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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho analisou o nível de concentração do setor de seguros privados no Brasil no 

período de 2006 a 2012.  Foram utilizados dados anuais de prêmio direto, coletados no site da 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Para esta análise, foram utilizadas três 

medidas de concentração usuais na literatura, Market Share, Razão de Concentração RC(3) e 

o Índice de Hirschman-Herfindalh (HHI). Os resultados dos cálculos das medidas de 

concentração mostraram uma moderada desconcentração no setor de seguros privados no 

Brasil. 

 

Palavras–chave: Concentração Industrial. Seguros.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study analyzed the industrial concentration of the private insurance industry in Brazil 

from 2006 to 2012. The direct premium annual data used were collected from the site of 

Superintendence of Private Insurance - SUSEP. For this analysis, were used three usual 

concentration measurements in the literature, Market Share, Concentration Ratio and the 

Hirschman-Herfindalh Index (HHI). The results of the three concentration measurements 

showed a moderate concentration in the private insurance sector in Brazil. 

 

Keywords: Industrial Concentration. Insurance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O aumento significativo da violência, roubos, furtos de carro, acidentes de 

trânsitos, como também acidentes ligados a causas naturais como enchentes e incêndios, 

além da saúde precária dos indivíduos, fazem com que haja um grande aumento na 

demanda por empresas que trabalhem com seguros.      

Magalhães da Silva et al. (2003), esclarecem que o mercado de seguros no Brasil 

possui um incrível potencial de crescimento. Caracterizam a indústria de seguros como 

um investimento destinado a um investidor que possui características de investimentos 

de longo prazo. Com isso, no atual contexto de concorrência do setor de seguros, as 

empresas devem estar em constante aperfeiçoamento de seus modelos gerenciais e 

qualidade da seleção de riscos. Para atender às necessidades impostas pelo ambiente 

competitivo. 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP tem a missão de regular, 

supervisionar e fomentar seguros e resseguros, previdência complementar aberta, 

capitalização e corretagem, promovendo a inclusão securitária e previdenciária, bem 

como a qualidade no atendimento aos consumidores. 

O presente trabalho tem por objetivo estudar a concentração do mercado de 

seguros no Brasil no período 2006 a 2012, utilizando dados de prêmio direto das seis 

maiores operadoras de seguros no país. A definição de prêmio direto, segundo a SUSEP 

como a diferença entre o prêmio emitido e a soma dos cancelamentos, restituições e 

descontos, permite a utilização dessa variável para o cálculo das medidas de 

concentração industrial aplicadas a esse mercado. 

Como medidas de concentração, utilizou-se o Market Share, a Razão de 

Concentração e o Índice de Hirschman-Herfindahl (HHI). 

Além desta introdução, este trabalho se subdivide em mais cinco seções: a seção 

dois apresenta o referencial teórico sobre seguros e medidas de concentração; a seção 

três resume um histórico das principais empresas seguradoras do Brasil; na seção quatro 
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descreve-se a metodologia utilizada; na seção cinco, são mostrados os resultados e a 

consequente análise; e, na seção seis, são feitas as considerações finais do estudo. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Seguros  

 

Seguro é a opção mais moderna e mais usada de gerenciamento de riscos. Um 

contrato de seguro é descrito como aquele que estabelece para uma das partes, mediante 

recebimento de um prêmio de outra parte, a obrigação de pagar, a pessoa designada, 

determinada quantia, no caso de uma ocorrência de evento futuro e incerto, ou data 

incerta previsto no contrato. Historicamente o seguro começou intencionalmente antes 

de Cristo, quando caravanas atravessavam o deserto do Oriente para comercializar 

camelos. Alguns animais sempre morriam no caminho, assim nessas caravanas foram 

acordadas que seriam pagos camelos a quem perdesse. Também havia “seguro” entre os 

Fenícios sobre as embarcações que trafegavam entre o mar mediterrâneo ao Egeu caso 

houvesse perda de algum barco eles se uniam para construir outro financiado pelos 

participantes da mesma viajem (SUSEP, 1997).  

No Brasil teve início em 1808, através da abertura dos portos para comércio 

internacional, a primeira a funcionar no Brasil foi “Companhia de Seguros Boa Fé” com 

o objetivo de operar somente com seguros marítimos (SUSEP, 1997). 

Posterior a isso, surgiram outras seguradoras que passaram a operar não somente 

com seguro marítimo, mas de vida, terrestre, que foram reprimidos por razões 

religiosas. Mas, 1862, surgiram às primeiras seguradoras com sucursais sediadas no 

exterior. O problema é que quando os prêmios eram cobrados a responsabilidade era 

repassada as matrizes, o que provocava evasão de divisas, para proteger o mercado 

interno, em 1985 foi promulgada a lei nº 294, que determinava que as reservas técnicas 

fossem constituídas e tivessem seus recursos aplicados ao Brasil para diminuir os riscos 

(SUSEP, 1997). 

