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"There are things that are known

and things that are unknown

In between them are doors"

e coisas desconhecidas

William Blake

II

"Existem coisas conhecidas

§
X. -

o r* «LO <£> - r--
■u_ =

Entre elas existem portas"

I
I 

ij 
i

§- J
! !

; i
r— £ s
toco
LO<O



<

Dedico este trabalho à Cristi-
àna,

Clarissa e ao Márcio que não
importaram em mudar tudo,se

me acompanhar na aventura para
algumas fossemportasque

abertas...

III

ao Fernando, à Cintia,



permitido abrirAgradeço
algumas portas.

portas existem entre as coisas desconhecidas
encorajarconhecidas ae me

seu convívio, e
descobrirobjetividade fazendo acom sua

reali-oportunidade de sonhar e a capacidade de realizar de
zar sonhos.

Ao
teria valido a pena mudarcostumo sempre pensar queeu

assistirfosse permitidotudo umaapenaspara que me
refletir desobre algumase entendersessões,de suas

aquiloele transmiteideias. Talvez seja deo quesuas
que foi encontrado atrás dasmais precioso portas que

foram abertas.

aos professores Ariovaldo Santos,Agradeço
Gil,Kravec, Doutor Antonio LoureiroDoutor deAlecseo

Doutor Edmundo Eboli Bonine, Doutor Eliseu Martins, Doutor
Nilton Canno
ludícibus, Waldomiro Standerski (in memoriam);Doutor os

IV

e otimismo me

e porque nunca se cansou de

a Deus por me ter

ter dito que as

abri-las, me prestigiando com sua amizade e

Martin, Doutor Roberto Braga, Doutor Sérgio de

Professor Doutor Armando Catelli, de quem

Ao Professor Doutor Masayuki Nakagawa, por me



ensinamentos que tornaram possível transformar em conhecidas
algumas das coisas desconhecidas.

Reinaldo GuerreiroprofessorAo suaspor
valiosas sugestões.

feliz surpresa de ter aberto portas ondeA
encontrei de
amigos Barbiere Márciacomo e
Mendes.

A amigos como Paulo Caggiano e Roberto Pieren
tornamquem costumo sempre contar quando as portas secom

por demais difíceis de abrir.

intro
duziram no mundo interessante onde as coisas (des)conhecidas
acontecem.

mantidoUniversidade de Fortaleza por terA
sempre a porta aberta a minha espera.

Universidade São Paulo,de terA mepor
pela oportunidade que me foi oferecidarecebido, nestae

minha tarefa de abrir portas.

acre-

V

Nelson Carvalho, Geraldo
pessoas que de tanto admirar, ouso até chamar

A Vera Cruz Seguros, e todas as pessoas dessa
empresa, particularmente a Paulo Tadeu Umeki, que me

Aos meus pais, Ernesto e Albetisa, que



ditam mesmoem eu
consigo fazê-lo.

Aos amigos e colegas da Sociedade Brasileira
incenti

vo .

Finalmente decolegasagradeço aos meus

muitas das portas teriam permanecido fechadas.

VI

de Ciência do Seguro por suas valiosas sugestões e

mim sempre, mesmo nos momentos que nem

estudo do departamento de contabilidade da FEA/USP, sem eles



Verifying that there is a very strong potential market for
the Insurance activity development in Brasil, this work
assumed as its objective to set up an economic nanagement
model to properly appraise Insurance companies' performance,
based on the principies and fundamentais of the Information
System for Economic Management (GECON) developed at FEA/USP

In Chapter 1 we characterized the main concepts which define

Brasilian norms for these activities as well.

In Chapter 2 we emphasized the most relevant concepts on
Information System for Economic Management (GECON) related
to this work's objective.

In Chapter 3 we proposed a functional model to appraise
Insurance companies' performance based upon the concepts
developed in the previous chapter.

Finally concluded on this model appropriateness for the
Brasilian Insurance system, but we understand that it should

VII

be previusly tested in the market itself.

led by Prof. Dr. Armando Catelli.

Insurance activities, and we made a short review of



Constatando mercado
potencial muito forte para o desenvolvimento da atividade de

desenvolvimento
adequada-

desempenhomente de empresas deo seguros,
princípios e fundamentos do Sistema de Informação de Gestão
Económica (GECON) desenvolvido na FEA/USP sob a liderança do

Dr. Armando Catelli.Prof.

capítulo 1 caracterizamos principaisNo os
conceitos def inem bemseguros, comoque

rápida revisão das normas legaisfizemos regulamqueuma
esta atividade no Brasil.

capítulo 2 enfatizamos os conceitos maisNo
EconómicaSistema de Informação Gestãoderelevantes do

(GECON), relacionados com o objetivo deste trabalho.

funcionalNo capítulo 3 propusemos um modelo
de avaliação de desempenho para empresas de seguros baseados
nos conceitos desenvolvidos no capítulo anterior.

Finalmente concluímos pela aplicabilidade do
modelo brasileiro,segurador
devendo entretanto o mesmo ser previamente validado pelo
próprio mercado.

VIII

de um modelo de gestão económica capaz de avaliar
baseado x~'nós

que existe no Brasil um

a atividade de

ora desenvolvido, ao sistema

seguros, este trabalho teve como objetivo o
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desenvol
vimento de um modelo conceituai e operacional de sistema de

fundamen
tos de gestão económica, particularizados para empresas que

Considera-se no os recursos
dessas empresas precisam ser racionalmente administrados, de

que seja alcançado um resultado económico vise,forma que
não somente o aumento da riqueza das empresas, mas também o
bem estar de toda a sociedade.

atividadeempresas que se ocupam da deDas
espera-se que contribuam para o equilíbrio social eseguros,

pois sua missão é assegurar aeconómico da sociedade, tran
quilidade eme

função de suas atividades podem tergeral, suasque em
impre-estruturas patrimoniais abaladas por eventos danosos

visíveis.

sistema Económica,de Gestão propõeO um
controlabili-modelo de avaliação de desempenho baseado na

dade dos apuraçãoresultados pelos gestores da empresa e
da contribuição de cada área resul-em

4

o equilíbrio das pessoas e das organizações

exercem a atividade de seguros.

avaliação de desempenho a partir dos princípios e

trabalho, que

Este trabalho tem como objetivo, o

particular, para o



tado global empresa, possibilitando assim, que atravésda
linguagemda financeira,linguagem sempre

sejam dedesempenhos sirvamapurados resultados e que
"feedback" para a otimização do processo decisorial.

aqui inspiradoémodelo, propostoO nas
acadêmicas desenvolvidas no curso de mestradoreflexões e

doutorado da FEA/USP,
em teses

empíricafundamentaçãotambémTem nas
observações desenvolvidas em empresas seguradoras.

A ESTRUTURA

está organizado em três partestrabalhoO
principais:

Caracterizaçãoprimeira dasparte, ANa
feita, através de breveAtividades éde Seguro, uma

discussão de seus principais conceitos.

em conta o caráter particular dessaLevando
risco,mutualismo,são abordados conceitos deatividade,
aindamuitooutros tantos. Reconhece-se queresseguro, e
ob je-poderia ser dito

tivo ligeira introduçãodesse capítulo é apenas uma ao
conhecimento dos conceitos que têm impacto no desempenho da

2

em trabalhos desenvolvidos pela FIPE-
e dissertações de mestres e doutores da USP.

a respeito desse

CAFI e

tema, entretanto o

contábil, uma



atividade securitária.

feitatambém éparteNessa pequenauma
revisão da regulação dessa atividade em nosso país.

ConceituaiO Modelo desegunda parte,Na
Avaliação dede Desempenho Seguros,Empresasem

teórica do trabalho, quandoestabelece-se a fundamentação
econômi-os principais conceitossão abordados da gestão

desenvolvidos na FEA/USP,moldes que estão sendoca, nos
Catelli,liderança Armandodo professor doutorsob a

seguido por Guerreiro e tantos outros.

Funcionalterceira deModeloParte, OA
discuteAvaliação de Desempenho de Empresas de Seguro, um

caracteriza suasmodelo organizacional de empresa de seguro,
contábil demodeloprincipais funções, propõe ume

mensuração e avaliação de desempenho em empresas de seguros.

O PROBLEMA

No ambiente onde interage a empresa segurado-
1) nas condições brasileiras, constata-se(Figura umara

resultadosgrande preocupação em melhorar o desempenho e os
operacionais,atividades entretanto,económicos de suas

desconhecimento,neste ambiente é quase total eomesmo
Económicaconsequentemente a aplicação, do modelo de Gestão

nos moldes que se tem desenvolvido na FEA/USP.

3



AMBIENTE ONDE INTERAGE A EMPRESA SEGURADORA

RESSEGURADOR

>

SEGUJRftlDOS

PESSOAS EMPRESAS

FIGURAI

4

íCOSSEGURADORA
__ ______________ 7

f
COSSEGURADORA

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
t 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

R 
I 
S 
c 
o 
s

I 
N 
D 
E 
N 
I 
Z 
A 
C
A 
O

l 
l 
I 
I 
l 
I 
I 
l 
l 
I 
I 
l 
f 
l 
l 
I 
I 
I 
I 
l 
l 
l 
I 
I 
l 
1 
l 
I 
l 
l 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
l 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I 
N 
D 
E
N 
I
Z 
A 
C 
A
O

P 
R 
E 
M
I 
O

R 
I 
S 
c 
o 
s

c 
o 
M 
I 
s 
s 
o 
E 
S

C 
O 
M 
I 
S 
s 
A 
O

^SEGURADORA^ 

i 
■ 
« i 

C 1 N 
O 1 D 
B 1 E 
E 1 N 
R 1 I 
T 1 Z 
IJ 1 A 
R 1 C 
A 1 A

1 O I
I 
I



caracteriza a gestão éO económica oque
reconhecimento de uma cadeia de resultados daseconómicos
diversas áreas de produção e suporte de uma organização,

criar um efeito sinérgico no sentido de
otimizar seu resultado global.

Gestão Económica é também um deA processo
decisão considerando o económicotomada de dasaspecto

atividades.

empresa é um empreendimento coletivo,A e,
quepara

fluxos custo benefícioequilíbriohaja de todos osnos
componentes do sistema em que ela está inserida.

s eguradora, assim qualquerA empresa como
enquanto organismo económico social, para se desen-outra,
precisa todasvolver, suasasque

benefícios que superem os custos auferidosatividades, para
consegui-los.

