram-se nulas de pleno Direito.
Afinal, toda renúncia de direitos tem que ser expressa, voluntária, prévia e
formal. Quem deixa de litigar na jurisdição do seu domicílio para o fazer em
alguma outra tem evidentemente de querê-lo. Por abrir mão da garantia
constitucional de acesso à jurisdição para usar o sistema de arbitragem, deve
mirar tal preferência com volição indiscutível, sob o risco de se desvirtuarem as
regras do procedimento arbitral mesmo.
Aceitar que o causador do dano não o repare integralmente, e assim se
submeta aos critérios de limitação de responsabilidade, é algo que, da mesma
forma, não se pode presumir jamais. Exige concordância expressa.
Como advogado, dou testemunho fiel: postulando em nome de seguradores
sub-rogados

o

ressarcimento

contra

tais

espécies

de

transportador,
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pouquíssimas vezes perdi litígios por causa de jurisdição estrangeira,
arbitragem ou limitação de responsabilidade.
No corpo de todo B/L existem tais cláusulas. E elas não derivam da vontade da
parte contratante ou daquela em que o transporte produzirá efeitos, obedecem
porém à força impositiva do transportador, ao critério unilateral de sua vontade
a pressionar o embarcador, o contratante, e o consignatário, o estipulado da
obrigação de transporte, em caracterização inegável de dirigismo contratual
entre as partes, de assimetria de forças entre elas.
Dependendo da forma pela qual se interpreta o sistema legal brasileiro, ao
embarcador e ao consignatário da carga não cabe o rótulo de consumidores, e
sim o de credores civis. Todavia, ajustam-se e bem ao de partes débeis do
negócio jurídico de transporte. E a parte débil, seja na Europa, seja no Brasil,
dispõe de um expressivo rol de direitos e garantias, segundo o mais moderno
Direito Contratual.
Praticamente todos sistemas legais do mundo condenam o dirigismo
contratual, o desequilíbrio de direitos entre as partes contratantes. No caso
específico dos contratos de adesão, escolhem beneficiar os aderentes, opção
na qual residem elementos básicos de princípios fundamentais como os da
proporcionalidade, da razoabilidade, da isonomia e da boa-fé objetiva.
Assim, diante de tamanha afronta ao princípio da autonomia da vontade nos
contratos internacionais de transportes de cargas, os embarcadores e
consignatários, partes débeis, não devem ser obrigados a prestar continência a
cláusulas de jurisdição estrangeira, arbitragem e limitação de responsabilidade,
manifestamente abusivas segundo o Direito e a jurisprudência brasileira, e
mesmo à luz da ordem moral.
A inspiração pelo Direito Comparado me leva a observar que há de se entender
por ordem moral aqui o mesmo que o Direito espanhol: um conjunto de
condições éticas importantes, com status de norma constitucional, aplicáveis
em uma sociedade em determinada época.
Com efeito, não é aceitável no mundo atual, caracterizado por sociedade de
danos, que aqueles que manejam riscos, atentos aos deveres contratuais de
resultado, deixem de arcar integralmente com os prejuízos a que derem causa,
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e ainda busquem contra isso, pela supressão de direitos das vítimas que eles
mesmos criaram, uma blindagem contratual contra a própria responsabilidade.
A situação é ainda mais sensível quando o dono da carga danada pelo
transportador cede, por sub-rogação, sua pretensão original ao segurador.
Quase todo transporte internacional marítimo de carga deixa-se proteger por
seguro específico. Diante do dano, o segurador paga a indenização devida ao
segurado, proprietário, e dessa maneira adquire o direito de buscar o
ressarcimento em regresso contra o transportador.
A busca do ressarcimento em regresso não é apenas um direito do segurador.
É ainda um dever. Haja vista o princípio do mutualismo, os interesses legítimos
de todos os segurados, da sociedade e a função social do seguro. Por isso
tudo é que não são oponíveis ao segurador as disposições do contrato de
internacional de transporte marítimo de carga.
A coisa toda é um tanto óbvia, não obstante a discussão de seus termos seja
sempre provocada por transportadores em ambientes forenses. Se as
cláusulas em questão já são um abuso contra embarcadores e consignatários,
segurados, quem dirá em relação aos seguradores, que sequer são parte
nesses contratos. Como vão poder anuir com o que quer que seja?
E ainda que se queira emprestar validade e eficácia às tais cláusulas, efeito
alguns projetaria aos seguradores, por força do art. 786 do Código Civil e da
Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal.
Pensar de forma diferente é possível. Sempre é. Neste caso, antítese
precisaria desconsiderar a lei, a Súmula, a jurisprudência de longa data, os
valores Principiológicos e morais que informam o Direito contemporâneo, e
também o novo contratualismo, ramo do Direito intimamente ligado à
responsabilidade civil e ao que os espanhóis chamam de Contratos y Daños ou
Derecho de Daños. Não é tarefa fácil.
O segurador sub-rogado não se submete a qualquer disposição contratual com
que não tenha expressamente anuído, sobretudo quando a disposição implicar
renúncia ou diminuição de direitos, ou for tão apenas abusiva, isto é, ilícita.
Neste sentido, nada se afigura de um caráter muito inédito. Parte de meu
cotidiano profissional, há pelo menos três décadas, próprio de uma leitura
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jurisprudencial do Direito, defendia esse ideário. Acabou renovando seu vigor, é
claro, envolto por novos ares, com ancoragem agora no Direito da Europa e de
outros países das Américas.
Por excesso de cautela, quis levar a questão ao famoso jurista espanhol Dr.
Eugenio Lamas Pombo, Professor Catedrático de Direito Civil da Faculdade de
Direito da Universidade de Salamanca, um dos grandes nomes da
Responsabilidade Civil, Direito de Danos e Direito do Seguro no mundo:
“Profesor, ¿puedo pensar que esta protección se extiende al asegurador
subrogado en un reclamo de reembolso por los daños? Justifico la pregunta:
para proteger el concepto de reparación civil integral, la salud del mutualismo y
los intereses legítimos del colegio asegurado. Gracias.”
E a resposta veio a confirmar minhas expectativas: “Mi opinión es que la
protección no alcanza a la aseguradora que acciona por subrogación.”.
No que se refere a sub-rogação de direitos e cláusulas abusivas, tudo o que
vale para o segurado, contratante débil, também vale em termos protetivos
para o segurador. O objetivo é proteger o credor, a vítima do dano. Punir com
justeza, integralidade e objetividade o danador. O benefício imotivado a este
implica redução inaceitável de direito da vítima, uma espécie de dano dobrado.
E se porventura ainda alguma dúvida restar sobre a interpretação das
cláusulas unilaterais do B/L, é sempre bom lembrar da existência do pro
damnato: deve-se privilegiar a parte lesada.
A proteção da reparação do dano é, antes de tudo, uma necessidade social e
como tal não pode ser prejudicada em seu exercício pleno. Tanto pior quando
confrontada por sistema contratuais anacrônicos, excessivamente protetivos e
descompassados com o Direito atual, como é o próprio contrato de transporte
internacional marítimo de carga.
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B. Transporte rodoviário de carga: fortuito interno e responsabilidade
objetiva
Paulo Henrique Cremoneze

Este comentário se ancora no exercício prático do Direito Civil, do Direito do
Transporte, do Direito do Seguro, em vez de adotar uma postura mais
acadêmica e teórica em relação aos três.
Em defesa do mercado segurador (carteira de seguro de transporte) costumo
trabalhar no ressarcimento em regresso contra transportadores de carga;
sejam marítimos, sejam aéreos, sejam rodoviários. No caso específico dos
rodoviários, noto um detalhe recorrente. Costumam os transportadores basear
sua em caso fortuito ou força maior. Isso quando não tentam emplacar uma
simples negativa geral de responsabilidade.
Tais linhas de defesa não são exatamente erradas. Salvo a negativa genérica,
que é em si mesma absurda, são até em parte esperadas. Erradas mesmo são
as interpretações do Direito dadas diante dos fatos.
Poucos transportadores chamam de força maior ou caso fortuito fenômenos
atípicos a esses rótulos. Para facilitar a compreensão do coração deste breve
comentário, não convém alongar seu conteúdo com uma leva desnecessária
de conceitos; sejamos pragmáticos e chamemos força maior e caso fortuito
simplesmente de “fortuidade”. E o que é a fortuidade dentro do contexto do
transporte de carga?
Definamos assim: é o fenômeno natural ou humano, imprevisível, inesperado e
irresistível, que impede o cumprimento perfeito do transporte. A definição é
simples, porém completa. Se o evento, natural ou humano, não for ao mesmo
tempo imprevisível, inesperado e irresistível, não há fortuidade.
Nunca é demais lembrar que o transportador é devedor de obrigação contratual
de resultado. Segundo longa tradição jurídica brasileira, essa obrigação de
resultado

