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Efeitos econômicos da fraude 

 Aumento da sinistralidade 

  Aumento de custos pela necessidades de 
implantação de mecanismos de controle  

 Encarecimento de prêmios com a consequente 
queda da demanda de seguros 

 Redução da lucratividade das seguradoras 

 Mercado menos desenvolvido que seria de se 
esperar na ausência de fraude  



Fatores que afetam a fraude 

 Confiança na Justiça para mediar conflitos, 
respeitar contratos e apenar os fraudadores 

 Evolução demográfica 

 Qualidade da regulação estatal e dos controles 
internos das seguradoras 

 Nível educacional da população 

 Situação econômica da região/ país 

 

 



Na Inglaterra: “fraudador típico” 

 Homem e jovem, entre 18 e 34 anos 

 Empregado, mas em situação precária 

 Com renda familiar bruta de mais de 30 mil 
libras (1/3 acima da média inglesa) 

  Com poupança de menos de 5 mil libras e 
dívidas de mais de 5 mil libras  

 Vivendo no nordeste de Londres 

 Enfim, jovem, de classe média e apertado 
financeiramente. 

 

 



No Brasil (pesquisa Ibope/ CNSeg) 

• Homem 

• De 18 a 24 anos 

• Com ensino médio 

• Renda de 02 a 10 salários mínimos 

• Em situação difícil financeira etc 

• Acreditando na impunidade ou desconhecendo 
a punibilidade 

• Portanto, similar a Inglaterra 



Curto, médio e longo prazos 

 Fraude é fenômeno complexo, de causas variadas, 
operando em tempos diferentes 

 Fatores de longo prazo: os culturais como a 
confiança na Justiça e as características 
demográficas. 

 Fatores de médio prazo: os que podem mudar no 
curso de 01 ou 02 governos, como a qualidade dos 
controles das seguradoras e o nível educacional. 

 Fatores de curto prazo: os econômicos cujas 
flutuações podem ser grandes dentro de um 
quinquênio. 

 



Fraude: evolução estilizada 
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Fraudes: evolução 2001-2010 
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Fraudes em seguros: sinistros suspeitos e com fraude  
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Propensão a fraudar (Ibope/ CNSeg) 



Brasil: baixa detecção 

 Quociente sinistros repudiados/sinistros totais é baixo no Brasil: 
média de 1,5% entre 2004 e 2008 contra 3% na Inglaterra. 

 

 

 

 

 

 

 



Possíveis explicações 

 Dificuldade de penalização jurídica 

 Mercado menos concorrencial 

 Segurados menos conscientes  

 Unidades de combate à fraude das seguradoras 
menos desenvolvidas:  

 Pesquisa de www.bearingpoint.com : nos EUA e 
Europa, em 2008, 1/5 das seguradoras 
pesquisadas empregavam até 10 investigadores 
no setor de combate à fraude, 1/3 delas, entre 11 e 
50 investigadores, e quase ½ empregavam mais 
de 51 investigadores  

http://www.bearingpoit.com/


Fraudes não detectadas 

Conveniência de pesquisa de estimativa do total de fraudes 
(detectadas + não detectadas) no Brasil 

 



Economia e fraude: perspectivas  

 Economia brasileira com bons 
indicadores: 

 Renda com crescimento médio a alto 

 Taxa de desemprego baixa 

 Inflação sob controle 

 Distribuição da renda melhorando 

 Fator de alerta: crescente endividamento 

 



Demografia: peso da idade 



Educação: melhora lenta, mas segura 
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Brasil: Taxa de analfabetismo (%) e escolaridade média 
(anos de estudo) das pessoas com mais de 25 anos
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Obrigado! 