Contabilidade, contalevandoÀ seuoem
de fornecer informações úteisobjetivo principal, opara

contribue para este fim, quando propõedecisório,processo
eficáciagerenciais que visem medir eficiência emodelos a

das impactopessoas e dos sistemas, e procura evidenciar o
património empresa das decisões sobreda tomadas,no a

utilização dos recursos.

5

metodologia para se
e a

que se desenvolva satisfatoriamente, é necessário

sejam alcançados, em



de avaliação de temOs modelos desempenho
sido maioriana

se utilizam de variáveis por demaisdas subjetivas;vezes,
dos
da

bilidade conferida.

JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

É a atividadenotório de seguros noque
Brasil ainda não se encontra em um estágio de desenvolvimen-

Todaviaa de outros países.compatívelto no nossocom

são atendidas por vêmestas empresas,quesegurança,e
mercado potencial ainda não

plenamente atingido e que pode até mesmo ser ampliado signi
ficativamente no futuro.

Embora a contribuição ao PIB Nacional, ofere-
situe em níveis percentualmentecida por essas empresas se

quociente dea outros países (combaixos relação umem
levan-elasticidade mantendo-se constante em torno de 0,8%,

contribuição dos Ramosdo-se somenteconta aem
não éElementares), a massa de recursos em termos absolutos,

dosdesprezível, merecendo assim uma atenção mais detalhada
estudiosos dessa matéria.

6

não traduzindo a excelência do desempenho das pessoas e

muito questionados na medida em que eles,

contexto económico e social as necessidades de tranquilidade

crescendo, criando-se assim um

sistemas, no grau alcançado de contribuição ao resultado
empresa, e não limitando essa medida ao âmbito da responsa-



dúvida índice atingido Brasil"Sem o pelo

merece ser analisado que,
embora baixíssimo na comparação com outros países,

representa total de arrecadação de prémios deum

de anuais, dinheirocerca

Vários problemas contribuem para este acanha
do estado atual de desenvolvimento da atividade securitária:

■ O problema da divulgação
■ O problema cultural do sistema segurador
• O problema da gestão económica
• O problema do desequilíbrio na estratégia competitiva.

primeiro divulgaçãodeles, doO poucaa
seguro, tem gerado um posicionamento de acomodação por parte
do sistema segurador, que até o presente momento se satisfez

já existentedisputar visandointernamente o mercadoem
troca de posição no "ranking” nacional. Provaapenas uma

disso é que aproximadamente 80% das pessoas físicas que não
têm seguro nunca foram contactadas para fazê-lo; por outro
lado,só as que já o possuem são incentivadas a renová-lo.

dofigurade acomodação a"Neste processo

consumidor, o segurado, foi simplesmente menospre-

tem um

7

(1) Garcia, Francisco Pedro. "A oitava Economia do mundo ainda 
mercado segurador incipiente".

em profundidade uma vez

3 bilhões de dólares 

para ninguém botar defeito"^1^.



pela

seguro é encarado pelo lado do consumidorO
investi-como

mento essencial.

feito por individualmente,Quando pessoas,
uma proteção financeira que proporciona arepresenta tran

quilidade necessária ao seu desenvolvimento pessoal.

relação a uma empresa, o seguro podeEm ser
encarado fluxosos
económicos do processo produtivo não interrompidos,serão
garantindo assim a geração continuada de riqueza, empregos e
redistribuição de rendas .

éverdade entretanto,A que as empresas
seguradoras não incluem em seus planos uma divulgação maior

para satisfazer as necessidadesque pode ser oferecido,do
intermediaçâomercado ainda dode um a

feita cujo interesseé através dos corretores eseguro
situa-semotivação exceções)(com honrosas na

comissão.
éproblema cultural do sistema segurador,O

decorrência, quase sempre, de sua pouca habilitação técnica,

mercadodo

8

zada e o produto seguro ficou incompreendido 

sociedade"2 \

(2) Marina, Camilo. "Críticas ao equilíbrio estático 
segurador" Revista Seguros & Riscos, Julho de 1990.

como um investimento, que assegura que

uma despesa, quando na verdade representa um

não atingido, e



o qual não se dando conta do verdadeiro papel social desem
penhado deseu produto, busca umpor

afastam
própriapotenciais sistemausuários do tornamos ae

instituição desacreditada.

A razão de ser das empresas seguradoras, sua
satisfação das necessidadesmissão, é de segurança ea

tranquilidade do mercado, o que se tem constatado é quemas
divulgaçãoempresas não têm incluído em seus planos umaas

adequada do que pode ser oferecido.

Um outro ponto a ser estudado é a questão da
económica qualdas empresas seguradoras,gestão vemo a

porque historicamente elas vêm desempenhando, detona, uma
investidoresforma bastante adequada, o seu papel decerta

"underwri-área técnica deinstitucionais, ao passo que na
dese nota maiores preocupações pela buscanãoters", um

modelo adequado de gestão económica.

O que se constata no cenário brasileiro, são
de aplicações financeiras favoráveis, porémresultados os
operacionais demonstram baixos índices,resultados secomo

empresas tivessem como missão administrar capitais aoessas
invés de riscos.

sãoverdade, seguradorasNa as empresas
compelidas a explorarem esta função e seu resultado final é

9

lucro a curto prazo comete, muitas vezes, ações que
e o que é pior, na



formado pelas duas atividades: atividadea
propriamente dita ou de investidores
institucionais, pelo aplicação dos capitais por elas admi
nistrados . Entretanto, uma decorre da outra sucessoe o
global da empresa só poderá ser alcançado com um desempenho
equilibrado destas duas funções.

principais fatores que contribuem paraOs a
formação do resultado das empresas seguradoras são: a gestão

qualidade dos riscos assumidos,da a eficiência e eficácia
gestão dos custos administrativos,da adequada gestão

financeira recebidos. eficáciados Portantorecursos a
global de uma empresa seguradora só será alcançada com o
equilíbrio destas três formas de gestão.

Finalmente, desequilíbrioo problema de na
estratégia competitiva do sistema decorre, basicamente, dos
problemas que a
falta de uma maior agressividade das empresas seguradoras no
mercado brasileiro em busca de uma maior participação no PIB

consequência de uma grande acomodação em
e

principalmente, treinamento na área de gestão económica de
suas próprias atividades.

ausência dessas políticas tem levadoA as
empresas a operarem com uma estrutura tecnologicamente, nem

acaba refle-
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e a

"underwriting", e a de

é, de certa forma,

anteriormente já mencionados. Constata-se

sempre compatível com o mercado disponível, que

termos de políticas nas áreas de marketing, investimentos,



são afetadas por uma inadequada diluição devez riscos e
elevados custos operacionais fixos, não compatíveis acom
moderna visão de uma empresa de classe mundial, que busca a
sua sobrevivência e o sucesso baseada na filosofia de exce
lência e competitividade.

postura acaba refletindo negativamenteEsta
operacionais dasresultados seguradoras. Anos empresas

ausência estratégia competitivade maioruma por uma
contribuição para o PIB brasileiro faz com que o consumidor,
já bastante penalizado com uma renda ”per capta” bastante
inferior industrializados,relação aos paísesoutrosem

também no problema de prémios muitoesbarre elevados para
aquisição tranquilidade e segurança, sãode sua que os
produtos oferecidos por estas empresas.

Um problema pois a ser considerado no contex
to da viabilização do setor seguros é a alta taxa de prémio

pelas seguradoras, taxa esta que muitas vezes estácobrada
possibilidades financeiras de muitos potenciaisalém das

segurados.

em conta o exposto é queLevando-se pre-se
tende sistemaestudo um modelo dededesenvolver neste
informação para gestão económica de empresa seguradoras.

definir osProcurar-se-á paradigmas destas

11

tindo negativamente na questão das tarifas, as quais por sua



desuas relações com outras empresas, a formaçãoempresas,
resultado económico e a melhor forma de dootimizaçãoseu

decisório informaçãotendo como suporteseu processo a
contábil, para planejamento e controle e avaliação do desem
penho de suas atividades.

A METODOLOGIA

atingir objetivosfinalidade deCom osa
para a realização de uma pesquisapropostos, optou-se em

três níveis distintos:

« Pesquisa na Legislação
• Pesquisa Bibliográfica
■ Observações Práticas

Pesquisa na Legislação:

regulamentaçãoDestacando o grande número de
sobre o assunto.

é hoje ainda regulamentadaatividadeEsta
foiPrivadosSistema Nacional de Segurosatravés do que

instituído pelo Decreto Lei N 73 de 21/11/66.

Federativa doda RepúblicaConstituiçãoA

12

no seu artigo 192, quando trata do Sistema Financeiro Nacio-
Brasil, promulgada em 1988, considera a atividade de seguros



referido artigo, embora existam vários anteprojetos refe-o
definida.

Sistemaentidades que fazem doparteAs
Nacional de Seguros Privados são:

• Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP)
• Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
■ Instituto de Resseguros do Brasil (IRB)
• Sociedades Seguradoras
• Sociedades Corretoras.

entida
des e órgãos de classe:

Federação Nacional das Empresas de SegurosFENASEG:
Privados e Capitalização.

■ FENACOR: Federação Nacional dos Corretores de Seguros
e de Capitalização.
FUNESEG: Fundação Escola Nacional de Seguros

Empresas
de Seguros e de Capitalização, Corretores de Seguros e
de Capitalização.
SBCS: Sociedade Brasileira de Ciência do Seguro.

■ CODISEG: Comité de Divulgação do Mercado Segurador.
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Participam também do sistema, outras

■ SINDICATOS REGIONAIS: Com a participação das

rentes, esta regulamentação não está

nal, ainda se faz necessário que uma Lei complementar regule



Pesquisa Bibliográfica:

pesquisa desenvolveu-se através de textosA
publicados técnicos, artigos

exiguidade(Teses, Dissertações, Pesquisas). Também, dada a
Económicade escritos formalmente publicados sobre a Gestão

em empresas seguradoras, foram utilizadas anotações próprias
colegas e mestres, assim como trabalhos práticos desen-de

volvidos em empresas.