implica

presunção

legal

de

responsabilidade

em

caso

de

inadimplemento. Assim, o credor insatisfeito não precisa provar a culpa do
devedor inadimplente. Basta provar o nexo de causalidade, isto é, o contrato de
transporte violado, o dano (e o consequente prejuízo) e nada mais.
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Caberá ao transportador, querendo e sendo o caso, alegar e provar alguma
excludente de responsabilidade: caso fortuito, força maior ou vício de origem. E
aí que surgem os problemas. Em verdade muitas vezes problemas falsos,
fictícios, cuja defesa fica a bailar entre o bizarro e o surreal.
Dou alguns exemplos. Já vi alegarem fortuidade para as seguintes situações:
1) Necessidade fisiológica do motorista;
2) Estouro de pneu;
3) Buraco na pista de rodagem;
4) Óleo na pista;
5) Cachorrinho atropelado;
6) Manobra arriscada de outro veículo;
7) Enxame de insetos no para-brisa;
8) Café derrubado no motorista durante a viagem;
9) Sono ao volante;
10) Saque de carga esparramada no chão;
11) Colisão protagonizada por outrem; etc.
Alguns exemplos são tão inverossímeis, tão doidos que não é preciso
comentar. Fiquemos nos menos extravagantes. Por exemplo, sono ao volante.
Não é fortuidade. É erro grave, gravíssimo, do motorista.
Buraco ou óleo na pista, bem como colisão causada por outro veículo, são
riscos inerentes ao negócio de transporte. Causas que não se ajustam ao
conceito legal de fortuidade, porque previsíveis, esperadas, comuns até.
Todo transportador sabe que pode transitar por pistas esburacadas,
imperfeitas, sujas, irregulares. Sabe da possibilidade de ser diretamente
prejudicado por outro veículo. Logo, nenhuma dessas causas configura
fortuidade. E se não configuram fortuidade, não excluem a presunção legal de
responsabilidade do transportador que não cumpre a obrigação de resultado.
Não se trata de considerar ou não o respeito ao dever de precaução (que
incide em casos de excesso de velocidade, por exemplo) ou do dever de
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preservar a integridade física da carga (falha de estivar a bordo da carreta ou
do baú do veículo transportador), mas de simplesmente considerar os
contornos vivos do dano contratual, da obrigação de resultado e do manejo de
atividade de risco. Trata-se de valorizar a figura do credor insatisfeito (que
migra para o segurador sub-rogado) e da necessidade de se punir eficazmente,
na justa medida, o causador do dano, o devedor inadimplente.
Esses atos e fatos não são juridicamente relevantes para impedir a imputação
de responsabilidade do transportador, pouco importando discutir a eventual
culpa de um outro. No máximo pode-se dizer que tais atos e fatos caracterizam
fortuitos internos. Segundo a doutrina, seguida de perto pela jurisprudência, o
fortuito interno é o evento não querido, mas pertencente ao rol de riscos de
uma dada atividade. Não exoneram, portanto, o devedor de obrigação
contratual e resultado de reparar o dano.
O danador, devedor de obrigação de resultado, responde pelo prejuízo, ainda
que a culpa no mundo dos fatos seja de outro.
Dentro da dinâmica da responsabilidade civil contratual e objetiva, a culpa do
terceiro permitirá ao responsabilizado civilmente buscar dele o ressarcimento
em regresso do que pagou ao credor insatisfeito.
Não há nisso qualquer injustiça ou erro. Encerrado na figura do contratante
débil, o dono da carga não tem gestão sobre o exercício do transporte. Por isso
o ordenamento lhe oferece medidas para equilibrar a assimetria factual em
relação ao transportador. Por exemplo, tenhamos diante de nós um litígio entre
segurador sub-rogado nos direitos do dono da carga (segurado) e o
transportador cujo caminhão uma colisão fez tombar. Tendo pago a
indenização securitária a Seguradora sub-roga-se nos direitos do dono da
carga, obtendo então o direito de buscar em regresso do transportador o valor
que pagou, conforme inteligência do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188
do Supremo Tribunal Federal.
O transportador réu será responsável pelo evento danoso, pois se
comprometeu a entregar a carga nas mesmas condições recebidas e não
conseguiu executar sua obrigação. É caso de dano contratual, inadimplemento
de obrigação de resultado com imputação objetiva de responsabilidade.
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A Autora, seguradora sub-rogada na pretensão original do dona da carga,
funda sua pretensão de ressarcimento em regresso nos artigos 730, 749 e 750
do Código Civil e na Lei Federal 11.442/2007, que trata do transporte rodoviário
de carga.
Já o dissemos: tradicionalmente a obrigação de transporte é de resultado e
submetida ao conceito objetivo de responsabilidade; mas, ainda que não se
tratasse de obrigação de resultado, o signo da responsabilidade objetiva se
faria presente pelo fato de o transportador de cargas manejar atividade de
risco, conforme o §2º do art. 927 do Código Civil.
O conceito de atividade de risco é especialmente importante porque afasta
completamente a possível alegação da Ré de não ser vítima, e não a
causadora do sinistro. Mas vejam que não se questiona se ela foi ou não a
protagonista do acidente, e sim o dever objetivo em relação aos bens sob sua
custódia.
Aos olhos do sistema legal, da doutrina e, principalmente, da jurisprudência, o
acidente de trânsito, seja quem for o culpado de fato, é risco umbilicalmente
ligado à atividade do transportador de carga. Um fortuito interno, pois, incapaz
de afastar a presunção legal de responsabilidade pelos danos.
Só o fortuito externo, capaz de caracterizar força maior, afasta a imputação de
responsabilidade do transportador. O sinistro deste caso hipotético não se
ajusta aos moldes do fortuito externo, perfazendo um risco intrínseco ao
transporte de cargas, e por essa razão não afasta o dever de indenizar por
faltas e avarias.
Depois de ressarcir a seguradora, poderá o transportador enfim buscar o
ressarcimento em regresso contra quem de direito. Essa é a dinâmica da
responsabilidade civil objetiva, a que disciplina a atividade do transportador de
cargas.
O transportador tem o dever de ressarcir em regresso a quantia que a Autora
indenizou ao seu segurado, o dono da carga avariada, eis que é indiscutível
sua responsabilidade contratual pelos danos e pelo consequente prejuízo. E o
ressarcimento há de observar o princípio da reparação civil integral, previsto no
art. 944 do Código Civil e no rol exemplificativo dos direitos e garantias
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fundamentais do art. 5º da Constituição Federal. Sendo assim, tem-se por
certo que não é qualquer situação fática que autoriza a figura legal da
fortuidade. Muito pelo contrário. A maior parte dos casos de faltas e avarias
implica responsabilidade do transportador.
Em muitos casos, e a literatura de Direito dos Transportes autoriza dizê-lo, há
não só o dano contratual e a responsabilidade objetiva como também a culpa
em sentido estrito do transportador, não raro grave, caracterizada por condutas
ativas ou omissivas.
Em tais litígios a discussão a respeito da culpa é irrelevante, o que não significa
que ela não se faça presente e permaneça ali quieta, à sombra do fato. Por
mais que reconheça minha parcialidade por defender o mercado segurador,
posso afirmar, em boa-fé e na forma de testemunho fiel, que todo tombamento
de veículo de carga resulta na responsabilidade do transportador.
O saque da carga esparramada na pista por causa do tombamento não exclui a
responsabilidade do transportador, porque é com causa, não causa. O saque
somente ocorreu porque o veículo tombou. Resultado? Responsabilidade do
transportador.
Para um caso ser realmente merecedor da fortuidade é necessário surgir
algum fenômeno que fuja, e muito, do risco ínsito da atividade (o fortuito
interno),