Em 1901, houve um, decreto nº 4.270, que normatizavam o funcionamento das 

companhias de seguro já existentes ou que viessem a existir no Brasil. Através desse 

decreto criou-se “Superintendência Geral de Seguros”, subordinada ao Ministério da 
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Fazenda que concentrou todas as atividades que outrora eram divididas entre outros 

órgãos de fiscalização de seguros (SUSEP, 1997). 

Em 1916, foi promulgado o “Código Civil Brasileiro” através da lei nº 3.701, 

com um capítulo específico “Contrato de Seguro”, que tiveram seus preceitos 

formulados pelo código civil e comercial passaram a compor um conjunto que se chama 

“Direito Privado do Seguro” que garantiam princípios essenciais do contrato e 

disciplinavam os direitos e obrigações das partes, para evitar conflitos entre contratantes 

e contratados. Esses princípios foram fundamentais para o desenvolvimento das 

Seguradoras (SUSEP, 1997). 

Posteriormente, surgiu o Instituto de Resseguros do Brasil - IRB, fundado em 

1939 em decorrência do “Princípio da Nacionalização do Seguro”, criado em 

1937(Estado Novo). Onde as seguradoras ficaram a ressegurar no IRB as 

responsabilidades que excedessem suas capacidades de retenção própria (SUSEP, 

1997). 

Em 1966, com o Decreto-lei nº73, o governo instituiu o Sistema Nacional de 

Seguros, criando o Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e o órgão que 

controla e fiscaliza a constituição e funcionamento das sociedades seguradoras e 

entidades abertas de previdência privada, Superintendência de Seguros Privados – 

Susep (SUSEP, 1997). 

No início dos anos 1980 e em 1994, houve a hiperinflação, refletindo-se, 

principalmente nos seguros de longo prazo, como vida e previdência. Quando o 

segurado recebia a indenização constatava que o poder de compra, devido à 

hiperinflação, havia sido reduzido consideravelmente. Por esse motivo houve uma 

redução na demanda por seguros, logo não houve aumento nesse segmento de mercado 

(SEGURO, 2015). 

No final da década de 1980, são reduzidas as funções do IRB e da Susep. 

Assumindo apenas a função de reguladora do mercado de seguros. A Susep promove 

um sistema de audiência pública aberta a todos os segmentos, para formular medidas 

gerais e tomar decisões. Provendo assim a desregulação gradualmente das atividades 

das asseguradoras. Atendendo ao desejo das empresas que pediam mais liberdade para 
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suas operações, gerando assim autonomia para geração de novos produtos. Estimulando 

a formação de empresas regionais, modificando critérios e requisitos para aplicação de 

reservas técnicas em ativos mobiliários. Foi extinta a exigência de carta-patente para 

funcionamento das instituições de seguro, também para conseguir vencer a realidade da 

inflação que desvalorizava os valores segurados, assim sendo levando a indexação de 

contratos que passam a serem atualizados com base na correção monetária (SEGURO, 

2015). 

Posteriormente, foi lançado um documento, através de uma ação conjunta entre 

do IRB, SUSEP e Secretaria de Política Econômica, um plano diretor do sistema de 

Seguros, Capitalização e Previdência Complementar, que reafirmava a 

desregulamentação do setor e apresentava suas propostas de modernização da atividade 

seguradora, com liberação de tarifas, controle de solvência das empresas, abertura do 

setor ao capital estrangeiro, findado o monopólio de resseguro, retorno do seguro de 

acidente de trabalho ao privado (SEGURO, 2015). 

Em 1996, a liberação da entrada de empresas estrangeiras no mercado e a quebra 

de monopólio do IRB são as grandes medidas que marcam a história do seguro em 

nosso país. A primeira medida permitiu a entrada de 50% do capital ou um terço das 

ações de seguradora brasileira, assim se respaldaram legalmente 20 empresas 

estrangeiras para entrar no Brasil (SEGURO, 2015).  

A partir de junho de 1996, o Brasil pelo porte de sua economia torna-se 

irresistível ao investimento de capital estrangeiro, por isso pode tomar uma vantagem 

comparativa e agregar mais investimentos estrangeiros (SEGURO, 2015). 

O seguro é uma forma adequada de gerenciamento de risco quando suas 

características ocorrem que são: a probabilidade de ocorrência de evento indesejado que 

deve ser baixo e a severidade desse sinistro, como é chamado sua ocorrência de evento, 

deve ser elevada. A aquisição do seguro permite ao agente econômico dilua riscos 

financeiros decorrentes da perda ou imposição de danos aos seus bens ou a redução da 

capacidade da geração de renda. É razoável pensar em seguro como bem de luxo, pois 

este fato está associado ao custo de oportunidade associado a um evento ruim aumenta 

com a elevação da renda e faz pessoas se tornarem mais avessas ao risco, assim sendo 
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uma explicação para o aumento na demanda por seguros no Brasil nos últimos anos 

(CONTADOR et Alli, 1999). 