Observações Práticas:

Foi nos dada a oportunidade de seguir durante
atividades10 meses o desenvolvimento dasaproximadamente

empresariais coerentemente com

desen-abriu suas portas para que se pudesse observar ote

buindo assim para o melhor desenvolvimento deste trabalho.
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sua política de qualidade em todos os aspectos, generosamen-

sobre o assunto, como livros
publicados em revistas especializadas, trabalhos científicos

volvimento das operações em vários dos seus setores, contri-

da VERA CRUZ SEGUROS, que,



DAS DE

1.1. INTRODUÇÃO

é um plano social que combinao seguro os
riscos de muitos indivíduos dentro de um estimandogrupo,

atuarialmente e utiliza parteperdas, dos fundos dasas
contribuições dos membros do grupo para efetuar o pagamento
de indenizações, quando são devidas, nas condições e termos
do contrato.

princípioO 'seguro consiste na aplicação do
organizaçõesmutualismo segundo o qual as pessoas edo as

ajudam-se umas às outras em troca de contribuições (prémios)
tranquilidadeassimrelativamente obtendo epequenas,

segurança económica contra as grandes perdas potenciais, as
evidentementetransferidas para todoquais são o grupo,

através de um contrato de seguros

O propósito fundamental do seguro é portanto.
reduzir a incerteza ede preocupação daso pessoas,a

provenientes da impossibilidade de prevenir gastos futuros
decorrentes de riscos a que estão expostas suas propriedades
e elas próprias, em sua vida e em sua integridade física.



assimCivilCódigoO artigo 1432

mediante"O Seguro é uma operação pela qual,

pagamento de uma pequena remuneraçãoo uma

siprometer, parafazpessoa ou parase

caso da efetivação deoutrem, eventono um

terceiradeterminado, uma prestação de uma

que assumindo um conjunto de eventospessoa,

determinados, os compensa de acordo com as

leis estatísticada doe o

CONCEITOS BÁSICOS DO SEGURO1.2.

principais conceitos relacionadosOs com o
que serão discutidos a seguir são:

1.2.1 Mutualismo

évisão de Numa Freire "A mutualidadeNa a
participação cadadeforma de estabelecer nauma

acontecimento

mutualismo é basicamente a divisão de umO
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responsabilidade consequente da realização do
(3)previsto que atinge um elemento do grupo"

mutualismo"

(3) FREIRE, Numa. Organizaçao e Contabilidade de Seguros, 2* edição. São 
Paulo, Atlas, 1969.

no seu
conceitua o seguro:

seguro, e



prejuízo entre um grupo de indivíduos,
fundamentos nos quais tecnicamente se baseia o seguro.

O seguro utiliza como mecanismo de redução de
riscos, combinação número estatisticamentedea um
suf iciente unidades de exposição semelhantes,de afim de

perdas individuais previsíveis, reparti-lastornar as e
proporcionalmente unidadestodas forampor as que
combinadas.

É pois, pela aplicação deste princípio que as
riscosseguradorasempresas conseguem os

assumidos, minimizando assim os prejuízos que possa trazer a
efetivação de eventos danosos a eles relacionados.

lado, cálculostodosPor outro os
relacionados ocorrência determinadospossível decom a
eventos que afetam os resultados operacionais deste segmento

conceito estatísticoatividade desão baseadosde no
probabilidade.

"A probabilidade deJoseph Adan,Segundo um

é igual total deevento casos

númerofavoráveis (subentendido: o

Ediçãode Seguros.
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(4) ADAN, Joseph. Elementos da Teoria Matemática 
Mapfre do Brasil, Rio de Janeiro.

a relação entre o número

realizam o evento), e

total de casos possíveis supostos, todos eles equiprováveis" 
(4)



É portanto de causana crença que as
constantes têm mais possibilidade de ocorrência do asque
irregulares, que repousa o cálculo das probabilidades.

matemáticosséculo XVII, quando algunsNo
construindo mortalidade,tábuaestavam deeuropeus uma

descobriram porcentagem de entre homensmorteque a e
tendiamulheres relaçãoser constante em deao anoa

nascimento, se um número suficiente de nascimentos fossem
Simeon Denis denominoutabulados. Poisson,No século XIX,

princípio de a ”Lei dos Grandes Números". leieste Esta é
baseada na regularidade de ocorrência dos eventos e é apenas
uma porção da teoria das probabilidades.

A Lei dos Grandes Números é a base do seguro.
Sob esta lei a impossibilidade de predizer um acontecimento

habilidadesubstituídaindividual é pelaum casoem
demonstrada de prever perdas coletivas, quando grande número
de casos são considerados.

Numa visão prática Lei dos Grandes Númerosa
enunciada desta maneira: Quanto maior o número depode ser

mais próximo estará resultadoobservações da amostra, o
infinitoreal obtido do resultado provável esperado, com um

probabilidade seráteóricanúmero de observações a
alcançada.

maiorDo exposto acima se conclue que quanto

18



for o universo em estudo, damais acentuada será a exatidão
previsão do número de sinistros que deverá se verificar em
um prazo determinado, permitindo assim a fixação antecipada

prémio do seguro,do de acordo com a espécie do risco que
está sendo estudada.

eliminarsomente não é deO capazseguro
risco embutido negóciostotalmente seuso nos porque

infinito exposiçõesalcançar número deum para serem
impossível.observadas é

probabilidadeAplicando cálculos de e
utilizando Lei Grandes Números, seguradorasdoa as

riscosconstituem agrupamento de grandes massas de daum
idênticas situações,que estão sujeitos anatureza,mesma

determinadosem conta que a ocorrência provável delevando
eventos atingirá uma porção constante do conjunto de valores
postos em risco.

1.2.2 Risco

condição na sãoqual perdasRisco é uma
possíveis, e é assim, em

riscosinúmerosvive. As pessoas são cercadas porque se
maioria dosdesde até morte.nascimento Aao seu

sobreviventes a conviver com o riscoaprendem secomoe
defender dele.

19

um componente inerente ao ambiente



a) NATUREZA DO RISCO:

O risco invade todos os aspectos da vida das
muitas diferentesvisto depodepessoas e eser

perspectivas.. Define-se aqui risco como uma situação onde
perdas são possíveis, embora existam vários outros aspectos
que podem ser considerados numa definição de risco.

definição estado daNesta
indivíduoexiste não importando se onatureza ou aque

dimensãoesteja alerta a isto,organização mesmo que a sua
não seja conhecida.

entendida reduçãoéPerda, oucomo
Definir termosperdadesaparecimento valor.de em

é por demais restritivo pois implicaeconómicos, entretanto,
descrita emque a

termos de unidades económicas como cruzeiros, dólares, etc.
medidas termosMuitas podemperdas nãodas emser

famíliamorte do cachorrinho daeconómicos.
ser sentida como uma grande perda por alguns dospode seus

não pode ser descrita valores.em termos demembros, mas
implicam situações ligadasNa maioria das vezes as perdas a

perdas económicas .

utilizada naA
desfavorável

dedas expectativas positivas. Por exemplo,

20

o proprietário

"situação” é um

definição de risco, também significa um desvio

perda deve ser medida, ou pelo menos

Por exemplo, a

palavra perda, assim como é



um carro espera encontrá-lo no local em que o estacionou. No
entanto risco de ser roubado é um fato permanentementeo
possível. Em nãoexemplo,outroum se espera morrer
prematuramente, entretanto o risco existe as condições dee
perda estarão sempre presentes.

na definição de risco,Possível, significa
a perda pode ou não ocorrer. Não existe risco quandoque a

probabilidade de perda é 0 ou 1.

indivíduosPara ou pequenas empresas as
probabilidades imensuráveis,de perdas são geralmente por
isso é "provável"doque na
definição de risco.

Para grandes organizações como conglomerados
industriais, comerciais ou financeiros, muitas das situações

mensuráveis e previsíveisenvolvem chances de perda. Ou
seja, suas perdas podem ser prognosticadas com considerável
precisão, assim,organizações sãoestas dee capazes,

de uma maneiraadministrar riscos melhor doos que os
indivíduos e as pequenas organizações

ambiente securitário a palavra risco temNo
mais algumas vezes ouvimos asde um significado, pessoase

exposta a perda.
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usa-se o

usarem risco referindo-se à propriedade ou à pessoa que está

"possível1’ em vez



Frequentemente propriedades pessoase
seguradas sãotambémcomo

b) TIPOS DE RISCOS

risco pode ser classificado comoO oupuro
especulativo, propriedadesele afeta pessoas, e
possibilidades de prejuízo.

Um risco especulativo envolve possibilidades
riscode éperda ganho. Uma aposta, por exemplo,ou um

especulativo, apostam, podem perderas pessoas que ou
continuidade do jogoganhar, dependendo da de outrose

fatores probabilísticos..

Similarmente negocia açõesquando se na
especulativo.risco ExecutandoBolsa, assume-se um a

a possibilidade de ganhar,transação perder ouassume-se

riscoganho que motiva muitas pessoas a incorrer emdo um
especulativo.

Em contraposição ao risco especulativo temos
risco possibilidade depuro, o qual envolve somenteo a

perder ou não.

22

comuns referências a bons riscos e maus riscos.
são mencionadas como "o risco”,

ficar no mesmo ponto sem ganhar ou perder. É a possibilidade



1.2.3 Segurador

As partes contratantes sãodo seguro
segurador e segurado.

Segurador é aquele assumeque a
responsabilidade cobrir determinado risco parade qualo

antecipadorecebeu pagamento prémiosob forma dea
determinado previamente.

AmilcarSegundo Santos "segurador em seu

conceito clássico, é aquele que assume a responsabilidade de

determinados de um

principal obrigação do segurador éA pagar,
indenizar o dano ou o préjuízo resultante daoureparar

efetivação risco assumido, condiçõesdo conforme as
contratuais.

essênciaSendo apenasseguro em suao
reparatório, indenização corresponderdeve apenas aoa

fixadaprejuízo pelo segurado e a importânciasofrido na
apólice é o limite máximo que pode ser pago ao segurado pelo
prejuízo seráPartindo desse valor máximo ésofrido. que
fixada indenização devida, relação entremantendo aa

de
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riscos mediante o pagamento antecipado

prémio estipulado"

(5) SANTOS, Amilcar. Seguro Doutrina Legislação Jurisprudência. Rio 
Janeiro, Editora Record, 1959, p.54.



importância doobjetoo valor realsegurada do bem,e
do sinistro, feitamomento exceçãoseguro, no ospara

vida,de apólicevaloronde constanteseguros o na
a soma devida ao seguradorepresenta, em qualquer caso,

No Brasil e na totalidade dos países, somente
as empresas organizadas juridicamente para tal fim exercem o
papel de segurador.

individual praticamenteseguradorO
a figura do "underwriter" do Lloyd's dedesapareceu,
sempre em conjunto e maismuitoLondres age quase como

cossegurador.

exclusividadeA empresa seguradora opera com
de atuação dedicando-se unicamente a atividade de seguros e
a inversão do seu capital.