verdadeiramente

ajustado

aos

elementos

imprevisibilidade,

inevitabilidade e irresistibilidade.
Anos atrás passou pela região de Campinas um tornado surpreendente e
inédito. No Brasil, por se tratar de fenômeno extraordinário, seria capaz de
tipificar a fortuidade. Uma manifestação popular que fuja dos propósitos iniciais
e, contaminada pelo histerismo coletivo, deságue na violência e no crime, pode
excluir a responsabilidade do transportador, se o atingir.
O roubo é assunto complexo, espinhoso; divide a doutrina e oscila na
jurisprudência. Se o furto não gera polêmica, porque pressupõe uma nítida
desídia do transportador, o mesmo não se dá com o roubo.
Há decisões judiciais reconhecendo a responsabilidade do transportador
mesmo em casos de roubos de cargas. Porém há muitas outras que a afastam.
Ninguém discute que o roubo seja previsível em um país como o Brasil; mesmo
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esperado, a rigor é irresistível, até pelo grau de violência empregado pelos
criminosos. Por isso, recomenda-se cuidado extremo na regulação do sinistro.
Isso porque o roubo quebra a presunção legal de responsabilidade do
transportador e exige a prova da sua culpa. Há uma espécie de retrocesso
jurídico e uma nova inversão do ônus da prova. O dono da carga, ou o
segurador sub-rogado, deve provar a culpa do transportador, aquela conduta
comissiva ou omissiva que facilitou a ocorrência e que, de algum modo, lhe deu
azo. Em suma: o velho e conhecido agravamento de risco ou elevação da
probabilidade de que tal ocorresse.
Se o transportador não observou o dever de precaução, não agiu com cautela
e/ou desrespeitou as normas do programa de gerenciamento de risco, e por
causa de uma dessas circunstância ou do conjunto delas se constatou no caso
concreto o liame com o roubo, talvez seja possível a imputação de
responsabilidade.
De todo modo, o roubo não se insere na essência deste estudo, especialmente
direcionado ao fortuito interno e a sua incapacidade de afastar ou mesmo
atenuar a responsabilidade do transportador por danos na carga confiada para
transporte.
A culpa de terceiro, ainda que comprovada, não é bastante para afastar a
presunção legal de responsabilidade do transportador de carga por faltas e
avarias, impondo-lhe, portanto, o dever de reparação integral. E isto é algo que
se tem que ter em mente, até mesmo para o bem do debate jurídico e o uso
adequado do Direito.
O Processo Judicial não se presta aos casuísmos.
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SEGURO DE VIDA
A. Diálogo
Lucio A. Marques
Temos que começar a ter ideias para que o setor de seguros amplie o
entendimento da população a respeito da importância e das vantagens sociais,
econômicas e financeiras que o seguro pode proporcionar.
Em 2005, o então presidente da FENASEG, escreveu um artigo que mostrava
a ideia de se ter “um dia sem seguro”, para que todos nós, seguradores,
securitários, corretores, leigos e segurados de um modo geral pudéssemos
analisar a catástrofe que teríamos caso isso ocorresse.
Podemos dizer que se ocorresse esta situação a nossa análise teria que ser
baseada em três aspectos de fundamental importância. Um seria a própria
importância do seguro, o outro as consequências de sua falta e, por último, as
vantagens que ele transmite.
Nem tentamos chegar ao consumidor de seguros e à população de um modo
geral para mostrar de forma clara, objetiva e até sincera o que é o seguro,
como chegar até ele e como usufruir dele. Óbvio que tomei um choque.
Todos os artigos, livros escritos no mercado de seguros são direcionados ao
próprio

mercado.

Sejam

eles

de

cunho

administrativo,

econômico,

mercadológico, jurídico e até atuarial. Nada direcionado ao público alvo.
De certa forma houve uma tentativa de estimulo visando o surgimento de
produtos para consumidores de baixa renda como o micro seguro, mas com
uma expectativa frustrada pelo volume de prêmios arrecadados, talvez pela
falta de produtos que iria atingir a população de baixa renda, porém nota-se
que falta o mercado aproveitar para estudar produtos que sejam adequados a
este público que poderiam ser por exemplo: um seguro com coberturas de vida;
invalidez; assistência médica e auxilio funeral olhando o lado de pessoas, e no
lado de bens poderíamos ter coberturas de incêndio, desmoronamento e
enchentes numa parceria com resseguradores; incêndio e um seguro saúde
para atendimento emergencial em ambulatório, o que iria baixar os custos
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enormemente possibilitando que a população de baixa e baixíssima renda
pudesse adquirir.
Se voltarmos a 30 anos atrás, vamos lembrar que após pesquisas feitas pelo
instituto Gallup, verificamos que 75% das pessoas entrevistadas, em vários
segmentos da sociedade, não conheciam o que era uma seguradora e quais as
suas finalidades.
Não sei se hoje o panorama seria esse através de nova pesquisa em razão não
só da globalização, mas principalmente nos dias atuais a uma catástrofe como
esta pandemia que é o Coronavírus. Porém era um dado estarrecedor para um
sistema econômico que começava a crescer e despontar no cenário
macroeconômico brasileiro.
Mas, a que devemos atribuir o aparente paradoxo verificado entre o
crescimento das seguradoras, se comparado com o restante da economia
brasileira, e o relativo desconhecimento, constatado entre a procura e a própria
instituição do seguro?
As

causas,

sem

dúvida

alguma,

são

conjunturais

e

espelham

o

condicionamento a que se encontram submetidos largos setores da produção
no desenvolvimento da nossa economia e dos seus reflexos sociais, dos quais,
o mercado segurador é mera consequência.
Quer nos parecer, que, na realidade, também, a oferta pouco conhece da
procura e, muito possivelmente, tenham ambas, nos últimos 40 anos, travado
um verdadeiro diálogo de surdo mudo.
É visível que a nossa propaganda jamais chegou a sensibilizar a procura, e os
esforços para isto, realizados individual e coletivamente pela instituição nunca
chegaram a ter seus resultados sistemáticos e suficientemente avaliados,
quanto ao grau de conscientização por ela provocada nos vários segmentos
sociais e tampouco ,em que intensidade seus feitos se fizeram sentir .Hoje,
existe um questionamento sobre a cobertura do seguro de saúde e vida e no
caso de uma pandemia se teria cobertura ou não? Nas condições existentes
ela está excluída, mas o mercado sabiamente resolveu conceder a cobertura
dos sinistros ocorridos e provenientes desta praga que é o Coronavírus.
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Precisamos mudar a estratégia do jogo para que os resultados positivos
apareçam. Muita coisa aconteceu e foi feita nos últimos anos. As reservas do
mercado já atingiam em 2019 mais de 1 trilhão contra 108 bilhões em 2005. O
faturamento de seguros, capitalização e previdência aberta que era de 65,6
bilhões em 2005, para 201,1 bilhões em 2013, e em 2019 mais de 250 bilhões.
O mais importante que deve ser dito o mercado de seguros retornou em
pagamentos de indenizações aos seus segurados 39,8 bilhões em 2009, e em
2013 chegou a 107,8 bilhões de pagamento e em 2019, a 50% mais ou menos
130 bilhões.
O Seguro tem características sociais especificas que o distinguem das
indústrias de bens tangíveis. O Seguro é um bem que se paga adiantado e
cujos benefícios se recebem no futuro. Os custos do seguro são
desconhecidos ao estipular-se o prêmio e muitas vezes os seguradores se
veem tentados a cobrar pouco, ou então cobrar muito, na maioria das vezes
movidos pela própria concorrência, portanto o contrato de seguro não é fácil de
entender.
Sem a existência de seguros, as pessoas e as empresas prejudicadas por
eventos incertos podem ir a falência e ter que se apoiar em familiares, em
organizações não governamentais e no próprio governo. Vejam, e se não
tivéssemos seguro para cobrir as grandes catástrofes que ocorreram nos
últimos 15/20 anos como o atentado de 11 de setembro, os furacões Katrina,
Wilma e outros? É preciso que a indústria de seguros mostre à população
brasileira que ela canalize poupanças para investimentos produtivos. As
seguradoras investem suas reservas em títulos de emissão do Governo
Federal e outros ativos a fim de capacitá-las ao pagamento das indenizações
decorrentes de eventos com danos.
Precisamos divulgar isto aos clientes. Muito se pode fazer através dos órgãos
institucionais do mercado com esclarecimentos à opinião pública, debates em
universidades, esclarecimentos em escolas de ensino médio mostrando que
sem seguro nós podemos ter catástrofes muito maiores que os terremotos e
tsunamis, isto em termos de grandes eventos, mas também temos os nossos
automóveis, nossas casas, vidas e saúde, que na falta de um seguro podem
deixar a família em desamparo total.
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Portanto, eu diria que a importância do seguro na vida das pessoas, das
empresas e da sociedade em geral é crucialmente importante e fundamental,
pois a sua falta traria consequências nefastas, difíceis de dimensionar. O Brasil
cresceu muito nesta área da economia, mas falta uma maior aproximação do
cliente para que conheça exatamente os benefícios de uma atividade intrigante
e desconhecida, não só do grande público, mas também das camadas mais
intelectualizadas do País, seja do judiciário, do executivo e do legislativo, além
de empresas e empresários. Quem sabe este distanciamento se dá até pela
terminologia que empregamos em nossa atividade, e por isso precisamos
mudar. Não é de todo possível imaginar uma sociedade moderna sem uma
forte e expressiva participação do seguro. O mundo se globalizou, as
mudanças ocorrem a cada segundo e nós do mercado precisamos mudar o
enfoque conceitual de como mostrar ao nosso cliente este “desconhecido”.
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SEGURO SAÚDE
A. Os custos da saúde e o seguro
Voltaire Marensi

