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1.

Tema, contexto e delimitação de escopo
A pesquisa a ser desenvolvida tem por objetivo avaliar as dificuldades regulatórias

enfrentadas pelas insurtechs para a implementação da comercialização de seguros na
modalidade peer-to-peer (“P2P”) sem risco jurídico acentuado, considerando o arcabouço
legal e normativo em vigor no Brasil.
São consideradas insurtechs as empresas com modelos de negócios altamente
inovadores com o potencial de transformar o mercado de seguros de forma profunda,
empregando, para tanto, tecnologia de ponta.
Dentre as diversas inovações que vêm sendo testadas no mercado, destaca-se a
comercialização de seguros na modalidade P2P. Apesar de existirem diversos modelos
diferentes, geralmente, esta forma de negócio permite às pessoas se organizarem por meio de
plataformas virtuais, a fim de formarem um fundo comum para lhes proteger contra as
consequências econômicas advindas de riscos predeterminados. Há modelos que dependem
totalmente de uma seguradora, outros dependem até certo ponto e existem ainda modelos de
negócios que operam à margem do mercado securitário. Muito embora o conceito em si não
seja inovador, as tecnologias emergentes oferecem benefícios substanciais para a
implementação desse modelo em uma escala sem precedentes1.
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Nesta medida, o trabalho buscará inicialmente verificar quais são as principais
características e inovações desta forma de comercialização, utilizando-se como paradigma
especialmente os modelos criados no âmbito do mercado financeiro de crédito (fintechs de
crédito). Em seguida, a pesquisa visará compreender como essa modalidade de
comercialização ocorre no mercado securitário. Serão utilizados como objeto de análise os
modelos em operação no mercado tanto nacional, quanto internacional.
Fixadas as características essenciais da comercialização de seguros na modalidade
P2P e os principais modelos criados, o estudo se voltará para o arcabouço legal e normativo
regente, a fim de verificar quais são as principais dificuldades regulatórias para as insurtechs
poderem, sem risco jurídico, implementar esta modalidade de comercialização no Brasil. A
depender das conclusões, serão apresentadas propostas de alteração legislativa e normativa,
sendo discutida ainda a necessidade (ou não) da implementação de uma sandbox regulatória
especificamente para este tema.
Sandbox regulatória simplificadamente pode ser definida como programa instituído
pelos reguladores visando disponibilizar às empresas um espaço propício ao teste e à
experimentação de inovações em condições reais, através da implementação de um ambiente
regulatório mais flexível, sob a observância de diretrizes fixadas inicialmente pelo supervisor.
O escopo da implementação deste programa é viabilizar que as empresas exerçam, com
isenções regulatórias temporárias, suas atividades em ambientes controlados, testando seus
produtos ou serviços de modo a identificar eventuais necessidades de aprimoramento sempre
sob a supervisão do regulador2.
O objetivo final almejado com esta pesquisa será trazer, na medida do possível,
segurança jurídica aos empresários que visam implementar este modelo de negócio no Brasil.
Por via reflexa, o estudo também poderá auxiliar, sob o prisma jurídico, no fomento deste
mercado ainda tão incipiente no cenário nacional.
2.

Modelo de pesquisa, fontes e métodos de investigação
O modelo de pesquisa preponderante será trabalho exploratório sobre práticas

jurídicas, cuja prática a ser pesquisada será a regulação do mercado securitário (modelo
regulatório), com o objetivo de detectar quais são os principais entraves jurídicos existentes
na regulação setorial, os quais podem, em tese, dificultar a expansão da comercialização de
seguros na modalidade P2P no Brasil.
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As principais fontes bibliográficas a serem consultadas serão a doutrina (nacional e
estrangeira) e artigos acadêmicos publicados em revistas de renome relacionados ao tema,
cujas obras preliminares estão referenciadas no item 6 deste projeto. Será utilizado também
como fonte a legislação (legal e infralegal) aplicável ao assunto, a saber: Código Civil, DecretoLei nº 73/19663, Lei nº 4.594/19644, Resolução CNSP nº 243/20115, Resolução CNSP nº
294/20136, Resolução CNSP nº 297/20137, Resolução CNSP nº 107/20048, Circular SUSEP nº
510/20159, dentre outros.