Segundo PINDYCK (2010), as pessoas diferem em sua posição de assumir 

riscos. Algumas demonstram aversão ao risco, outras apreciam, enquanto outras se 

mostram neutras. De um indivíduo que prefira renda garantida a um emprego arriscado 

com a mesma renda esperada diz-se que ele tem aversão a riscos. (Tal pessoa tem 

utilidade marginal decrescente para a renda). A aversão a riscos é uma atitude muito 

comum. Para observar que a maioria das pessoas tem aversão a situações arriscadas 

durante a maior parte do tempo, basta observar como as pessoas se protegem contra os 

riscos adquirindo seguros. 

2.2 Concentração Industrial.       

 

COELHO (1979) afirma que “o grau de concentração de uma indústria é um dos 

termômetros indicativos de sua estrutura competitiva e, por extensão, da relação 

performance real/potencial”. Este autor assevera ainda, que as empresas nem sempre 

utilizam a ampliação dos “limites de ação” ou de seu “poder de decisão” em função do 

bem-estar dos consumidores. Para SCHUMPETER (1997), esse alto grau de 

concentração são elementos importantes para o capitalismo moderno. 

Segundo FROHLICH, GARCIA, LIMA, MONTOYA, PRADO, RESENDE 

(1994) para análise de mercados são utilizadas as medidas de concentração, pois essas 

medidas nos permitem visualizar a estrutura sobre a concorrência dos mesmos. Quanto 

maior o índice de concentração menor a concorrência entre as empresas participantes de 

determinado mercado (KUPFER, 2002). 

Essas medidas apresentam alguns problemas como: a ausência de poder de 

mercado para qualquer empresa pertencente a um mercado de fácil entrada; uma alta 

parcela do mercado pertencente a uma firma pode resultar de custos reduzidos ou de 

uma maior qualidade do produto; o cálculo de medidas de concentração restringe o 

mercado, não observando assim substitutos próximos nos demais mercados. 

Essas medidas de concentração se classificam em: parciais, sumárias, positivas e 

normativas, que significam respectivamente; que não usam todas as informações sobre 
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todas as firmas que constituem a indústria, por exemplo, a razão de concentração, as 

sumárias são as que solicitam dados a todas as firmas em operação na indústria, como 

por exemplo, os índices de concentração de Hirschman-Herfindahl, as positivas que se 

definem a partir de aspectos estatísticos encontrados na concentração e finalmente as 

medidas de concentração normativas que também levam em conta os parâmetros 

comportamentais que estão ligados a escolha do consumidor e de suas preferências e 

também a escolha do produtor e de suas preferências (J.D.C.CUNHA,2011). 

Na teoria do Oligopólio estudamos a relação entre concorrência, concentração, 

poder de mercado e bem-estar. Algumas medidas de concentração são utilizadas para 

identificarmos os setores de uma economia, com poder de mercado dominante. Essas 

medidas pretendem nos informar o indicador de concorrência existente em determinado 

mercado informando assim, quanto maior o índice calculado, maior a concentração 

nesse mercado e menor será a concorrência que desse mercado participa. 

As medidas usadas para calcular o índice de concentração no mercado são: 

Market share, Razão de Concentração, RC(k) e Índice de Herfindahl-Hirshmann. A 

seguir, aborda-se cada uma dessas medidas de per si. 

 

2.2.1  Market Share  

 

Significa cota de mercado, fatia de mercado, participação de mercado ou porção 

de mercado. Ela quantifica em percentual a quantidade de mercado dominada por uma 

firma. Calculada através do número total de vendas da firma pelo total de vendas de um 

determinado mercado. O que pode acabar valorizando determinado produto 

exponencialmente, pois quanto mais útil ele é mais essencial será para os consumidores, 

mas existe um fator que pode interferir nesse resultado final do mercado é a política de 

guerra de preços. 

Market Share pode ser introduzido em um discurso de disputa de mercado: Tal 

cota pode ser a participação de uma firma em algum ramo de atuação. As vendas de 

determinada empresa crescendo cinco por cento ao ano, mas se as vendas desse 
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mercado crescerem dez por cento, a empresa perderá participação no mercado, pois não 

estará conseguindo acompanhar o crescimento setorial. (KOTLER, 2000). 

 

2.2.2  Razão de Concentração 

 

O grau de concentração de uma indústria é um dos termômetros indicativos de 

sua estrutura competitiva e, por extensão, da relação desempenho real/potencial 

(COELHO, 1979). 