Ultimamente tenho refletido um pouco com o que acontece com a saúde no
Brasil. Quer no que diz respeito ao seguro de pessoas, - este mais estabilizado,
mas, ainda pouco difundido junto à população, quer no que se refere aos
planos de saúde propriamente ditos. É preciso, a meu juízo, que se faça uma
avaliação, notadamente no que concerne a estes sob um enfoque do que eles
custam e representam aos usuários e consumidores destes produtos.
As questões referentes às coberturas ficariam minimizadas, por um lado, se os
usuários se utilizassem destes produtos com uma certa parcimônia, mas, ao
mesmo tempo levando em conta que a postulação indiscriminada dos
benefícios colocados à disposição dos utentes poderá gerar, via de regra, um
incremento maior do custo mensal de parte do consumidor quando o aderente
não procede de uma maneira adequada e, sobretudo parcimoniosa. Em outras
palavras, tanto o uso indiscriminado como a falta moderada da utilização de
todo e qualquer tipo de procedimento posto à disposição dos consumidores
pode gerar um desequilíbrio, que venha a comprometer cálculos atuariais, que,
em última análise, esgotam e esgarçam o princípio básico em que se sustenta
tal ramo de atividade, vale dizer, o princípio do mutualismo ínsito nessas
modalidades contratuais.
De certa forma, não se pode olvidar que a saúde é um princípio constitucional
assente no artigo 196 da CF/88, constando como um direito e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Enfim, redução do risco de doença e de outros agravos só se dá com
prevenção sem olvidar jamais que o uso indiscriminado de qualquer produto
poderá gerar recrudescimento de custos operacionais, que só elevam gastos e
deterioram a imagem desta atividade tão denegrida em nosso país.
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De outro giro, quando se chega ao conhecimento da população que membros
que fazem parte do alto comando do nosso Legislativo Federal apaníguam e
favorecem descaradamente parentes até uma idade bastante elevada, sem
qualquer tipo de contraprestação, o bom senso diz que algo não está correto e,
daí, visceralmente, entra-se em confronto com a máxima de que todos nós
devemos proceder dentro de parâmetros justos e corretos.
Urge que se faça uma análise e, se for o caso, se aplique uma punição
exemplar a essas atitudes que só aviltam cada dia mais o nosso já combalido
sistema nacional de saúde.
Moderação e uso adequado de qualquer atividade irá dar maior segurança e
tranquilidade ao homem e, de consequência, resultará em proveito em todos os
aspectos à nossa sociedade.
Por outro lado, não se pode olvidar o constante aumento efetivados pelos
planos de saúde que ultrapassam às raias do razoável com elevação bastante
superior aos nossos índices inflacionários. É preciso por cobro a essa ganância
empresarial que só deteriora a imagem de seguradoras e operadoras de planos
de saúde. Como se justifica um aumento exacerbado, sem critérios plausíveis
que na imensa maioria não condiz com aqueles que encaram a saúde como
um bem maior, mas sem descurar que o seu uso deve ser racionalizado?
Frente a estes fatos é imprescindível que todos, sem exceção, consumidores,
profissionais da saúde, empresários tenham presente que a ética e a boa-fé,
critérios indispensáveis na equação de um segmento que se utiliza desses
princípios para crescer e se manter sejam sempre respeitados e que sua
adoção irá fortalecer sendo, em última análise, a fonte precípua de uma saúde
mais transparente e almejada por todos os que dela se valem e que desejam a
realização de patamares acrisolados ao progresso e ao bem estar de toda a
nossa população.
Creio que tais atos devam representar o binômio prevalente neste sistema de
saúde, vale dizer, moderação e ética na condução de um segmento tão
importante para a realização de uma verdadeira justiça social.
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B. Pandemia do COVID-19
Josafá Ferreira Primo98

O mundo passa por uma provação, pessoas estão conectadas com essa
realidade e enfrentando uma nova forma de vírus com ferramentas como:
álcool em gel, sabonete, desinfetantes, máscara facial e principalmente o
isolamento social, a quarentena por pandemia. Acreditada por biologistas,
farmacêuticos, infectologistas, médicos de variada formação, químicos e
estudiosos de uma forma geral, entre esses, antropólogos - o ser humano e a
humanidade - demógrafos - estrutura e distribuição da população - etnólogos antropologia cultural - geógrafos - relação do homem com o meio ambiente paleontólogos - desenvolvimento da terra e as relações com o homem psicólogos - estudos de comportamento e as funções mentais - um verdadeiro
exército, entre outras profissões não citadas, mas aliadas pelo mesmo
propósito, salvar a humanidade e suas perenes relações.
No entanto, existe uma linha de pensadores desacreditada, profissionais que
desafiam conceitos científicos, por terem a mesma formação ou análises
setoriais e tecnicidades com base na história de guerras contra pandemias do
passado, e que essa forma de isolamento social pode ser uma opção para a
reestruturação de leitos hospitalares ou mesmo a edificação de novas
estruturas adaptadas à pandemia, inclusive hotéis, esses já adaptados de
forma provisória na Alemanha, e começando a ser estruturada no país. A
chanceler federal alemã, Ângela Merkel, pede aos cidadãos que ajudem a
combater a disseminação, cumprindo regras de redução do contato social
direto, ao contrário de nosso líder, que acredita e defende que o isolamento
social só tardia o óbvio, desafiando seu próprio ministro da saúde, e
preocupado com uma quebradeira geral da economia as finanças pessoais de
cidadão.
A crise do Corona não é um Cisne Negro

98Coordenador

da Cátedra de Saúde Suplementar e Odontologia da ANSP- Corretor de
Seguros- Gestor de Risco em Saúde Suplementar e Catedrático.