A legislação vigente em nosso país, deDL 73
somente admite como forma jurídica de atuação21/11/66, na

forma de Sociedade Anónima, Sociedadeatividade de seguro a
Cooperativa saúde,agrícolas de eseguros epara os
Previdência Social para os seguros de acidente de trabalho
sendo as sociedades mútuas inexistentes em nosso país.

caráterseguro uma atividade dePor ser o
social, seja submetidoé necessário às enormasque
fiscalização estabelecidasoficiais. Dentre as exigências

24

e mesmo



legalmente, sobressaem a necessidade de capital mínimo para
funcionamento exigência de garantia financeira mediante
depósito ou vinculação de valores garantidores das operações
realizadas pela empresa.

legislação brasileira,acordoDe com a
as sociedades de seguro deverãoResolução CNSP No 9/89, ter

capital social subscrito (realizado com mínimo deum um
50%), de acordo com os ramos que operem.

Resolução CNSP No 9/89:

- O capital social sociedade"Art. del2
autorizadaseguradora, a operar nos

grupamentos de seguros dos ramos elementares,

vida e de planos de pecúlios e rendasde de

previdência privada aberta, todasem as

regiões do Pais, não deverá ser inferior ao

( oitovalor correspondente 8.400.000a

milhões e quatrocentos mil) Bónus do Tesouro

Nacional- BTNs.

capitalúnico minimo seráParágrafo O

fixaconstituído de parcelauma

à autorização paracorrespondente atuar em

determinados grupamentos de seguros e de uma

das

regiões do Pais."
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parcela variável para operar em cada uma

e a



outra exigência a que estão sujeitasUma as
seguradoras é a da vinculação dos valores degarantidores

operações, são as Reservas Técnicas, que por força desuas
lei estão obrigadas constituir.

Reservas Técnicas são representadasAs por
não podembens

alienados pois são vinculados à SUSEP (Resolução CNSPser
5/71) .

nomenclatura correta que vem sendo usadaA
regulação de seguros é provisão ao invésultimamente dena

conceito contábilpois duas palavrasdessasreserva, o
A diferença entre reserva e provisão, situa-sedifere. no

jáprovisãopois enquanto que numa aquelefoto gerador,
embora muitas vezes não se conheça ainda seu exatoocorreu,
reservas o fato gerador ainda está por ocorrer.

obrigadassãotipos de Reservas queOs a
constituir são:

Capital• Grupo 1: Reserva Suplementar equivalente a 50% do
Social Integralizado;

proporcio-• Grupo 2: Reservas Matemáticas, para planos que
nam pecúlios e pensões;

■ Grupo 3: Reservas sobre Sinistros a Liquidar;
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que no mínimo, tenham o valor das mesmas e

valor, nas



feitaaplicação dasA seráreservas
proporcionalmente de acordo com a resolução 1.363BÀCEN No
30/07/87

em teoria, assumir riscossegurador pode,O
existam limitaçõesde qualquer natureza ou valor, embora

legais institucionais atividade limitemda estae que
prática.

Assim é que as seguradoras não podem reter
responsabilidades superiores aos seus limites operacionais
aprovados pela SUSEP.

Gilberto Brasil:Segundo

cifraLimite Operacional, representa"O a

máxima que a seguradora poderá reter de um

risco isolado, cálculo decorre daseue

fórmulas abaixo:aplicação das

1 Para ativos líquidos até $3.000.000.000,00:

LO = 2 % AL

líquidoativos2 Para a

$3.000.000.000,00:

LO = 1,5% AL + $ 15.000.000,00

daO Ativo Líquido (LO) é o valor resultante
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do capital realizado, da reserva legalsoma

para integridade do capital mais as reservas

livres deduzidas dos valores correspondentes:

Prejuízos contabilizados;a)

ao destaque do capital para o departamentob)

de previdência privada;

as participações diretas ou indiretas ,c) em

sociedades entidadescongéneres e/ou em

abertas de previdência privada.

O Limite Operacional é fixado semestralmente

ativo liquido depela com base noSUSEP,

setembro de cada ano e amarço e

de

O limite operacional (LO) máximo corresponde
(

dos 3%). Os limites técnicos (LT) por ramo de10% seguro,

fixados entre 10% e 100% desão pelas seguradoras, seu
critérios técnicos e de acordoL.O. obedecendo com aa

composição do seu portfólio.
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partir de 1 de julho do mesmo ano e de 1 

janeiro do ano seguinte"

(6) BRASIL, Gilberto. 0 ABC da Matemática Atuarial e Princípios Gerais 
de Seguros. Porto Alegre, Editora Sulina, 1985, p.190.

a 3% do património líquido, e o mínimo a 10% desse valor.



impostas às têmlimitaçõesAs seguradoras
finalidade garantir as responsabilidades assumidascomo e

atividade económica rentável garantindo
assim a estabilidade social e económica das pessoas que nele
investem capitais tranquilidadebusca deseus em e
segurança.

1.2.4 Segurado

Amilcar Santos "segurado é aSegundo pessoa

deem

BásicoManual daEntretanto, Funesegno
encontramos uma definição mais ampliada "segurado é a pessoa

física ou jurídica economicamente interessada no bem exposto

a risco e que transfere à seguradora, mediante pagamento de

certa importância, o risco de um determinado evento auma

nome

Existe entre os estudiosos do seguro, pequena
divergência na caracterização do conceito de segurado, se a

que contratou o seguro, como afirmam alguns, ou se,pessoa
quando existe alguma outra pessoa sobre cuja cabeça repouse

(7) SANTOS, Amilcar. Op.cit. p.51.
1990,de Seguros. Rio de Janeiro, Edição Funeseg,Básico
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(8) Manual 
p.40.

atingir o bem de seu interesse. Segurado é a pessoa em 
í 8 ) de quem se faz o seguro" ' '.

tornar o seguro uma

relação a qual o segurador assume a responsabilidade

determinados riscos"



risco, deo
segurado.

mais estritosentido definirNo pode-se
segurado interesse económicocomo a pessoa que possue um
exposto a risco, um

interesse económico,outro e que procura segurá-los contra
as possíveis realizações desses riscos.

lícitode segurocontrato éPara um ser
preciso que exista interesse segurável no objeto ou pessoa a
ser segurada.

Nos seguros de vida esse interesse tanto pode
ser de ordem material como de ordem afetiva, sendo exigência

justificação desse interesse quando a nãolegal a pessoa
relação de parentesco como ascendente, descendente,possue

irmão, ou cônjuge.

prática seguradodocorrente aNa pessoa
muitas vezes acompanhada de outras figuras, que deaparece

tipo de risco que está sendo podemsegurado,acordo
coincidir ou não com a sua pessoa. São estas:

indeniza-Beneficiário: titular dos direitos
própriotórios oque

contrata a apólice ou alguém designadosegurado comoque
tal.
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com o

não seria a essa pessoa que caberia designação

se estabelecem na apólice, pode ser

o que pode ser sua pessoa, seus bens ou



é obrigaEstipulante: a pessoa que se aos
e as prestaçõesprémios benefício depagamentos dos em

terceiro casos dos seguros obrigatórios,no entanto nos a
pessoa do estipulante coincide com a do segurado, finspara

facultativosde contratação e manutenção do seguro, énos
mandatário dos segurados.

firma a proposta mestra com o segurador, sendo estequem
cujos membrosdo grupo segurável,representante tornamse

segurados a partir da adesão.

formalizaContratante ou Tomador: aquele que
o segurador e se obriga pagamento docontratoo com ao

prémio, geralmente essa figura coincide com a do segurado.

existeobservar, entrepode-seComo as
beneficiário,estipulante,figuras do segurado, e

ocasionamdiferenciaçõestãocontratante, quepequenas
muitas vezes, que

aindamais pelo fato deé agravado segurosque, nos
unicamentepatrimoniais, essa figuras estarem concentradas

indenizaçaoÉ direito do segurado receber a
por ocasião da efetivação do risco (sinistro), ou em algumas

de vida, domodalidades montantereceberde seguros o
segurado. As obrigações que se contrapõemcapital essesa
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na figura de uma só pessoa, o segurado.

confusões na delimitação dos conceitos, o

Nos seguros de vida em grupo, é o estipulante



direitos são:

■ pagar o prémio estipulado;

ocasião da contratação do seguro, fazer declarações• por
verdadeiras usando da boa-fé que o contrato exige,

■ enquanto vigorar o contrato de seguro, não fazer nada que
agravar o risco;de alguma forma,possa,

• comunicar a seguradora qualquer fato que possa porventura
agravar o risco.

• comunicar o sinistro logo que tenha conhecimento do mesmo.

O não cumprimento dessas obrigações pode até
mesmo ocasionar a anulação do contrato ou a perda do direito
à indenização.

1.2.5 Prémio

significadeCalcular preçoo um seguro
o portador da apólice terá despendercalcular quanto que

édespesas referentes à cobertura que lhepelos gastos e

pago pelo segurado denomina-se prémio.
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devida. Os parâmetros utilizados nesse cálculo são: prazo do
seguro, importância segurada, e exposições ao risco. O preço



Amilcar Santos,Segundo "prémio é a soma em

dinheiro segurado ao segurador estepelopaga para

Assim o prémio é um dos principais elementos
de um contrato de seguro, pois,formação ele traduzna o

preço pelo qual o segurador concorda em assumir o risco.

lado segundo a periculosidade deste e é formado teoricamente
de estatístico)

outra,que a os
carregamentos, onde são considerados os gastos administrati-

e o lucro da empresa seguradora. O prémio puro maisvos o
origina o prémio comercial,carregamento representa,que

de
taxas de cada ramo de seguro.

taxa de um seguro, que determinaA o preço
pelo qual a seguradora pode assumir a responsabilidade de um
contrato compreende tecnicamente duas parcelas: Taxa pura e
Carregamento.

daquele“risco"taxa pura representaA o
indenizaçãocontrato, ou seja,

(9) SANTOS, Amilcar. Op.cit., p.130.
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que

responsabilidade de um determinado risco"

duas partes, uma o prémio puro (teórico ou

assuma a

é consequência de cálculos estatísticos e

a "esperança matemática" da

usualmente, um percentual a ser aplicado sobre a importância

O prémio, que é uma função do risco, é calcu-

segurada e denomina-se taxa. Chama-se tarifa ao conjunto



do segurador pela ocorrência do sinistro. Suapartepor
assenta no cálculo das probabilidadesdeterminação naese

O montante dos prémiosmatemática financeira. devepuros
fazer face as indenizações.