O grau de concentração industrial mais elevada leva a uma maior desigualdade 

na partição do mercado entre as firmas, que não significa que o inverso seja verdadeiro, 

ou seja que a maior desigualdade signifique uma maior concentração. (KUPFER, 2010) 

As chamadas razões de concentração (concentration ratios) constituem a 

principal exemplificação desse tipo de medidas, que são parciais ou sumárias, positivas 

ou normativas. As medidas parciais, utilizam-se apenas de uma amostragem com 

finalidade de cálculos estatísticos, as medidas positivas ao invés requerem dados de 

todas as firmas de determinado mercado (KUPFER, 2010).  

 

2.2.3 Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) 

 

O HHI é um índice que é calculado pela soma dos quadrados dos shares de cada 

firma no mercado. Elevar cada parcela de mercado ao quadrado significa atribuir um 

peso maior as empresas relativamente maiores. Quanto maior HHI, maior a 

concentração e menor a concorrência entre as firmas. 

Esta medida requer um pouco mais de cuidado, visto que considera as 

informações às vezes não disponibilizadas sobre faturamento, capacidade instalada ou 

vendas de todas as firmas e não apenas das líderes.  
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Há na literatura dois padrões clássicos de classificar o nível de concentração de 

mercado através do HHI: 

Padrão Americano: 

 HHI inferior a 1500 pontos – Concentração baixa 

 HHI entre 1500 e 2500 pontos – Concentração moderada 

 HHI superior a 2500 – Concentração elevada. 

 

Padrão Europeu: 

 HHI inferior a 1000 pontos – Concentração baixa 

 HHI entre 1000 e 2000 pontos – Concentração Moderada 

 HHI superior a 2000 – Concentração elevada 

2.3 Estruturas de Mercado. 

 

As estruturas de mercado mais simples são aqueles em que as firmas trabalham 

apenas com um único produto. Nesse caso tratamos de competição perfeita, onde o 

produto é homogêneo. Entretanto, os mercados funcionam com diferenciação de 

produtos, embora alguns tipos de oligopólio trabalhem com produtos homogêneos 

(VARIAN, 2003). 

 

2.3.1 Competição Perfeita. 

 

Esse tipo de estrutura não é perfil da maioria dos mercados. Contudo, é utilizado 

como ideia inicial para estudar outras estruturas de mercado. Essas estruturas são do 

tipo: tomadores de preço, de modo que nenhum agente consumidor ou firma tenha 

capacidade de influenciar no preço de mercado, tem produtos homogêneos, ou seja, seus 

produtos têm substitutos perfeitos, finalmente, livre entrada e saída do mercado, pois 

não existem barreiras (VARIAN, 2003). 
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2.3.2. Monopólio  

 

O monopólio é uma estrutura de mercado que opera com uma única firma 

ofertante de um determinado produto, de forma que dificilmente ela opere considerando 

preço como dados. Assim, o monopolista escolhe seu preço, mas só vende de acordo 

com a demanda, pois somente a demanda do consumidor será capaz de restringir a 

melhor escolha do monopolista quanto ao nível de preços e quantidade (VARIAN, 

2003). 

O monopólio natural opera com custos fixos altos e custos marginais baixos. 

Nesse caso, forçar o monopólio natural a agir conforme a competição perfeita 

produzindo um preço igual ao custo marginal não irá produzir um resultado eficiente o 

que resulta em um lucro negativo ao monopolista. Para que essa curva de oferta e 

demanda seja viável a receita media ou também conhecida como curva de demanda 

intercepte a curva de custo médio. O que descreverá o maior nível de produção possível 

o que correlacionamos com a permanência da firma no mercado e com lucro total nulo 

(VARIAN, 2003). 

 

2.3.3 Oligopólio e Estrutura Oligopolistas  

  

Oligopólio é uma forma de mercado que vai além do monopólio, onde um grupo 

reduzido de empresas ou governos promove o domínio de mercado na oferta de 

determinado serviço ou produto. Onde a concorrência é imperfeita, logo é necessário 

sempre considerar os comportamentos e as reações das outras firmas para tomadas de 

decisões de mercado (VARIAN, 2003). 

Os bens produzidos podem ser homogêneos ou apresentar alguma diferenciação, 

que normalmente estão ligadas a qualidade do serviço ou produto, não necessariamente 

ao nível de preço (VARIAN, 2003). 

As características desse mercado são: pequeno número de empresas com 

presença marcante e grande número de consumidores, produtos diferenciados ou 
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homogêneos, elevadas barreiras a entrada. São consideradas barreiras a entrada: 

economia de escala, o acesso a tecnologia, reputação da marca, impedimento legal 

como, por exemplo: patente (VARIAN, 2003). 

No Oligopólio devido ao número reduzido de produtores, as firmas devem levar 

em conta as ações de cada empresa rival na determinação de sua produção e preços. Por 

isso, usa-se teoria dos jogos (VARIAN, 2003). 