307

À medida que viajamos mais pelo planeta, as epidemias serão mais agudas teremos uma população de germes dominada por alguns números e o
assassino de sucesso se espalhará muito mais efetivamente, O Cisne Negro,
Nassim Nicholas Taleb, 31 de março de 2020, Nassim Taleb Blog.
Empresas tentam administrar riscos eminentes de perda de faturamento,
mesmo distribuindo suas operações e serviços para evitar uma falência
generalizada pela falta de recursos humanos nas linhas de produção e em
canais de atendimento e serviços. Pouquíssimas organizações estavam
preparadas para o trabalho remoto e tiveram que se esforçarem ao máximo
para não paralisar suas operações, e mesmo assim, tiveram que reduzir a
jornadas dos trabalhadores.
Em contrapartida, o governo gerou incentivos para pagar auxílios a empregado
com salários reduzidos ou mesmo suspenso, medida essa destinada a
trabalhadores que ganham até três salários mínimos. A empresa ainda poderá
financiar parte da folha de pagamento, uma caixa de ferramentas, à disposição
de ambos, segundo Bruno Bianco, secretário da previdência e trabalho.
Vendas de equipamentos de informática como laptops, e até smartphones
aumentarão significativamente, se igualando a campanhas como Black Friday.
As operadoras de banda larga se unirão para manter sinais de tevês e internet,
tentando assim garantir estabilidade nas redes, embora as oscilações de sinal
sejam inevitáveis, mais um desafio para o ministro da comunicação o
astronauta Marcos Cesar Pontes. Emissoras de televisão liberaram canais de
assinatura para quem tem um pacote básico, e reduziram a qualidade do sinal
para contribuir com a quarentena. Escolas, faculdades e até universidades
liberaram cursos gratuitos para interessados em plataformas de EAD.
Passamos a nos comunicar com beneficiários, clientes, segurados e inclusive
nossos familiares por plataformas de comunicação e redes sociais, como o
whatsapp, que está dominando a vida dos usuários e inclusive auxiliando no
contato com médicos e demais profissionais que possam auxiliar na
quarentena. As operadas de saúde suplementar buscaram ferramentas e se
anteciparam ao risco de uma contaminação factual em suas carteiras, e
criaram canais muito específicos de atendimento como, apps - aplicativos
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móveis – chats – ferramenta de bate-papo entre uma ou mais pessoas - e o
telefone, fixo ou móvel, para ajudar e orientar seus clientes.
Atualmente, inclusive pelas ferramentas, antes não autorizadas, mas que em
função dessa guerra contra o Coronavírus, passou a ser um grande diferencial,
a telemedicina, e está fazendo uma verdadeira diferença em atendimentos à
distância, e até seguradoras no segmento de vida, estão dando aulas de
interação à distância com seus segurados. Que prima pelo direito de acesso,
conforme regulamento dos contratos, da saúde privada, e pública, conforme
regramento da constituição, que nesse segmento também está fazendo uso
dessa ferramenta.
O foco principal é disseminar a atenção primária e educar os beneficiários e
seus dependentes diretos, na identificação dos sintomas como, febre alta,
tosse seca, cansaço, fadiga e diarreia, mas principalmente dificuldade para
respirar, que nesse caso, sendo identificado, serão direcionados a prontos
socorros para efetuarem o teste, e se testado positivo, internados em UTI para
serem assistidos e utilizarem os respiradores artificiais, esses por sinal,
combinado com medicamentos, farão uma grande diferença na reabilitação e
possivelmente na cura. Essas ferramentas de interação podem evitar risco de
contaminação pelo convívio social, uma vez que o vírus circula entre pessoas e
sua forma de infecção é boca e vai para a garganta, ainda corpo, olhos, ou a
contaminação mais comum, pelo nariz, e se liga as células da mucosa.
Essa atuação primordial das operadoras e seguradoras é essencial para que
as reservas acumuladas do mutualismo possam ser administradas e
direcionadas aos riscos identificados e que devem ser prontamente assistidos,
sabido que internações em alas de isolamento consomem partes significativas
dos recursos financeiro das carteiras. Visto por esse ângulo, podem provocar
um desequilíbrio nas contas e o aumento proporcional da sinistralidade.
A simetria da informação educativa, e a gestão do risco têm propósitos claros e
por meios de vetores, dar perenidade à proposta e creditar confiança em mais
de 47,50 milhões que fazem parte do sistema de saúde suplementar, conforme
informação da agência de saúde suplementar - ANS.
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A telemedicina é um recurso fundamental para o acesso ao serviço de saúde
suplementar e principalmente de saúde pública, nesse último e não menos
importante que interagi com um Brasil profundo, um País continental e com
localidades de difícil acesso.

Como exemplo: Parintins, um município do

interior da Amazonas, ao qual se leva no mínimo 8 horas de lancha, comentário
esse feito por um médico durante uma palestra da Dra. Angélica Carlini no
estado.
A acreditação de entidades que perceberam a importância de uma tecnologia
de ação rápida e eficaz tornando essa ferramenta de vil importância no
combate à pandemia da COVID-19, e também no diagnóstico de debilitações
da saúde a distância, que não só gera aconselhamentos e principalmente
receitas para compra de medicamentos, e indicações até de tratamentos
caseiros baseado em repouso absoluto e demais, denotam que alguns
legisladores deverão acelerar o processo de disruptividade a favor das
atuações e serviços de telemedicina.
O Conselho Federal de Medicina - CFM aprovou e deliberou a utilização dessa
ferramenta, por meio de uma nota enviada ao Ministério da Saúde, e o
Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, por meio da resolução 634 que
autoriza e normatiza a tele consulta entre enfermeiros e pacientes, e que os
procedimentos por meio eletrônico devem resguardar, armazenar e preservar
essa interação. Nesse sentido, prevê a obrigatoriedade da identificação do
enfermeiro e da instituição, termo de consentimento do paciente, identificação e
dados do paciente, registro da data e hora do início e de encerramento do
atendimento, histórico do paciente, observação clínica, diagnóstico de
enfermagem, plano de cuidados e avaliação de enfermagem e possíveis
encaminhamentos. Porém, a medida deve durar apenas enquanto existir o
risco da pandemia. Mas, ainda existe uma necessidade de regulação para
esses procedimento e interação, e principalmente definição de quem irá ficar
responsável com a regulação, uma vez que, é só um projeto de lei, mas há
uma necessidade de embasar e agregar condições técnicas, e para isso, o
Conselho Federal de Medicina precisa chamar para si essa responsabilidade
porque teria condições de realizar isso, porque hoje é uma colcha e retalhos
que vem vindo de Conselhos Estaduais, e o Conselho Federal lançou um ofício
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em, 1756 de 19 de março de 2020, que define o atendimento em tele medicina,
tele orientação, tele monitoramento e também, tele consulta, mas a mesma
definição em conselhos regionais, dentro de cada estado, não parece igualar
as assistências remotas, como é o caso do Conselho Regional do Rio de
Janeiro, na resolução 305/20, que verificasse uma maior expansão de regras e
de atendimento, diferente do que ordena o Conselho Federal. Com isso, as
operadoras se questionam a qual orientação deve seguir, pensando justamente
em incorrerem em uma possível multa do regulador, nesse caso a ANS.
A definição da governança de viabilidades técnicas das operadoras com
cuidados de dados, uma vez que a segurança tecnológica da medicina é muito
específica por entradas de dados pessoais sensíveis, uma definição que já
estava no marco civil da internet, que estar clara na definição na lei geral de
proteção de dados LGDP, mas que deve ser muito bem definidas e claras. É
um momento oportuno para se construir soluções, servindo para agora e para o
futuro, porque assim, não se empurra responsabilidade uns para outros, e no
final, deixa para que o judiciário defina e resolva, segundo comentário e da Dra.
Angélica, durante um debate no site Migalhas Jurídico, sobre o uso da
telemedicina no combate ao Covid-19.
Equipar toda a cadeia de profissionais da saúde, auxiliando na assistência
remota de interação qualificada, só vem gerando credibilidade e reverências
aos sistemas, e empandeirando os beneficiários que se tornarão parte do
processo decisório e incentivando cuidados com a própria saúde, conforme
matéria do (IESS) – Instituto de Saúde Suplementar, que complementa
informando que atende na redução absenteísmo nas empresas e reduz custos
operacionais, segundo o instituto, algo que tem potencial para reverter em
menores reajustes de contraprestação e melhora na gestão econômicofinanceira e assistencial dos sistemas de saúde, e ainda com potencial de
economizar muitos recursos, como prevê um estudo da Willis Tower Watson,
mencionado no artigo da Kaiser, que prevê US$ 6 bilhões por ano de
economias só nos EUA, inclusive no bolso dos assistidos, que economizam
com deslocamento, tempo, e recursos financeiros.
A crise declarada pela pandemia, já registra uma importância convergência na
humanização do atendimento na saúde, tanto pública quanto privada, e esses
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novos canais que aceleraram a transformação e a evolução exponencial, como
bem dito pelo médico Dr. Chao Lun Wen, professor líder do grupo de pesquisa
de telemedicina da (USP) - Universidade de São Paulo, durante o seminário de
“Transformação Digital na Saúde” realizado pelo IESS em 11 de Dezembro de
2019.
No livro “A Arte da Guerra”, um clássico escrito pelo general Sun Tzu no século
IV a.c., que até hoje é referência para estratégias de guerra e de vital
importância para estados federativos, uma questão fundamental de vida ou de
morte, e um caminho que pode levar uma nação para a segurança ou para a
sua total ruína. Há dependência de cinco fatores constantes e cruciais, que
precisam ser levados em conta durante a fase de deliberações, quando se
precisam determinar quais são as condições que os campos de batalha
oferecem, essas denominadas de Lei Moral: consonância com um líder, no
lugar e no momento certo. O paraíso: clima, período o tempo e suas
passagens. A Terra: distância e suas medidas temporais, segurança e terreno.
O Comando: sabedoria e suas virtudes, benevolência, coragem e vigor.
Métodos e disciplina: organização, graduações hierárquicas, manutenção, e
controle de gastos.
Um planejamento de logística, profissionalismo, liderança, ética e forças de
mercado. Antes de dar um passo, deve-se comparar calcular e contrastar,
responsabilidades com recursos. Toda a cadeia da saúde suplementar e
pública, criou uma verdadeira tática de guerra para medir e mediar seus
recursos, orientar e educar seus beneficiários. A ANS propôs a liberação de
uma parte doa ativos garantidores para que as operadoras de saúde possam
arcar

com

os

atendimentos

que

prontamente

se

transformarão

em

compromissos financeiros para com os prestadores de serviços referenciados a
sua cadeia de distribuição, e que independente da publicação oficial da agência
e da promessa do governo, já terão que arcar com essas despesas
assistenciais da pandemia. A exigência é para que as operadoras garanta sua
solvência na operação, e deve ser refletido em sua contabilidade de obrigações
do passivo no montante de suas provisões, e esses valores precisam ser
disponibilizado em operações financeiras vinculado a ANS. A agência anuncia
a disponibilidade de 14,6 bilhões, e 15 bilhões em anúncio oficial. Sendo R$ 1,4
312

bilhões iPESL/SUS. R$ 10,5 bilhões iiPEONA. R$ 2,7 bilhões permissão para
que as operadoras que estavam no enquadramento de exigência integral de
iiiCapital

Regulatório possam fazer a opção prevista na RN 451/2020.