O carregamento é a parcela destinada a cobrir

enfim despesas necessárias funcionamentotos, daas ao

que se conclue é que o segurador não deveO
limitar teóricoa cobrar do segurado somentese o preço

probabilidade de ocorrência domédio sinistro (prémioda
risco), sériedeve depuro ou mas agravar com uma

de administração (cobrança de prémios, tramitação■ Custos
de sinistro, encargos de pessoal da empresa etc)

• Gastos de redistribuição de risco (cosseguro e resseguro)

• Gastos de produção (comissões de agentes e corretores)

Comercial (para obter um lucro lógico pelo■ Carregamento
capital que arrisca a empresa seguradora e o trabalho que
desenvolve)

Estes carregamentos transformam o prémio puro
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os demais encargos, quais sejam: comissões, salários, impos-

carregamentos, tais como:

empresa seguradora, incluindo o lucro que ela deve auferir.



(10)em prémio comercial

é utilizada dosanual cálculobaseA no
vigênciaprémios, é geralmente este o período de dapois

maioria nãoentretanto, taldas coberturas, mesmo que
de acordo com as tarifas,

para a maioria dos ramos,
fixadastarifas calculadas pelo IRB pelae

SUSEP.

autorizouda Circular 22/87 a SUSEPAtravés
sobre as tarifas dos prémios nos dedescontos segurosos

Lucros Cessantes e de Incêndios.

finalidade de esclarecermelhorCom osa
transcreve-seformadoreselementos a

seguir um quadro do manual da Funeseg

deBásicoBrasil Consultoria e Serviços Ltda. Curso

(11) FUNESEG. Teoria Geral do Seguro, p.58.
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(10) Mapfre do 
Seguros, p.8.

do prémio de seguro 
(11).

a base utilizada no cálculo dos prémios.

Existem, no Brasil,

o elemento base para cálculo das probabilidades e, portanto,
ocorra, continua sendo a anuidade,



PRÉMIO DE SEGURO INDICAÇÕES

Encargos

- Impostos
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- Mensuraçào de 
risco

- Despesas admi
nistrativas ou 
gastos de gestão 
interna.

- Remuneração do 
Capital

- Despesas de aqui
sição e produção 
gastos de gestão 
externa.

São também considerados no estabele
cimento do prémio, quando legalmente 
há repercussão para o segurado.

São da responsabilidade do segurador 
e destinam-se à administração de seus 
negócios: pessoal, aluguel, comunica
ções

A remuneração do capital empregado 
inclue a constituição das reservas 
patrimoniais, tendo necessariamente, 
reflexo no prémio.
São incluídos para cobrir custos adi
cionais do segurador e têm reflexo no 
prémio.

Os gastos correspondentes a este tipo 
de despesa decorrem do processo comer 
ciai de distribuição venda do seguro 
A comissão os agentes é o item mais 
importante das despesas de gestão 
externa.

Numa primeira fase, o prémio deve re
fletir os resultados obtido através 
da análise estatística do risco, como 
por exemplo, o valor aproximado dos 
possíveis sinistros.



prémio de seguro é devido partir daO a
condiçõesaceitação sãopropostada do pagamento

Existemnegociadas todavia,as partes. legislaçõesentre
as condiçõespróprias financiamentoregulam de dosque

prémios segundo as condições económicas vigentes na época da
contratação do seguro.

ocorrênciaa
do risco não isenta o segurado do seu pagamento.

É obrigação do segurador indenizar o prejuízo
verificado por ocasião da ocorrência do risco (sinistro),

condições contratuais e importânciaobservadas as a que
consta que o

pretender, pois foi a partir foisegurado pode dela que
calculado o prémio.

1.2.6 O Contrato

seguro é efetivado através de documentosO
legais denominados contratos

contráriocontrato,Um doao possaque
ser interpretado óticanão pode sobparecer, apenas a
ser visto à luz dodeve socialcenáriomas e

económico onde foi feito.

Direito Romano define o contratoO ocomo
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O prémio é devido por inteiro e

e as

do contrato, representa a indenização máxima



mútuo consenso de duas ou mais pessoas sobre

Como ato jurídico, o contrato exige, para sua
artigovalidade, prescrito CivilCódigodo82noo

Brasileiro.

A validade do ato jurídico"Art.82: requer

agente capaz, objeto licito e forma prescrita

ou nào defesa em lei."

O Contrato de Seguros está definido no mesmo
Código Civil no artigo 1432.

1432: Considera-se contrato de"Art seguros

obrigaaquele qual uma das partespelo se

outra, mediante a depara com a paga um

prémio, a indenizá-la do prejuízo resultante

condições gerais e particularesExistem que
constituem o conjunto de cláusulas contratuais estabelecidas

condições definemestasdecontratos seguros, osnos
as obrigações do segurador edireitos do segurado. Ase

gerais dizem respeito a todos os contratos decondições um
as condições particulares referem-

diferentes modalidades de coberturas porventuraquease
dedentro de um mesmo ramo de seguro.existam "O contrato

seguros apresenta as seguintes características especiais: é
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o mesmo objeto.

mesmo ramo de seguro, e

de riscos futuros previstos no contrato."



bilateral,

devido a criar obrigações recí-Bilateral
procas.

Aleatório acontecimentodepender depor
incerto e futuro ou de data incerta.

Solene - pois existênciarequer para ter e
formas exteriores determinadas (remessa de apólicevalidade,

ao segurado ou o lançamento usual da operação)

virtude de necessitar,Real em sua
tradição do objeto devido

característica dos contratos deoutraUma
isto é, tanto para o segurador comoseguros

considerando-seque tem que pagar o prémio,para o segurado,
para o segurador as despesas que a ele estão afetas.

questionarjuristas chegamAlguns asa
citadascaracterísticas de solene e real destes contratos,

por Amilcar Santos no seu Dicionário de Seguros, entretanto
CivilCódigodescrição contratosdesteslegal noa

artigos estasapóiamBrasileiro, 1432 1433enos
afirmativas.

(12) SANTOS, Amilcar, op.cit., p.40.
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para
(12)

é ser oneroso,

perfeição e acabamento, a

aleatório, solene e real".



Existem alguns princípios gerais gue suportam
a legalidade dos contratos de seguros.

■ Princípio a
não pode receber valor real do bempessoa

Assim, mesmo que tenha sido paga cobertura em
excesso do valor da propriedade não poderá alguém ter lucro
recebendo mais que o valor real da propriedade destruída..

No Código Civil Brasileiro, este princípio é
apoiado nos artigos 1437 e 1438.

"Art 1437: Não se pode segurar uma coisa por

mais do que valha nem pelo seu todo mais de

É, todavia lícito seguradouma vez. ao
mediante riscoacautelar denovo seguro o

falência ou insolvência do segurador."

"Art 1438: Se o valor do seguro exceder ao da

segurador poderá aindacoisa, depois deo

a apólice exigir a sua reduçãoentregue ao

restituindo ao segurado o excessovalor real,

prémio: e, provando que o segurado obroudo

fé terá direito a anular o segurode má sem

do prémio, sem prejuízo da ação

penal que no caso couber."
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segurado no evento da ocorrência do dano causado ao mesmo.

a validade e

mais que o
de Identidade: estabelece que



práticas de seguroMuitas dadas resultam
Exemplo dissoaplicação dedeste é faltaa

a anulabilidade de contratos de segurosvalidade feitosou
mais de uma seguradora. importanteTambém tem-secom como

consequência da aplicação deste princípio o desestímulo à
destruição da propriedade segurada por um valor maior que o
real na esperança de com isso obter ganho.

Este princípio é particularmente aplicável em
seguros de propriedades.

■ Princípio do Interesse Segurável: sob este
princípio segurado deve demonstrar perda pessoalum caso

nãoocorra
beneficiário,

aposta.

éSegurável dosInteresseO sempre um
requerimentos legais para que alguém seja indenizado sem que
haja uma perda pessoal. Este também é um princípio que evita
que o seguro se torne um jogo.

de vida, importante razãoNos seguros uma
observância deste princípio é desincentivoa aopara o

assassinato.

nãoO asseguro segue pessoas eas
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a operação do seguro se transformaria num jogo ou mesmo numa
causasse prejuízo económico ao segurado ou ao

o sinistro. Caso a ocorrência do evento coberto



propriedades, assim pode-se falar que o seguro é pessoal.

Interesse Segurável,Portanto, o se
na seguinte situação : o proprietário legalfundamenta que

diminuído o valor de sua propriedade pelatenha ocorrência
de um sinistro, possui um interesse segurável e pode receber
indenização por isso. Entretanto, o dano pode ocorrer quando
indivíduo não é o proprietário legal; em outras palavras,o

propriedade não é a única evidência de interesse segurável.

Existem direitos, quaisoutros sobre os
tiposvigoram alguns de contratos exemplo decomo por

que são suficientes parae outros, que
se caracterize o interesse segurável.

• Princípio de Subrogação: também derivado do
identidade,princípio de tenhasob o qual a pessoa que

indenizado livrealguém por perdas a ele causadas é para
requerer de outrem o ressarcimento da indenização.

Assim se Maria negligentemente, causa danos à
vaipropriedade João, a companhia seguradora de Joãode

indenizá-lo Maria possuaem caso
seguro sua seguradora responderá pelo prejuízo, ressarcindo
a seguradora de João da despesa feita com essa indenização.

evita que a indenização seja recebida duas vezes peloIsto
mesmo dano.
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todo seu prejuízo, mas

"leasing", créditos,



o

frequentes.