Nesse caso, a empresa dominante determina o preço (P1) a empresa não 

dominante acaba adotando o mesmo preço P2, ou seja, P1 = P2, porque as firmas 

produzem e vendem produtos idênticos e a diferenciação de preço não conduz a um 

equilíbrio. Logo, a firma dominada age como se estivesse em um mercado de 

competição perfeita, de forma que observamos que seu preço é equivalente ao seu custo 

marginal (VARIAN, 2003). 

 

Segundo Bain (1968), as seguintes características descrevem uma estrutura de 

mercado: 

(a) Grau de concentração descrito pelo número e distribuição de tamanho dos 

vendedores do mercado; 

(b) Medida de concentração relativa aos compradores; 

(c) Grau de diferenciação do produto; 

(d) Condições a entrada em determinado mercado. 

 

Esquematicamente, podemos descrever três etapas para essa estrutura de 

mercado: 

(a) Concentração de vendas, número e distribuição de tamanho dos vendedores no 

mercado. (Aldeman, 1961); 
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(b) Grau de concentração nas vendas medidas em termos de participação das 

maiores firmas no mercado; 

(c) A intensidade da concentração medida em termos de um índice que considere 

todas as firmas que atuem em um determinado mercado. 
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3. HISTÓRICO DAS PRINCIPAIS EMPRESAS SEGURADORAS 

 

3.1.  Seguro Bradesco 

 

Em 1935, surge à Seguradora Bradesco, antes chamada de Atlântica Companhia 

Nacional de Seguros. A empresa iniciou suas atividades operando em seguros de ramos 

fundamentais. Com finalidade de ampliar seu mercado consumidor criou seguro 

correlacionados a acidentes de trabalho, assumindo o controle acionário de outras 

empresas, tornando-se Atlântica Companhia de Seguros de Acidentes de Trabalho. Em 

1970 a empresa passou a se chamar Grupo Atlântica Boavista. 1974 a 1982 foi a fase de 

grande expansão do Grupo Atlântica Boavista. Em 1983 inicia-se a Bradesco Seguros 

S.A. através da compra de ações da Atlântica Boavista e holding das demais 

seguradoras. Em 1984 a Bradesco Seguros previdência começa a atuar no ramo de 

saúde, médico e hospitalar. Em 1992 é ampliado para todo Brasil, aumentando assim 

seus canais de distribuição, pontos de venda e criando escritório de produção em várias 

regiões do Brasil. O Bradesco saúde conta com 4 milhões de assegurados sendo 90% 

provenientes de planos coletivos (BRADESCO, 2015). 

 

3.2. Itau Seguros S.A 

 

Iniciou suas atividades em 1921, por empresários italianos, chamada 

inicialmente de Companhia Italo Brasileira de Seguros Gerais, para operar juntamente 

ao setor industrial que nascia naquele momento em São Paulo. Em 1935 a empresa 

passou a ser posse do brasileiro Alfredo Egydio de Souza Aranha e recebeu o nome de 

“Companhia Seguradora Brasileira”, em 1972 passou a se chamar “Itau Seguradora 

S.A”, finalmente em 1985 ela foi registrada com o nome atual “Itau Seguros S/A” 

(ITAU, 2015). 

No final da década de 90 houve o processo de privatização das BANERJ, 

BEMGE e Gralha Azul, o que permitiu assumir o controle acionário destas seguradoras. 
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Em 30 de novembro de 2009 a porto S.A. e o Itau Unibanco Holding S.A. 

unificaram suas operações de seguros residenciais e de automóveis. Sendo assim criada 

uma nova seguradora nomeada de Itau Unibanco Seguros de Automóvel e Residencia 

S.A. controlada pela Porto Seguro (ITAU, 2015). 

 

3.3. Porto Seguro  

 

Em 27 de agosto de 1945, José Alfredo de Almeida, José da Cunha Júnior, José 

Andrade de Sousa e Amador Aguiar diretores e acionistas do Banco Brasileiro de 

Descontos - Bradesco, sendo Amador Aguiar diretor gerente fundaram a Porto Seguro 

Cia de Seguro Gerais, habilitadas a trabalhar com seguros e resseguros: fogo, 

transportes, acidentes pessoais, responsabilidade civil, automóveis, roubos e outros. Em 

17 de novembro de 1947 inaugurou a primeira sucursal no Rio de Janeiro.  1949 compra 

a rochedo Cia de Seguros, unificando a administração formando o grupo segurador 

Porto Seguro, com a união de três seguradoras: Central, Porto Seguro e Rochedo com o 

objetivo de aumentar o limite técnico de aceitação de riscos (M. MARCAS,2010).  