Obrigações para as operadoras
O Termo de

99Compromisso

exigido traz obrigações efetivas para as

operadoras que fizerem essa opção:
1. Não cancelar nenhum plano de saúde em razão de inadimplência
até 30/06;
2. Garantir o pagamento das contas;
3. Não realizar aquisição de outra operadora;
4. Não participar cessão de carteira;
5. Não aumentar a remuneração de administradores ou diretores;
6. Não reduzir o capital social;
7. Não pagar juros ou dividendos sobre capital, entre outras.
Porém conforme análise da Raquel Marimon, da Prospera empresa de
inteligência atuarial e regulatória, os termos condicionantes para liberação de
movimentação desses recursos próprios das operadoras correspondem a um
empréstimo autofinanciado. E de fato, uma preocupação por que somarmos a
isso o desequilíbrio da carteira em função inclusive da possível inadimplência,
que conforme a diretora menciona, pode ser irrecuperável em períodos de
pandemia mundial, seguido por retrações econômicas. E as operadoras ainda
podem sofrer multas de até 3 milhões, se houver o descumprimento de
quaisquer regra do documento, se assinado.
“Ignorância mais se parece com confiança do que com conhecimento”.
Charles Darwin.
Conforme análise da Dra. Lidiane Mazzoni, advogada e profissional em
regulação em saúde suplementar, que escreveu um artigo com o tema
Flexibilização de Garantias Financeiras e Ativos Garantidores pela ANS, O que
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as Manchetes Não Contaram, em sua rede social do linkedin, as medidas
sugeridas pela diretoria de normas e operações das operadoras DIOPE
buscam dar maior liquidez para a operadora cumprir com suas obrigações no
período de crise e para manter os beneficiários vinculados aos planos de saúde
são:
1. Flexibilização das regras de ativos garantidores,
2. Alteração das regras de capital regulatório, considerando a gestão
dos recursos.
Por isso, a DIOPE propôs a assinatura de um Termo de Compromisso, com
contrapartidas a serem assumidas pelas operadoras, para que os recursos
dispensados de exigências pela ANS não sejam direcionados para distribuição
de lucros, dividendos ou sobras. Os recursos deverão privilegiar a liquidez da
operadora. As operadoras se comprometeriam a dar continuidade à assistência
à saúde dos beneficiários e ao pagamento dos prestadores, tendo como
incentivo s flexibilização de regras que permitem maior liquidez.
Os

incentivos

regulatórios

propostos

para

assinatura

do

Termo

de

Compromisso são:
a.

A retirada de exigência de ativos garantidores de

Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar –PESL-SUS;
b.

A

possibilidade

de

movimentar

seus

ativos

garantidores em montante equivalente à Provisão de
Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA;
c.

A redução da exigência da Margem de Solvência

para 75% também para as Seguradoras Especializadas
em Saúde e Operadoras que não estão em fase de
escalonamento (não contempladas nos § 2º do Art. 11 da
RN 451, de 2020), conforme previsto no Art. 15 da RN
451, de 2020.
Ela comenta de forma precisa que a maioria das operadoras do mercado não
estaria preparada para assumir os encargos indicados, principalmente as de
pequeno e médio porte, e quando a crise passar todas as operadoras que
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estiverem suas reservas intactas, conseguirão manter o prumo das suas
operações, e cabe aqui minha experiência como gestor de riscos,
principalmente aquelas que disponibilizam ferramentas de promoção e gestão
de risco em suas carteiras, e estão comprometidas com a orientação e
educação de seus beneficiários em épocas tão difíceis como essa.
A luta e suas estratégias de guerra em muitas vezes se choca com políticas de
proteção de recursos e inclusive de proteção a imagem e regulações severas,
mas não menos importantes, que caberá principalmente esforços de ambos os
lados para dar segurança e proteção a todos, operadores e beneficiários, em
função dos regramentos regulatórios da agência.
O que realmente vale apena é que todos os operadores estão focados no
atendimento primário para assim entender necessidades de agir contra o risco,
de ações rápidas para diminuir a desastrosa ação do vírus Covid-19, até
mesmo atendimentos domiciliares previstos ou não em contratos, tudo para
ajudar no combate e evitar a disseminação da infecção.
A covid-19 tem provocado e exigido ações rápidas dos operadores e de toda a
sociedade como informativos pontuais nos apps e nos sites das empresas e
ainda por meio de mensagens nos smartphones, telefones inteligentes, com
dicas sobre formas de proteção e sobrevida do vírus, uma forma de alertar e
disseminar uma educação perene, que servirá mesmo após o risco ser
controlado, diminuir ou desaparecer.
Proteção:
 Lavar as mãos frequentemente por 20 segundos com água e
sabão ou higienizá-las com álcool em gel;
 Usar o cotovelo para cobrir a tosse;
 Evitar contato próximo (um metro de distância) com pessoas que
não estejam bem e cobrir o nariz e a boca com um lenço ou o
cotovelo ao tossir e espirrar;
 Ficar em casa e se isolar das outras pessoas que moram com
você caso apresente os sintomas da doença
O que não fazer:
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 Tocar os olhos, nariz ou boca sem estar com as mãos limpas.
Sobrevida do Sars-Cov-2 (Covid-19)
Duração:
 No ar 3 horas;
 Cobre 4hs;
 Em caixas de papelão 24hs;
 Aços Inoxidáveis e Plásticos de 2 a 3 dias.
Os comitês de crise nas operadoras e seguradoras agiram rápido para
criar ferramentas que pudessem ajudar na crise.
De acordo com Leandro Fonseca, professor do INSPER, que já foi diretor
presidente da ANS, e que participou de um webinar com David Kallás, também
professor e sócio da Partner at KC&D, e debateram - Conteúdo sobre a
pandemia de Covid-19: O Impacto do Coronavírus na Saúde Suplementar, no
dia 13 de março, Leandro comentou a respeito do impacto esperado é diverso
entre os elos da cadeia de valor do setor de saúde suplementar e, mesmo
dentro dos elos, depende do posicionamento estratégico das empresas diante
dessa

crise.