3.

Questões do trabalho de pesquisa
A pesquisa visará responder os seguintes questionamentos:

i)

Quais são, de forma geral, as principais características e inovações trazidas pela

comercialização P2P?
ii)

Como a comercialização P2P se dá no mercado de seguros? Quais são os modelos

criados até o momento que operam (ou operaram) no mercado (nacional e internacional)?
iii)

Qual é o arcabouço legal e normativo relacionado ao tema?

iv)

Quais são os principais canais de comercialização de seguros no Brasil e seus aspectos

legais e normativos?
v)

Quais são os principais entraves existentes na regulação setorial que dificultam a

expansão da comercialização de seguros na modalidade P2P no Brasil?
vi)

Como o regulador pode atuar para auxiliar no fomento desta atividade? Existe a

necessidade de implementação de sandbox regulatória para auxiliar no fomento desta
modalidade de comercialização?
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4.

Relevância prática, caráter inovador e potencial de impacto
A literatura econômica é praticamente unânime em afirmar que a atividade do

mercado segurador pode contribuir positivamente para o desenvolvimento da economia de
um país, especialmente em se tratando de mercados emergentes como é o caso brasileiro10.
Pesquisas empíricas publicadas revelam que o mercado segurador pode induzir o
crescimento econômico ao contribuir para a(o): (i) mobilização da poupança, (ii) estabilização
da situação financeira dos indivíduos e das empresas por meio da prestação de garantia; (iii)
gerenciamento eficiente dos riscos aos quais as pessoas e empresas estão expostos, (iv)
incentivo à mitigação de perdas, e (v) formação de poupança interna, mormente em virtude
das provisões técnicas que podem ser empregadas para investimentos em outros setores
produtivos1112.
Quando uma sociedade seguradora garante ressarcir o segurado contra as
consequências econômicas advindas de riscos predeterminados, reduz a necessidade de
capital. Como consequência, promove o investimento e a inovação criando um ambiente de
maior segurança e competitividade, o que, em última análise, gera empregos e lucratividade
para todo o sistema econômico.
Existe ainda uma densa literatura acadêmica evidenciando empiricamente que a força
do sistema jurídico, em especial a qualidade regulatória, revela-se como importante motor
para o desenvolvimento do mercado de um país, garantindo, assim, o desenvolvimento
sustentável de longo prazo. Os resultados destes estudos mostram que uma estrutura legal
eficiente, com instituições adequadas, pode levar a ganhos significativos de produtividade e
competitividade e, consequentemente, de crescimento econômico13.
Apesar da importância desse mercado, existe uma quantidade ínfima de estudos
sobre ele no Brasil. Artigos publicados relacionados às insurtechs e às transformações que
vêm ocorrendo no âmbito do mercado securitário são ainda mais difíceis de serem
localizados, muito embora esses modelos de negócios já sejam realidade no mercado
brasileiro com potencial de crescimento exponencial.
Infere-se, assim, que o estudo da interação entre a regulação setorial e a
comercialização de seguros na modalidade P2P por meio das insurtechs é um assunto novo,
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relevante e pode contribuir positivamente para a compreensão de uma área tão pouco
estudada.
5.

Familiaridade com objeto da pesquisa
Advogado especializado em direito regulatório de seguros com atuação direta

perante a SUSEP. Formado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Especialista em
Direito Empresarial e Mestrando em Direito dos Negócios pela Fundação Getúlio Vargas –
FGV. Membro da AIDA - Associação Internacional de Direito de Seguros e da Comissão de
Direito Securitário da OAB/SP.
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