Em 1958, ela adquire a Cia Renascença de Seguros e toda empresa, muda-se 

para a sede da Renascença. 1960 o grupo passa a ter uma única administração, por Jose 

Kuhn, Julio Sinigaglia e José de Miranda Albert. Em 1963, Quirino Ferreira Neto, 

principal acionista da Central Seguradora e do Banco Bandeirantes, decide pela venda 

do Banco a outros acionistas, restringindo seus negócios. Assim, o grupo porto Seguro 

passa a ser totalmente independente de qualquer Instituição Financeira. Decreto Lei nº 

73 passa a regulamentar todas as operações de seguro, que ficam controladas pelo 

estado do meio do CNSP (Conselho Nacional de Seguros Privados), SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados) e IRB Instituto de Resseguros do Brasil, com 

subordinação ao Ministério da Indústria e do Comércio (M.MARCAS,2010). 

Em 1970, a Porto Seguro vende o controle acionário da Cia. Central de Seguros. 

No ano de 1971 a Porto Seguro absorve a Cia Rochedo. Dimas Camargo, desliga-se da 

companhia e aconselha a vender o controle acionário na empresa. Em 1972, empresa 

fica 44º lugar em volume de prêmios, 1979, procurando causas para interrupção de 
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vendas do seguro DPVAT, a Porto Seguro vende o andar da Avenida Paulista, antiga 

sede da empresa, que contava com 5 sucursais e aproximadamente 500 funcionários. 

(M.MARCAS, 2010). 

3.4. Mapfre 

 

A Mapfre iniciou suas atividades no Brasil em 1992, teve sua união estratégica 

em maio de 2010, pela subsidiária BB Seguros, do Banco do Brasil, e grupo MAPFRE 

Seguros com a criação de duas sociedades holdings as empresas do novo grupo tem 

uma atuação conjunta no desenvolvimento e comercialização de produtos de seguros no 

Brasil, nos seguimentos de pessoas e ramos elementares, incluindo habitacional, 

agrícola e veículos (MAPFRE, 2015). 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Base de Dados 

 

Este estudo utilizou dados do prêmio direto das seis principais operadoras de 

seguros
1
 no Brasil no período de 2006 a 2012. Este indicador é entendido como o 

faturamento da operadora de seguro e, com isso, pode-se utilizá-lo para o cálculo dos 

índices de concentração nesse mercado. 

A SUSEP define o prêmio direto como: 

 

                                                                       

  Explicando cada um dos termos que compõem o prêmio direto, tem-se: 

 Prêmio Emitido: Aquele que não foi cobrado pela seguradora. 

 Cancelamento: É dissolução antecipada do contrato de seguro, de comum 

acordo ou em razão do pagamento do valor da apólice ao segurado. O cancelamento 

quando decidido só pelo segurado ou pelo segurador quando o contrato o permite, 

chama-se rescisão.  

 Restituição: É a obrigação imposta ao segurador de restituir, ao segurado, o 

excesso do prêmio pago, quando o valor do seguro excede o valor da coisa segurada, ou 

quando do cancelamento da apólice, por mútuo consentimento. 

 Desconto Direto: É o abatimento ou bonificação dada ao segurado, em função 

do pagamento antecipado do prêmio, pela desgravação da taxa ou pela ampliação da 

franquia estabelecida para risco. 

                                                

1 Os dados do prêmio englobam seguros em geral, ou seja, de vida, automóveis, previdência e outros. 
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O prêmio direto é o prêmio total auferido no seguro, ou seja, obtido pela 

aplicação da taxa comercial do seguro à importância segurada da apólice. Devem ser 

computados no prêmio direto os encargos, custo da apólice e adicional de 

fracionamento, se houver, e os impostos como IOF e também o prêmio comercial. 

 

4.2 Medidas de Concentração Industrial 

 

4.2.1 Market Share 

 

É a fatia de mercado que cada empresa possui e é calculado segundo a fórmula 

abaixo:  

 

 





M

i

i

i
i

Q

Q
s

1

 

 

(1) 

Onde:  

Qi = faturamento da empresa i. 

M = número de empresas no mercado. 

 

4.2.2 Razão de Concentração 

 

Num setor com M empresas, temos que k empresas com os maiores Market 

share, sua forma de cálculo é: 

 





k

i

iskRC
1

)(  

 

(2) 

Logo, quanto maior o índice, maior será o poder de mercado das k empresas. 
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Este índice possui algumas deficiências, como: 

(a) Não existe a presença das n-k menores empresas. Fusões horizontais ou 

transferências de mercado que ocorrem entre elas não irão alterar o índice, e também se 

a participação de mercado da firma ou das firmas beneficiárias estiver abaixo da k-

ésima posição; 

(b) Não leva em conta a participação relativa de cada empresa no grupo das 

k maiores. Transferências de mercado que ocorram entre elas, sem exclusão de 

nenhuma, não alteram o índice. 

 

4.2.3 Índice de Hirschman-Herfindalh (HH) 

 

Este índice é calculado como abaixo:  

 

 





M

i

isHH
1

2

 

 

(3) 

Onde: 

M = quantidade de empresas no setor   

s = Market share. 