“É

possível

esperar

que

haja

um

impacto

importante

especialmente para operadoras de planos de saúde. Procedimentos eletivos e
internações foram adiados, até mesmo pelo comportamento do usuário,
evitando os ambientes hospitalares. Mas esse é um recuo do mar diante de
dois tsunamis: um, o da inadimplência, e outro, o do desemprego”, destacou
Leandro.
Em todas as crises, que não essa, há uma perda de renda do pobre. “Nesta,
todos perdem. Bilionários, milionários, ricos, classe média, pobres, empresas e
governos. Todos sairão prejudicados financeiramente, o que torna essa crise
democrática”, afirma Nilton Molina ao blog sonho seguro da jornalista Denise
Bueno. Outra diferença citada por ele a jornalista é que esta é a primeira crise,
“que eu me lembro”, a mudar o comportamento das pessoas. “É quase uma
disrupção. O comportamento das pessoas realmente mudou. “Nesta não
conhecemos a doença e as consequências dela”. Isso faz uma grande
diferença”, avalia.
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Em tempos de crises, independentemente de ser econômica, política ou por
pandemia como a que estamos vivenciando, cabe o compromisso de todos
nós. Porque nem tudo o dinheiro é capaz de comprar, e os limites morais do
mercado, livro de Michael J. Sandel, onde cita o compromisso de todos para
com todos. É o compromisso da humanidade a favor da vida e das perenes
relações de cuidados, e todos são extremamente solidários pelos registros
históricos. A história é o que algumas poucas pessoas fizeram enquanto todos
os outros estavam arando campos e carregando baldes de água. Frase do
israelense Yuval Noah Harari, professor de história da Universidade Hebraica
de Jerusalém.
O Cisne Negro
Nassim Nicholas Taleb, em seu último livro, intitulado: Arriscando a Própria
Pele, Assimetrias Ocultas no Cotidiano, menciona que: A principal ideia por trás
de sistemas complexos é que o conjunto se comporta de maneira que não
podem ser previstas por seus componentes e nesse caso o mais intolerante
vence: O domínio da minoria teimosa.
Esse é desafio que enfrentamos no segmento de saúde suplementar,
principalmente pelo domínio da assimetria e da falta de relações mais humanas
que a cada dia vem sendo colocada à prova. E nessa pandemia, a luta
continua por ideias e convergências por proposituras melhores vêm provando
justamente que toda cadeia está disposta a vencer.
Vejo e confirmo que os profissionais corretores de seguros estão em uma
esquadra de frente e muito importante diante desse novo desafio pandêmico,
estão predispostos não só a colaborarem, como está chamando para si a
responsabilidade de uma distribuição mais educacional, informativa e
principalmente tecnológica frente à disrupturas prevista nas novas tecnologias
digitais, o que uniu ferramentas essências para informação, e principalmente
ofertas de transferência de risco mais rápidas e precisas.
Todo profissional corretor de seguros, em seu primeiro ato de quarentena, foi
entrar em contato com seus beneficiários e segurados e perguntarem de que
forma poderiam ajudar aconselhar ou a esclarecer dúvidas, e muitos como eu
disponibilizando serviços simples, mas essenciais nesse período para ajuda
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para inclusive realizar compras de comida, remédios e demais necessidades,
para evitar a saída principalmente da melhor idade de suas casas e com
cuidado de preservar a saúde. Bernard Weber, em seu livro as formigas,
menciona que elas cumprem com seu papel de buscar alimento, prepara seus
espaços, mesmo cientes de que podem ser seu último verão, é que o fazem
pelo sentido de prosperidade e trabalho focado na proposta de viver e ser
perene, enquanto são capazes de trabalhar.
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C. Coronavírus um desafio para o mundo: Idade Cronológica X Biológica
Jorge Abel Peres Brazil

É comum relacionarmos as condições de saúde do corpo com a idade que
consta na certidão de nascimento. Mas as experiências humanas mostram que
essa relação é um tanto quanto relativa. Quantos jovens e saudáveis
“senhores”

conhecemos?

E

quantos

“velhos”

e

adoentados

“jovens”