■ Princípio da Boa Fé: O contrato de seguros
sempre é mencionado como sendo um contrato de boa fé, o que
impõe altos padrões de honestidade às partes.

convicção ou presunçãoa

agido dentro da lei ou de estar porterde ela amparado"
(13)

O Código Civil Brasileiro nos artigos 1443 e
assim explica este conceito aplicado aos contratos1444 de

seguros:

"Art segurado e segurador são1443: o o

obrigados maisguardar contratoa no a

estrita boa fé e veracidade, assim a respeito

circunstânciasobjetodo dascomo e

declarações a ele concernentes."

fizer"Art segurado não1444: se o

declarações verdadeiras e completas omitindo

circunstâncias influirque napossam

prémio,aceitação da proposta e na taxa do

(13) FREIRE, Numa. Op.cit., p.54.
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Em países onde o seguro é mais divulgado e
mercado é mais organizado, procedimentos como este são muito

Boa fé significa "a



direitoperderá ao valor do eseguro,o

pagará o prémio vencido."

a) A FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE SEGURO

São os seguintes os instrumentos formais dos
de apólice,contratos endosso,o

aditivos ou averbações.

cujo• Proposta: é documento conteúdoo
do segurado, assimrepresenta vontade contendoa as

condições pretendidas, assinado pelo segurado repre
sentante legal.

• Apólice: é o documento emitido pelo segura-
constituindo-se

de um documento escrito datado e assinado pelo segurador ou
legal, nela estão estipuladas todasrepresentanteseu as

condições do segurado e do segurador.

especialmente declaradoDevendo ser na

a) Os nomes

O objeto ou a pessoa segurada.b)

A natureza dos riscos garantidos.c)
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ou seu

e os domicílios do segurador e do segurado.

dor, é o instrumento do contrato de seguros,

seguro: a proposta, a



d) O prazo do seguro, indicando quando for começo
e o fim dos riscos por ano mês dia e hora.

e) O montante da garantia ou o valor segurado.

f) O prémio.

As apólices podem ser nominativas à ordem ou
ao portador.

altera
o contrato.

• Averbação: são anotações feitas na apólice
e pela qual se caracteriza a responsabilidade do segurador,
em certos determinados seguros .

A averbação é empregada nas apólices abertas
usadas de preferência nos seguros marítimos, a averbação é o
alimento natural de tais apólices.

b) BILHETES

determinalei exceção quantoA auma
É deproposta de seguro.da casoo

écontratação seguro através de bilhetes. formade Esta
apoiada no Decreto Lei 73 de 21/11/66; dispensa a emissão da
apólice
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• Endosso: é o documento pelo qual se

o caso, o



1.2.7 Ramos de Seguro

O seguro cobre uma grande variedade de riscos
assimtodas as atividades humanas.inerentes Torna-sea

científico,necessário desenvolver estudo aumpara
dos tipos de valores ameaçados, paraclassificação que se

possa agrupá-los sob os diversos aspectos.

classificação que foi feitaprimeira deA
Depois,em marítimos e terrestres. aseguro agrupava-os

objetivoampliação conceito do tornoudo e do seguro,
classificações.tipos Emboranecessário deoutros a

divergência de pontos de vista dos autores leve a diferentes
existem algumas que sao mais comunsmaneiras de classificar,

entre todos os autores.

Focalizados pelo âmbito da ação económica os
seguros podem ser Sociais e Privados.

têmSociais: sãoSeguros porqueos
economicamenteprioritária, proteger as classesfinalidade

peloSão obrigatórios e geralmente operadosmais fracas.
Estado.

peloesses seguros são operadosBrasil,No
de(Instituto Nacional de Seguridade Social) na formaINSS
deacidentesaposentadoria, pensão eassistência médica,

trabalho.
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Seguros Privados: são todos aqueles operados

ou
Danos
ViaPessoais Veículoscausados Automotores depor

Obrigatóriomais conhecidoTerrestre), "Seguro depor
Carro”.

ramos
conjunto de riscos característicasde deseguros ao ou

natureza semelhantes.

criado,Assim, temcomo o progresso
novos riscos, naturalmente tem ocasionadoconstantemente, o

aparecimento de novos ramos.

classificação dos seguros por ramos, levaA
tipoo agrupamento dos seguros em relação ao decontaem

têmO RAMO VIDA: é formado pelos seguros que
pagamento

da quantia estipulada no contrato, depende do falecimento ou
sobrevivência do segurado num momento determinado.

finalidadeEsta modalidade de seguro tem por
designadossegurado ou a terceiros, eleao por

ou
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os seguros em Ramos Vida e Ramos Elementares.

A CLASSIFICAÇÃO POR RAMOS: denomina-se

não e até de caráter social, como é o caso do DPVAT (

risco. No Brasil, o Decreto-lei No 2063, de 7/3/1940, divide

como base a duração da vida humana. Nesse ramo, o

por empresas privadas de seguros. Podem ser obrigatórios

(beneficiário), o pagamento, dentro de determinado prazo



outrode quantiacondição, certa, rendauma uma ou
podembenefício. As modalidades de contratação desse seguro

assimELEMENTARES: são chamados,RAMOSOS
efeitos regulamentares, todos os de segurospara ramos

do ramo vida, previdênciaprivados exceção saúdecom e
objetivoprivada. Os seguros de ramos elementares, têm como

garantir coberturas a riscos originados de fogo, transportes
ou outros que possam ocorrer atingindo pessoas e coisas.

Freire, denominaçãoSegundo Numa "a
'Elementares' para os seguros que não têm por base a duração

riscose sim oferecer proteçãovida humana,da ospara

relacionados não

sentido de graduação, pois davam os antigos o detem nome

substâncias,estas'elementos' quatro noasa

fundamentaisconceito deles, e

seguros classificadosEntre ramoscomoos
podemos encontrar os de Incêndio, Transportes,elementares

Lucros Cessantes, Riscos de Engenharia,Responsa-Automóvel,

poispretender esgotar assunto, oSem o

(14) FREIRE, Numa. Op.cit., p.54.
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constituíam os princípios 
í 141 constitutivos de todos os corpos" ' '.

ser, vida em grupo, vida individual.

bilidade Civil Geral, Fidelidade, Cascos e muitos outros.

com os 'elementos água, terra, ar e fogo'



modalidade risco,ampliadotem de eprogresso as
denecessidades de novas modalidadeconsequentemente, as

esses riscos, discorrer sobrecobertura passa-separa a
alguns desse ramos de seguro.

classificação dos ramos de feitaA seguros
por Gilberto Brasil em sua obra O ABC da Matemática Atuarial

Princípios Gerais de Seguros é a seguinte:e

SociaisRamos de seguros:
Privados

Os seguros privados se dividem em: Vida
Ramos Elementares

Os Ramos Elementares se dividem em:
■Transportes: Marítimos

Terrestres:Postal
Bagagem
Portadores

Aéreos
•Acidentes Pessoais: Individual

Coletivo: Hóspedes de hotéis
Assinantes de Jornais
Colegiais
Turismo, etc.

•Responsabilidade Civil: Obrigatório (DPVAT etc)
Facultativo: Veículos

Riscos Civis
Industriais
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Comerciais
■Lucros Cessantes
• Cascos
■Riscos diversos
• Tumultos
• Roubo
■ Vidros

• Animais
■ Penhor Rural
•Riscos Rurais
• Crédito: Interno

Exportação
• Aeronáutico
• Incêndio
- Fidelidade
•Global de Bancos
•Riscos de Engenharia:Instalação e Montagem

Obras Civis em Construção
Quebra de Máquinas
Garantias de Obrigações Contratuais

Pulverização Risco:1.2.8 Mecanismos dode Cosseguro e
Resseguro

Seguro é uma atividade coletiva, baseia-see
no princípio da solidariedade humana, sob a forma científica

mutualidade que objetiva minorar os causadosprejuízosde
acontecimento danoso ao atingir um dos domembrosumpor
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grupo.

O princípio da pulverização do risco, dosum
conceitos de seguro, baseia-se na técnica distribuiçãoda
das responsabilidades decorrentes dos negócios segurados.

Cada segurador limite depossue seu
responsabilidade. É assim chamada a fixação, determinada por
Lei, de uma quantia máxima que o segurador pode reter de um
risco isolado.

fixação de um limite responsabilidadedeA
sociedades fimde seguros tem por resguardarpara as a

estabilidade dessas empresas, evitando possíveis prejuízos
em virtude da aceitação e guarda de riscos excessivos. Esta
medida protege não somente as sociedades seguradoras mas os
próprios segurados.

do limite, porém,fixação impedenãoA a
um risco superior. O seguradoraceitaçao aceitarde pode

risco,qualquer lhe está
limitevedado é exceder dereter que ao seuo

responsabilidade.

cada sociedade seguradora é fixadoPara um
limite de retenção baseado no seu Ativo Líquido(AL), isto é

capital livres Limiteônus,de éseu reservase o
Operacional(LO), baseado nele é que calculadoserá oe
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por mais elevado que seja, o que



10%TécnicoLimite a
100% do LO.

limites são regulados pelo ConselhoEstes
Nacional de Seguros Privados no DL n 73 de 21/11/66.

segurador solicita, semestralmente, àCada
SUSEP por intermédio do Instituto de Resseguros do Brasil a
aprovação dos Limites Técnicos e Operacionais nos quais deve

limites são fixados semestralmente pelatrabalhar. Estes
base na situaçao existente em 31/03 30/09 deSUSEP, ecom
vigoram até 1 de Julho do mesmo decada 1ano eano e

Janeiro do ano seguinte.

COSSEGURO

técnicas usadasuma daséCosseguro para
responsabilidades. É o relativopulverizar seguro aoas

bem ou a riscos relativos ao mesmo bem, realizado pormesmo
denominadoscotizantes,maisdois seguradoresou

cosseguradores. É portanto a distribuição de um seguro entre
responsávelduas ou mais seguradoras ficando cada uma delas

quota parte determinada do valor total dodireto por uma
seguro.

relaçãosegurado entraTeoricamente, emo
delas,

cadadepessoalmente
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direta com cada um das seguradoras e paga a cada uma

para cada um dos ramos, variando de

a sua parte do prémio, recebe também



delas, cada umauma a

couber, da indenização.

prática, porém, seguradoNa tratao
unicamente com um dos cosseguradores, o qual se nãotorna

intermediário, como encarregadosomente da gestão doo
conjunto concluirdo cosseguro, com plenos poderes para o

receber o prémio e regular os sinistros, ficandocontrato,
administrativos prémioscustos decarregamentoos como

comissão de corretagem por sua conta, o que será repassado
posteriormente aos outros cosseguradores, sendo inclusive de

livre iniciativa a determinação destas despesas. Osua
cossegurador assim escolhido toma o nome de Líder.

emissão
de uma única apólice, cujas condiçoes valerão integralmente
para todos os cosseguradores.

necessárias,das demais declaraçõesAlém a

os valores das respectivas responsabilidades, sendo assinada
legais de cada seguradorasdaspelos representantes uma

(Art.79 DL 2.063).