Kupfer e Hasenclever (2002) definem intervalos de variação do HH é  
 

 
 ≤ HH ≤ 

1, numa base de 1 a 100 e segue o critério de quanto maior o valor do HH maior a 

concentração e, obviamente, menor a concorrência entre as firmas. Este trabalho utiliza 

uma variante destes autores considerando este índice variando 0 a 10.000. Desta forma, 

o HH é analisado entre três faixas de variações citadas abaixo: 

i. 0 ≤ HH ≥ 1.000 nesta faixa não haverá problema a respeito da competição. 

ii. 1.000 ≤ HH ≥ 1.800 nesta faixa ocorrerá problema com a competição se o índice 

aumentar em 100 ou mais após a fusão. 

iii. HH > 1.800 nesta faixa se o índice aumentar acima de 50 haverá problema com a 

competição. 
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5. RESULTADOS 

 

A Tabela 1 apresenta o prêmio direto ou faturamento agregado das seis 

principais empresas operadoras de seguros no Brasil no mês de janeiro de cada ano do 

período de 2006 a 2012. 

  

Tabela 1: Prêmio Direto das Empresas Operadoras de Seguro no Brasil no período de 2006 e 2012. 

 

Empresas / Anos 

Prêmios Diretos / Valores em R$ mil 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 656.081 881.549 1.009.889 424.877 1.248.875 1.263.394 1.665.435 

ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 223.016 304.626 440.377 513.381 510.080 743.058 973.914 

ITAU SEGUROS S/A 208.310 146.722 153.957 160.529 459.274 392.811 446.122 

MAPFRE SEGURO GERAIS S.A 166.323 117.034 169.643 171.737 209.485 278.664 437.238 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 240.723 245.513 258.608 274.139 304.357 333.401 344.640 

BRADESCO AUTO/RE COMP. DE SEGUROS 378.597 215.101 257.860 259.303 304.440 263.130 326.801 

TOTAL 1.873.049 1.910.546 2.290.334 1.803.965 3.036.510 3.274.458 4.194.151 

Fonte: SUSEP, 2013  

 

Pode-se observar que o valor do prêmio direto de 2009 da principal empresa de 

seguros, a Bradesco Vida e Previdência S.A, apresenta-se muito reduzido quando 

comparado aos demais valores da série estudada para esta operadora. Uma possível 

razão para esta significativa diminuição está associada à redução da confiança no setor 

bancário dos Estados Unidos, a partir de 2008, com o estouro da crise do subprime. O 

cenário de incerteza fez com que os investidores de todo o mundo passassem a retirar as 

aplicações de ações de empresas, de bancos e de títulos de governos, incluindo os do Brasil, 

além de, resgatarem os investimentos para cobrir prejuízos com a crise. 

Assim, como o sistema financeiro é interligado em todo o mundo, a baixa liquidez 

refletiu, em um primeiro momento, na falta de dinheiro disponível no Brasil para a 

concessão de crédito tanto para as empresas como para os consumidores. De acordo com o 

gerente de indicadores de mercado da Serasa Experian, Luiz Rabi, de 20% a 25% do crédito 

oferecido no Brasil vem de fora. A inadimplência de pessoa física subiu, chegou a 8,5% em 

maio de 2009, comparados aos 7% de junho de 2008. As empresas foram as mais afetadas, 

pois tinham dificuldades de obter financiamento para investimentos e exportações, por 
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exemplo. Os consumidores de bens, principalmente aqueles com maior valor agregado, 

como veículos e imóveis, tiveram dificuldades de acesso a crédito para esta finalidade. 

5.1 Market Share. 

 

A Tabela 2 mostra o Market Share para cada uma das operadoras de seguros no 

Brasil no período de 2006 a 2012.  

 

Tabela 2: Market Share das Operadoras de Seguros no Brasil no período 2006 a 2012. 

 Percebe-se que o Bradesco se mantém como principal operadora de seguros no 

Brasil nos segmentos de vida e previdência e de veículos e residência, não obstante a 

redução de sua participação no primeiro segmento, ocorrida no ano de 2009, logo após a 

crise de 2008, originada nos Estados Unidos. Em média sua participação alcançou 38% 

do mercado no segmento de vida e previdência e, 12% no segmento de veículos e 

residência durante o período analisado. Conjuntamente, o Bradesco deteve, na média do 

período, 50% do mercado dos tipos de seguros mais comercializados no país. 

Em segundo lugar, aparece o Itaú, nos segmentos de vida e previdência e 

seguros gerais. No primeiro segmento, esta operadora obteve um crescimento 

significativo de sua participação, passando de 12% em 2006 para 23% em 2012. No 

segmento de seguros gerais, sua participação se manteve ao longo do período. 