conhecemos?
A idade que você comemora em seu aniversário é chamada de idade
cronológica, pois ela está associada ao tempo que você vive aqui na Terra.
Assim, a cada ano sua idade vai aumentando de forma contínua. Já a idade
biológica, faz referência ao seu organismo e ao que você sente. Por exemplo, é
possível que uma pessoa que tenha 65 anos, sinta-se mais jovem. Do mesmo
modo, alguém que tenha 45 anos pode se sentir com mais idade.
Esse conceito, que já é importante, ganha mais relevância no cenário atual. Os
dados estatísticos mostram que a idade é um fator de risco para o Coronavírus.
Pessoas com mais idade estão mais suscetíveis às complicações da doença.
No entanto, vemos diariamente nos noticiários pessoas mais jovens (sem
comorbidade) com sérias complicações e muitas vezes falecendo. Isso pode
ser explicado pela diferença de idade cronológica e biológica. A boa notícia é
que também temos casos de pessoas com idade avançada vencendo o vírus.
É importante refletirmos sobre o tema, pois estudos da Organização Mundial de
Saúde – OMS, mostram que a população mundial está cada vez mais doente.
São mais casos de obesidade, diabetes, hipertensos, sedentários, etc...
Portanto, grande parte da população é mais velha (idade biológica) do que
pensa (cronológica). E isso reflete diretamente no momento atual.
É frequente as pessoas abaixo dos 50 anos se expor mais, não respeitando o
isolamento e as medidas de segurança, pois acreditam que o efeito do
coronavírus será leve ou assintomático. Porém, todos os estudos sobre a
doença são com base na idade cronológica e não biológica. Portanto essas
pessoas estão brincando de roleta russa com a Covid-19.
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O coronavírus se mostrou o juízo final da qualidade de vida e prevenção a
saúde. As pessoas com hábitos saudáveis, alimentação balanceada e com
atividades físicas regulares, tendem a ser menos impactadas. Por outro lado,
temos os sedentários, fumantes, diabéticos, hipertensos e uma série de outras
doenças que são consequências dos nossos hábitos de vida.
Vamos fazer uma analogia com a escola. Os alunos que frequentam as aulas,
estudam em casa e fazem as atividades complementares não tem
preocupações na véspera da prova e muito menos durante a mesma. Mas, os
alunos que não se prepararam querem compensar na véspera (o que quase
nunca funciona). Na véspera ficam nervosos, preocupados. No dia da prova o
pânico toma conta e o psicológico prejudica ainda mais o desempenho.
Estamos vendo essa analogia com muita frequência. As pessoas que nunca se
cuidaram (idade biológica maior que cronológica) estão apavorados, pois não
sabem a resposta do seu organismo diante do coronavírus. Quando infectadas
a situação piora.
É comum relatos de crise de ansiedade. Pessoas com crise de ansiedade
sofrem com falta de ar, mesmo sintoma dos casos mais graves da Covid-19.
Esse quadro atrasa a recuperação do paciente e prejudica todos os envolvidos
no processo (familiares, médicos e enfermeiros).
Não será fácil, mas essa crise será superada. Há um ditado antigo que diz: “há
duas formas de aprendizagem: no amor ou na dor”. Infelizmente as lições que
estamos aprendendo são por meio da dor, mas que sejam válidas para o
futuro.
No curto prazo as seguradoras/operadoras devem alterar a base atuarial para
precificação do seguro saúde e vida. O modelo atual é fortemente baseado na
idade cronológica (faixas etárias) e alguns fatores conhecidos (afastados,
internados, tratamentos). Com a explosão de informação causado pela
digitalização e internet das coisas, será possível precificar os planos com foco
nas informações biológicas: histórico de saúde detalhado, hábitos de vida,
hábitos alimentares, histórico de prevenção, etc.
Enquanto existirem lacunas em aberto, existirão oportunidades e o mundo
continua desesperadamente em busca de soluções.
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D. Reflexões sobre a necessidade de proteção para a Terceira Idade – e o
quanto isso custa
João Carlos Rodrigues
Quando eu era criança, imaginando como seria quando tivesse a idade que eu
tenho agora - 66 anos -, me via como alguém que passaria os dias dentro de
casa, de pijama, gorro e pantufas. Mas a realidade mostrou-se bem diferente.
Pois bem, me aposentei na previdência pública com 55 anos, e fundei a minha
própria corretora de seguros, que já tem 11 anos. Estou em plena atividade.
Mas isso não vai durar para sempre. Sei que chegará o dia em que vou
precisar parar, sem condições físicas para continuar, e quero me manter
independente financeiramente. Estou me preparando para isso. Quero também
proteger minha família, caso eu falte. Mas essas são preocupações da minha
geração. Meus pais ou avós não pensavam nisso. De lá para cá, o mundo
parece outro, e a terceira idade nunca esteve tão ativa quanto hoje. Mas o que
fez mudar o cenário de forma tão contundente?
MAIS QUALIDADE DE VIDA = MAIOR NÚMERO DE IDOSOS
Em primeiro lugar, houve uma considerável melhora na qualidade de vida. Na
área da saúde, os progressos foram muitos: os programas de vacinação em
massa reduziram a disseminação de doenças de alta letalidade; investimentos
maciços dos grandes laboratórios resultaram em medicamentos novos e mais
eficientes; e os tratamentos médicos se beneficiaram enormemente com o uso
da alta tecnologia. Além disso, hoje a população, de modo geral, é mais bem
informada a respeito de fatores essenciais para a obtenção da saúde e da
longevidade, como a importância da boa alimentação, hábitos de higiene e a
necessidade de consultas médicas periódicas. Tudo isso somado fez com que
a expectativa média de vida de uma pessoa nascida hoje no Brasil seja de 76,3
anos (segundo o IBGE, com dados de 2018). Continuando a comparar a minha
geração com a dos meus pais, vejamos: em 1940, de cada mil pessoas que
atingiam 65 anos (praticamente a minha idade), só 259 chegariam aos 80 anos
ou mais. Hoje, esse número subiu para 637. Ter chegado aos 66 anos indica
que tenho boas chances de me tornar um octogenário. Bom, essa é a parte
boa.
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O problema é que mais gente chegando aos 80, 90 anos ou mais vai demandar
muito mais recursos voltados à aposentadoria. E haverá menos gente jovem
trabalhando para pagar essa conta, porque estamos passando por uma grande
transição demográfica. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), em 2017 o país tinha 28 milhões de idosos – o que equivalia
a 13,5% do total da população brasileira. A previsão é de que, em 2042, a
população de idosos atinja cerca de 25% do total.
APOSENTADORIA – MOMENTO DE DESCANSO OU DE PREOCUPAÇÃO?
Governos de todo o mundo – inclusive o brasileiro – tiveram de se ajustar a
essa nova realidade. Tudo indica que ficará cada vez mais difícil se aposentar,
e com proventos cada vez menores. Para piorar, a inflação enfrentada pela
população idosa é mais alta. Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o
acumulado de 2018 (dados mais recentes) do Índice de Preços ao Consumidor
da Terceira Idade (IPC-3i) teve uma alta de 4,75%, bem maior que os 3,75% do
IPCA, a inflação oficial do país no mesmo período.
Uma saída para esse impasse é a previdência complementar, que para ser
interessante deve ser contratada enquanto se é jovem. Quanto mais cedo for
iniciada, mais barato será o investimento mensal feito nesse produto. Parte da
população - principalmente os mais jovens - encontra nos seus empregadores
a iniciativa de começar a poupar em uma previdência complementar, e
algumas dessas empresas contribuem com parcelas importantes de capital.
Mas infelizmente o brasileiro tem um histórico de não poupar, então grande
parte da população mais idosa não conta com esse benefício, apesar de a
legislação brasileira oferecer incentivos fiscais para todos os cidadãos que
investem na previdência complementar, mas nem isso promove esse
investimento como deveria, o que é uma pena.
SEGURO DE VIDA – PROTEÇÃO PARA QUEM A GENTE AMA
É verdade que ninguém quer pensar na própria morte, mas o seguro de vida é
um produto muito barato para a tranquilidade e segurança que traz.
Naturalmente, quanto mais idade temos, teremos menos pessoas que
sofreriam com a nossa falta no papel de provedor: os filhos já estarão
formados, o financiamento da casa já terá sido pago, na sua falta a esposa
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contará com a sua aposentadoria pública e com as eventuais reservas
acumuladas. Consequentemente, os valores de capital, ou seja, os valores de
indenização em caso de morte, podem ser menores, barateando ainda mais o
preço do seguro de vida. Só um detalhe: quem não contratar o seguro de vida
ainda jovem, não conseguirá fazê-lo depois dos 60 anos, e os valores de
capital, ou seja, as indenizações a serem contratadas serão muito baixas.
PLANO DE SAÚDE – O VILÃO NECESSÁRIO
Em contrapartida, o plano de saúde vai aumentando de preço com o aumento
da idade das pessoas. Neste produto, quanto mais idade, mais caro é o plano.
A sorte dos mais maduros foi a criação do estatuto do idoso. Criado pela lei
no 10.741, de 1º de Outubro de 2003, ele impactou os preços dos planos de
saúde de forma positiva para os idosos, pois faz o preço dos planos dos mais
jovens subsidiarem o preço dos planos dos mais velhos. Porém, essa medida,
junto com outras leis que favorecem a população em geral, acabou levando as
principais operadoras a não comercializarem mais planos de saúde individuais
e familiares, o que cria muitas dificuldades para o idoso adquirir um plano de
saúde de mais qualidade.
Faz-se necessário aqui aumentar o número de intervalos nas faixas etárias,
pois atualmente os planos de saúde param de aumentar de preço, por idade,
após os 59 anos, quando a expectativa de vida média dos brasileiros é de 76,3
anos.
Aqui também vivemos o fenômeno da pejotização, ou seja, o cidadão tem que
ter um CNPJ se quiser adquirir um plano de saúde com uma gama maior de
ofertas. O custo com os planos de saúde tem tomado boa parte das
aposentadorias dos idosos, num crescimento geométrico de preços, pois a se
manter os percentuais dos últimos anos, teremos os planos de saúde dobrando
de preço a cada três anos, o que é um absurdo numa economia estável como a
brasileira.
Infelizmente o serviço público de saúde não consegue atender a população no
tempo e na qualidade minimamente desejada, embora ainda tenhamos
algumas ilhas de qualidade que são pouco divulgadas.
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As pessoas da minha geração têm a necessidade de possuir um plano de
saúde com qualidade, mas infelizmente o que vemos são pessoas desistindo
de pagar os seus planos de saúde e indo congestionar ainda mais o SUS.
Muitos fizeram downgrade, indo para planos de saúde mais baratos e de menor
qualidade.
Precisamos solucionar essa realidade, pois já temos os senhores estagiários,
ou seja, pessoas recomeçando as suas carreiras, com muita energia. Temos o
fenômeno também dos pais-avós, idosos que resolvem ter filhos após 50, ou
60 anos. Como prover uma oferta de plano de saúde para essa nova parcela
da sociedade que assume a criação de um filho com a idade mais avançada?
Temos também nas famílias mais pobres o fenômeno do provedor ser um avô,
com a sua parca aposentadoria, o que não deixa espaço para a aquisição de
um plano de saúde.
Concorre ainda com os gastos do cidadão idoso a compra de medicamentos.
Já temos em muitos países o fornecimento dos remédios prescritos pelos
médicos incluídos na cobertura do plano de saúde.
Na sociedade contemporânea também temos um novo mercado que são as
casas de repouso que acabam liquidando com a aposentadoria de boa parte
dos idosos, concorrendo para a impossibilidade da contratação de um plano de
saúde. Quando os idosos não são levados para as casas de repouso,
passamos a ter a figura do cuidador em casa, o que também concorre com o
orçamento do idoso.
São muitas as questões a serem discutidas. É urgente a necessidade de se
pensar não só em se viver mais, mas em que essa vida não seja um tormento
para o idoso. E nem um peso extraordinário para seus filhos.

_________________________________________
PESL/SUS:
Provisão para Eventos ou Sinistros a Liquidar relativa aos atendimentos ocorridos na rede
do Sistema Único de Saúde. Corresponde ao montante apresentado pela ANS como
devido pelas operadoras de planos de saúde a ressarcir os atendimentos realizados pelo
SUS. Para esse montante, aquelas operadoras que optarem pelo Termo de Compromisso
proposto, poderão acessar esses recursos para dar continuidade aos atendimentos
assistenciais. Contudo, tal recurso deverá ser recomposto a partir de janeiro de 2021, em
até 24 meses.
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PEONA:
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados. Corresponde ao montante calculado
atuarialmente aos valores de atendimentos assistenciais já ocorridos na rede prestadora e
que ainda não foram reportados, para os quais os consultórios, clínicas, laboratórios e
hospitais ainda não apresentaram a cobrança, mas que são devidos, pois ocorreram. Essa
provisão é muito relevante, pois representa a garantia de que a operadora terá os recursos
necessários para continuar honrando seus compromissos relativos aos atendimentos
assistenciais. Na proposta apresentada, as operadoras que assinarem o Termo de
Compromisso poderão movimentar esse recurso livremente. Ou seja: ela continua tendo o
registro em passivo do montante devido, precisa ter o valor correspondente em seus ativos
de curto prazo, mas a ANS vai deixar de ter a visualização do montante específico ou tipo
de investimento em que o recurso estiver. Assim, o valor poderá ser aplicado em outros
ativos de mais curto prazo ou com diferente rentabilidade até o final de 2020.

Redução de capital regulatório:
As operadoras que são do tipo Seguradoras Especializadas em Saúde ou que se
registraram na ANS após determinada data tem exigência integral de capital regulatório,
que corresponde ao patrimônio líquido exigido para se manter como operadora de plano
de saúde. A adesão ao Termo de Compromisso proposto oferece como contrapartida a
possibilidade de optar pela condição prevista na RN 451, que congela o percentual de
escalonamento em 75% da Margem de Solvência ou exige que o patrimônio líquido atenda
as exigências do Capital Baseado em Risco, recém regulado. A vantagem percebida
nessa opção seria que eventuais prejuízos relativos a 2020 poderiam ser compensados
com a redução do valor exigido a título de patrimônio líquido.
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