Desde que duas ou mais sociedades emassumam
direto,responsabilidades sobre um mesmo segurocosseguro,

obrigada IRBcada ficarádelas nouma a ressegurar
(Instituto da20%do Brasil) o mínimo dede Resseguros

53

apólice deverá conter, os nomes de todos os cosseguradores e

em casos de sinistro, a parte que

É permitido, no caso de Cosseguro, a



responsabilidade assumida.

EXEMPLO

um cosseguro, três seguradoresEm assumiram
uma responsabilidade de $ 90.000,00 da seguinte forma:

• Seguradorl 20%
■ Segurador2 30%
■ Segurador3 50%

Supondo a taxa do seguro é 10%,deque o
da responsabilidade assumida, do prémio recebidocálculo e

indenizaçãoda ser paga para o prejuízo de $ 15.000,00a
para cada cossegurador ser :

PRÉMIOS INDENIZAÇÃOSEGURADOR RESPONSABILIDADE

20% de1 90.000 1.800 3.000
30% de2 90.000 2.700 4.500
50% de3 90.000 4.500 7.500

cosseguro permite transformar um risco deO
em vários outros de responsabilidadegrande vulto menor,

resultando no aumento da capacidade de retenção de todas as
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(15)seguradoras envolvidas no negócio

RESSEGURO

É técnica pulverizaçãode dasa
responsabilidades, na qual o segurador transfere outrema
parcialmente o risco assumido, nesta operação seguradoro

conhecimentotransfere ressegurador, qualquersemao ou
interferência do segurado, excesso de responsabilidade queo

limite capacidade económicaultrapasse de deao seu
indenizar. evolução, tornou—seCom sua o resseguroa
elemento fundamental da técnica do seguro.

concepção moderna do resseguro daA nasceu
que as empresas de seguro têm, maiornecessidade para sua

responsabilidades assumidasestabilidade, diminuir asde
proporcionaisdivisão riscos àdospela sua

responsabilidade.

É resseguro que permite deas empresaso
seguro a aceitação de maiores riscos.

em virtude da obrigatoriedade, porNo Brasil,
de186 de 03/04/39, operaçõesforça todasdo DL asn.
dofeitas no IRB (Instituto de Ressegurossãoresseguro
doprincípio,Brasil), assim, vontadeimpedindo em a

(15) FUNESEG. Teoria Geral do Seguro. Op.cit.» p.128

55



segurador de escolher a entidade resseguradora.

idéiaEmbora este fato prejudique em parte a
essencialmente clássica de resseguro, em nada altera sua
técnica e seu mecanismo.

O IRB (Instituto de Resseguros do Brasil) é a
entidade Brasil,reguladora do resseguro no retrocedendo

participaçãoseguradoras deexcessopara as o sua e
equitativamente para todas as seguradorasdistribuindo que

operam no Brasil os excedentes que ultrapassam a Limiteseu
Técnico fixado anteriormente.

nacionalcomportandoNão mercadono a
oferecidotodo o excedente do IRB, este écobertura de a

entidades estrangeiras e por elas aceito e coberto.

em seu DicionárioSegundo Amilcar Santos, de
natureza jurídica dos contratos deSeguros, resseguroa

delineada,perfeitamente váriasainda havendonão está
fixá-la,teorias entretanto, elementoprocurando os

(16) SANTOS, Amilcar. Op.cit., p.155.
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essenciais que o compõem são os mesmos do contrato de seguro 
(16)



Tipos de Resseguro

O resseguro pode ser automático ou avulso. No
responsabilidades do segurador direto doas e

virtuderessegurador momento dacomeçam no mesmo em
existência de um contrato entre os dois.

aceitação por parteNo resseguro avulso, do
apreciadaéressegurador cadaem caso, e a sua

responsabilidade começa a partir do momento da aceitação do
resseguro proposto avulsamente, esta forma é mais usada nos
seguros marítimos. tornou-

mais limitado devido a preferência dadase ao resseguro
considerado mais eficiente pela sua maisautomático, rápida

execução.

Planos de Resseguro

utilizadosprincipais planosOs na
contratação de uma operação de resseguro são:

• Quota Parte
• Excedente de Responsabilidade
■ Excesso de Danos

ResponsabilidadeParte e Excedente deQuota
éplanos proporcionais, enquanto que Excesso desão Danos

primeiros,não proporcional, uma
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Nos demais ramos, porém, seu uso

havendo assim, nos dois



divisão de responsabilidades entre segurador oeo
ressegurador, divisão dona na
prémio é mantida a proporcionalidade.

Resseguro de Quotas

Nesta modalidade a cessão do resseguro se faz
predeterminadasporcentagem quotas de todaspor ou as

responsabilidades assumidas pelo segurador tomadas
Éisoladamente. muito utilizado em modalidades denovas

seguros e para seguradores de pequeno, porte.

Resseguro de Excedente de Responsabilidade

É aquele qual segurador cedeno o ao
Élimiteressegurador excedente de retenção.o

considerado o melhor plano de resseguro, nele é estabelecida
fixa para a carteiraretenção do segurador, chamadauma

"Pleno" os excessos ao pleno são cedidos ao ressegurador. Em
ou seja,nosso país a retenção é fixa, a parte do risco que

própria, referidodireto retém por contasegurador noo
o Limite Técnico da seguradora emplano, é cada deramo

seguro.

Excesso de Danos

no qual oÉ resseguradoraquele aassume
de toda soma superior à fixada de antemãoresponsabilidade
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ao seu



segurador, sinistropelo cada todos ospara ou para
sinistros que venham

plano de resseguroNesse proporcional,não
inexiste divisão da responsabilidade entre seguradoa e
ressegurador.

O plano de Excesso de Danos atua diretamente
prejuízo ocorrido, nele o seguradorsobre cada possue um

contrato de resseguro no qual estipula um limite de sinistro
(LS) . limite o valor do prejuízoEste é até qualo o
segurador torna-se responsável.

Exemplo:

$ 3 000 000,00 teremos:Para um LS de

■ Prejuízo $de Não há recuperação2 000.000,00 e a
responsabilidade é do segurador.

• Prejuízo de $ 3.000.000,00 - Não há recuperação.

seguinte• Prejuízo $ 5.000.000,00 - Há recuperação dade
forma: Recuperação = Prejuízo - LS

(17)Recuperação=$5.000.000,00-$3.000.000,00 = $2.000.000,00

(17) FUNESEG. Op.cit., p.142.
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Afira de facilitar a compreensão planosdos
proporcionais é fundamental que sejam identificados alguns
termos:

• Aceitaçao: responsabilidadeé a a ser
dividida entre é a
importância segurada na operação de Aceitaçãoseguro.
Retenção + Cessão.

• Retenção: é a parte da responsabilidade que
fica com segurador.o

é a parte da responsabilidade■ Cessão: que
fica com o ressegurador.

• Prémio Retido: prémioé doa parte do
seguro que fica com o segurador. Para calculá-lo aplica-se a
taxa do seguro sobre a retenção.

■ Prémio do Resseguro: é a parte do prémio do
cedido ao ressegurador, para calculá-lo aplica-se aseguro

taxa do seguro sobre a cessão.

• Comissão de Resseguro: é um pagamento que o
segurador remuneraçãoRessegurador faz aparacomoao

comissão édeoperação umresseguroaresseguro,e
percentual do prémio de resseguro.
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segurador e ressegurador, normalmente



é a parte da indenização• Recuperação: que
fica do ressegurador, isto seguradoré,a cargo que o
recupera do ressegurador.

• Perda Líquida: é a parte da indenização que
efetivamente será paga pelo segurador.

seguirA apresenta-se deum
procedimento prático extraído do manual da FUNESEG

■ Suponha-se que a taxa de um seguro é de 5%
a importância segurada é de $ 20.000.000,00. Considere-see

que foi realizado resseguro com a retenção de 30% e comissão
de resseguro de 15%.

Para fazer a distribuição do resseguro e
prémio retido, prémio de resseguro, comissãocalcular: de
e recuperação do segurador para a indenização deresseguro

$4.000.000,00, procede-se assim:

• Distribuição do Resseguro
Aceitação: $ 20.000.000,00

30% de $ 20.000.000,00 = $ 6.000.000,00Retenção:
$ 20.000.000,00 - $ 6.000.000,00 =Cessão:
= $ 14.000.000,00

(18) FUNESEG. Op.cib., p.136.
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■ Prémio Retido
Taxa do seguro sobre Retenção
5% de $ 6.000.000,00 = $ 300.000,00

• Prémio de Resseguro
Taxa do seguro sobre Cessão
5% de $ 14.000.000,00 = $ 700.000,00

• Comissão de Resseguro (15%)
Percentual do Prémio de Resseguro
15% de $ 700.000,00 + $ 105.000,00

• Recuperação

Cessão X Indenização
Recuperação =

IS
$ 14.000.000,00 X 4.000.000,00

Recuperação =
20.000.000,00

Recuperação = 2.800.000,00

RETROCESSÃO

É a operação na qual o ressegurador repassa
nacional demercado seguradorao os excessos

limitesresponsabilidades ultrapassem os suaque e
capacidade de indenizar.

retrocessão é o resseguro doA resseguro,
pois é a operação de resseguro realizada pelo ressegurador.

limiteresponsabilidade excedeQuando demontante oo
oferecidotécnico éexcedenteressegurador asdo o

capacidade
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seguradoras nacionais, no caso do mesmo excederá



limitesretençãode dossoma
serátécnicos de todas as seguradoras e do ressegurador,

oferecido aos resseguradores estrangeiros, isto ocorrerá se
aindaporventura restar após operação deexcessos a

retrocessão.