Empresas / Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 20% 11% 11% 14% 10% 8% 8% 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 35% 46% 44% 24% 41% 39% 40% 

ITAU SEGUROS S/A 11% 8% 7% 9% 15% 12% 11% 

ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 12% 16% 19% 28% 17% 23% 23% 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 9% 6% 7% 10% 7% 9% 10% 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 13% 13% 11% 15% 10% 10% 8% 

Fonte: Elaboração da autora 

 
       

        



20 

 

Na sequência, aparece a Porto Seguro perdeu share durante o período, reduzindo 

de 13% para apenas 8% no final do período. Uma das explicações se deve ao fato de o 

prêmio de risco dos seguros dessa operadora serem relativamente mais elevados do que 

o de seus concorrentes. 

No período como um todo, observa-se que ambas as operadoras de seguros 

Bradesco e Porto Seguro experimentaram reduções de suas participações enquanto que 

a operadora Itaú aumentou sua fatia de mercado de 23% em 2006 para 34% em 2012. 

Estes fatos estilizados sugerem que houve desconcentração no mercado de seguros 

privados no Brasil neste período.  

O Gráfico 1 retrata as participações de mercado das seis empresas operadoras de 

seguros consideradas nesta análise. 

 

 

Gráfico 1: Evolução Percentual de Market Share, 2006 a 2012. 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

5.2. Razão de Concentração 

 

Calculada tomando-se por base as três maiores empresas de seguros privados do 

Brasil; Bradesco Auto/RE, Bradesco Vida e Previdência S/A e Itau Vida e Previdência a 
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razão de concentração, RC(3), evoluiu no período analisado como mostrada na Tabela 3 

e Gráfico 2. Observa-se, como já verificada nos resultados do market share encontrados 

na subseção anterior, uma desconcentração deste mercado. 

Tabela 3: Evolução da Razão de Concentração da RC (3). Brasil, 2006 a 2012. 

 2006 68% 

2007 70% 

2008 67% 

2009 53% 

2010 61% 

2011 57% 

2012 56% 

Fonte: Elaboração da autora 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Evolução Percentual da RC(3). Brasil, 2006 a 2012. 

 

Fonte: Elaboração da autora  
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5.3. Índice de Hirschman-Herfindahl 

 

Um dos índices mais utilizados para realizar análise de concentração de mercado 

é o HHI, pois, neste índice são utilizadas informações de todas as indústrias. 

A análise dos resultados do cálculo do HHI para o período total, sugerem, ao 

contrário dos encontrados com market share e razão de concentração anteriores, ou seja, 

enquanto estes últimos apontaram para uma desconcentração de mercado, o HHI 

apresenta números que caracterizam aumento da concentração. 

A Tabela 4 e o Gráfico 3 mostram, no início da série, uma elevação mais 

acentuada da concentração. Em seguida, em 2009, uma redução também significativa 

desta e, nos últimos anos, nova elevação, mas, de menor intensidade.  

Na realidade, a expansão agressiva do Itaú a partir de biênio 2007-08, 

combinada com o decréscimo do Bradesco e Porto Seguro neste mesmo período, 

sugerem desconcentração do mercado. Entretanto, a retomada de share pelo Bradeco, 

ainda a partir de 2009, como reação ao Itaú, eleva o grau de concentração até o final da 

série. Certamente, uma atualização da base de dados que incluísse 2013 e 2014, pelo 

menos, forneceria uma melhor análise do que efetivamente ocorreu no mercado de 

seguros privados no Brasil. Vale salientar que até a data de finalização deste estudo, 

estes dados recentes ainda não haviam sido disponibilizados pela SUSEP.  

 

Tabela 4: Evolução do HHI. Brasil, 2006 a 2012. 

Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

HHI 2145,0 2771,6 2668,2 1972,0 2451,1 2388,2 2466,0 

  Fonte: Elaboração da autora 
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Gráfico 3: Evolução do Hirschmn–Herfindal (HHI): 2006 a 2012. 

 

Fonte: Elaboração da autora   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho estudou a concentração do mercado de seguros privados no Brasil 

no período 2006 a 2012, utilizando dados de prêmio direto das seis maiores operadoras 

de seguros no país, coletados na SUSEP. Para tanto, utilizou as medidas de 

concentração Market Share, a Razão de Concentração e o Índice de Hirschman-

Herfindahl (HHI). 

Os resultados dos cálculos do Market share e da Razão de Concentração 

convergiram no sentido de revelar uma desconcentração do mercado de seguros 

privados no período estudado. Por outro lado, o índice HHI revelou uma pequena 

elevação da concentração. 

A conclusão mais importante deste trabalho, a despeito da desconcentração 

sinalizada por pelo menos duas das medidas utilizadas, Market Share e Razão de 

Concentração, sendo que a medida de concentração HHI mostrou em resultado de 

concentração. 

Houve limitações na abordagem desse estudo devido a mudanças no sistema de 

informação da SUSEP dificultando assim a coleta de dados. Poderão ainda serem 

estudados os índices a partir de 2012, para reafirmar ou abandonar a hipótese de um 

mercado desconcentrado conforme mostrou-se os cálculos. 
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