Vale ressaltar que as seguradoras não são
obrigadas a aceitar toda a retrocessão, apenas um mínimo de
50% do que lhes é oferecido.

operação de retrocessão quando,A envolve
entidades estrangeiras, deve ser feita com bastante cuidado

que seja evitada a desnecessária evasão de divisas dopara
mercado nacional.

1.3 O FUNCIONAMENTO E REGULAÇÃO DO SETOR SEGUROS NO BRASIL

1.3.1 Justificativa do Controle Estatal

atividadeO controle governamental sobre uma
económica, tem vários objetivos:

Eliminar monopólios sem sentido;1.

Regular os monopólios naturais;2.

Assegurar uma competição justa;3.
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do mercado interno que é a



Conservar e alocar os recursos naturais;4 .

indústria suporte o decustoFazer total5. que a seu
inclusive o custo social;produção,

Promover a expansão da economia;6.

saúde, bem7. Assegurar estar dassegurança, aa e o
pessoas;

Eliminar discriminações individuais8. baseadasas em
idade, civil,fatores estadocomo: sexo, raça, e

Proteger consumidores e investidores9.

atividades interesseaquelas afetam10. Regular que o
público.

Depois acima,enumeração pontosdosda
racionais estãobasetornam-se claras em queas

fundamentadas a regulação estatal das atividades de seguros.

A razão principal dessa regulação é proteger
público contra seguradoras fraudulentas e incompetentes, oo

incompetênciapúblico,confiança do eeseguro requer
desonestidade tem sido a causa de muitos negócios mal feitos
pondo todo mercado em condição suspeita.
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mais o seguro é deAlem atividadedo uma
internacional que exige a colaboração decaráter aquase

totalidade países e por isso é necessário sejamdos que
que promovam o desenvolvimentodecretadas económiconormas

da atividade e a consequente fixação de capitais no país.

medida em que assegura uma competição justa, e atendena a
requisitos iníciotodos outros elencados desseos no

pois só assim podem se desenvolver ascapítulo, atividades
económicas, para que sejam úteis à sociedade.

Retrospectiva Histórica da Regulação do1.3.2 Breve Seguro
no Brasil

A primeira seguradora brasileira, denominada
foi autorizada a funcionar em 24.02.1808,Fé,Boa Em 1853

a primeira sociedade defoi criada terrestre,seguros a
1855 a primeira companhia de segurosInteresse Público,

de vida a Tranquilidade.

Até 1850 as operações de seguros no Brasil se
regiam pela legislação portuguesa, até a publicação de nosso
Código Comercial em 1850.

Em 1895, pelo Decreto 294 foi estabelecido o
brasileiro, deimpondo medidasprimeiro regulamento

depara as companhias estrangeiras de segurosfiscalização
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e em

O controle estatal entretanto, só tem sentido



vida.

deo
A execução do Regulamento Murtinho veioSeguros” provocar

agitação entre as sociedades estrangeirasgrande de modo
e

nacionalrevolução teve
seu desempenho prejudicado devido os privilégios que gozavam

seguradoras estrangeiras de transferir livremente parteas
de suas operações para as matrizes.

foi Código CivilpromulgadoEm 1916 o
Brasileiro, a promulgação do Código, atividade decom a

passou a ter uma estrutura legal mais sólidaseguros e em
1924 foram baixados novos decretos que regulavam1920 ase

operações de seguro de acordo com o modelo fixado no Código
Civil.

O Decreto 21.828 de 14/9/1932 aprovou o novo
regulamento sobre as operações de seguros.

Em 1933 a Inspetoria de Seguros se transferiu
para o Ministério do Trabalho Indústria e Comércio,

deNacionalseguinte substituída pelo Departamentofoi
Seguros Privados e Capitalização.
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e no ano

criou a Inspetoria de Seguros cujos efeitos perduraram até a
que: Nova regulação em 1903, extinguiu a Superintendência

regulamento Murtinho, criou a "Superintendência Geral
O Decreto 4.270 de 10/12/1901, conhecido como

de 1930, período em que o mercado



advento do EstadoCom Novo novao
tendênciapolíticaconcepção de de seguros aocom uma

fortalecimento das empresas de capital nacional.

Institutocriação do deÀ doResseguros
Brasil IRB se deu em 1939 fortalecendo seguradorasas
brasileiras. O IRB hoje é uma sociedade de economia mista

capital Sociedades50% de pertencentecom seu s
hojeSeguradoras, atépermanecendo resseguradorcomo

exclusivo.

tendência observada nessa legislações éA a
tentativade de expansão do não atravéssetor, douma

equilíbrio constante entre daprocura mas
ampliação do predomínio políticoprogressiva através da
nacionalização.

73 de 21/11/1966 instituiu o
váriasNacional de Seguros Privados,Sistema dase apesar

brasileiroemendas que já foram feitas, o sistema segurador
ainda se rege por esse decreto.

deA
as de1891 eram omissas

eficácia,tiveramem dispositivos que não1934 1937 ,e
Adispunha sobre a nacionalização das empresas de seguros.

constituição e 1946 deixou a normação dessa nacionalização a
observadatendêncialei ordinária, mudando pouco aum
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O Decreto Lei N°

a respeito de companhias de seguros,

a oferta e a

Constituição Brasileira do Império e a



anteriormente.

Constituição Repúblicada Federativa do
Brasil 1988 faz alusão a atividade dede seguros seuno
artigo 192 quando trata do sistema financeiro nacional, e

a necessidade de lei complementar pararefere-se regulação
do referido artigo.

No entanto permanece eficaz o Decreto-Lei 73
que instituiu o Sistema Nacionalde 21/11/66 de Seguros

Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSPa)
Superintendência e Seguros Privados - SUSEPb)
Instituto de Resseguros do Brasil - IRBc)
Sociedade Autorizadas a operar em seguros privadosd)
Corretores habilitadose)
Entidades Abertas de Previdência Privadaf)

Nacional deConselhoQuanto Segurosao
que é o órgão deliberativo do sistema, convémPrivados, que

em função de dispositivosse registre sua extinção prevista,
constitucionais.
de suas atribuições até que seja regulamentado o artigo 192

da Constituição.

a expansão do mercado; evitar a evasão de divisas; promover
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a Lei 8.056 de 28/6/90 prorrogou a vigência

As atribuições atuais do CNSP são: promover a

Privados, assim constituído..



seguros do Governo Federal.

entidade autárquica,éA SUSEP uma
subordinada Secretaria Ministério daà da doFazenda
Economia políticaexecução deé responsável pela dae
seguros traçada pelo CNSP.
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o aperfeiçoamento das seguradoras; e coordenar a política de



2 - CONCEI TUA.I_.
DE DE

EME DE

O ENTENDIMENTO DA GESTÃO ECONÓMICA2.1.

ensinaSegundo Catelli gestãonos a
económica (GECON) é a administração por resultados teme

fundamento ação dos gestores sobre resultadocomo a o
económico das empresas.

O conceito de controlabilidade dos resultados
vários níveis de estruturação da faznos empresa, com

a possibilidadecada de verificargestor tenhaque, o
de atingimento dos resultados previstos sobregrau os

quais possibilitandoatuaçãoele tem controle,e

de gestão económicasistema reconheceO a
económicosexistência cadeia de resultadosde uma nas

diversas usa
metodologia própria para conseguir um efeitouma

tem
caracterizadois ondeaspectos a

sistema deempreendedora devisão eempresa onuma
informação (Figura 2).

o de sistema de gestão

áreas de produção e suporte da organização, e

assim, correções no curso da ação.

no sentido de otimizar o resultado global da empresa. E
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sistemas de informação organizados sobreOs
da Gestão económicapressupostos (GECON), integram-seos

si e com o processo administrativo,entre sendo totalmente
voltados dar decisóriosuporte dospara ao processo
gestores, razão, é subsistemas dee por essa que os
simulações, projeções, orçamentos custos contabilidade,e
são integrados e utilizam as mesmas bases e bancos de dados
para que a uniformidade conceituai seja assegurada.

Considera-se que a empresa é constituída sob
continuidade e quepressuposto da sóesta podero ser

alcançada se as atividades realizadas obtiverem um resultado
líquido pelo menos suficiente para assegurar a reposição de
todos os ativos consumidos no processo de realização destas
atividades. A eficácia da empresa é função da eficácia das
áreas e o resultado da empresa é igual a soma dos resultados
das áreas. Confere-se, melhor
mais consistente medida da eficácia organizacional.e

onde este lucro foi gerado para que ações eficazes sejame
necessárias.implementadas , quando lucro,onde Oe

corretamente medido sob os parâmetros deste modelo de gestão
transações

mensuraçao do lucro implica na mensuraçãoA
dos ativos.
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Daí a importância de se conhecer como, quando

assim, ao lucro o conceito de

económica, reflete as mensurações económicas das



Segundo Guerreiro
portanto assim que exista um aumento de património liquido.

incrementooutro lado,Por para mensurar o lucro como de

património liquido, é necessário a avaliação de todos os

ativos recebimentosda líquidosbasecom nos

esperados"

Conclui-se ativosportanto que os possuem
fluxos de benefícios esperados que precisam ser levadosseus

em conta na ocasião da mensuração do lucro.

conceito,Dentro desse o valor da empresa
fluxo dos benefícios trazidosrepresenta esperados,o a

o património líquidovalores presentes, correspondee ao
valor de custo da empresa, medido a valor presente depois de
exauridos exigibilidades de acordoos com os
fluxos e taxas previstos.

sistema,receita, neste temA seu
reconhecimento da transação oumomento evento queno a

Hendriksen, vistapois, "do ponto desegundogerou,
económico, o valor adicionado pela atividade produtiva é um

de

título
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empresa

(19)

(19) GUERREIRO, Reinaldo. Modelo Conceituai de Sistema de Informação 
Gestão Económica: Uma Contribuição à Teoria Da Comunicação 
Da Contabilidade. Tese apresentada à FEA/USP para obtenção do 
de Doutor em Contabilidade. São Paulo, 1989, p.190.

ativos e as

"o lucro económico é gerado



Considerando proposição,esta aprocesso

receita gerada inicialponto no
da efetiva negociação do seguro commomento consequentea

aceitação da proposta, seguro
um item intangível que só começa a existir no momentoé de

negociação (venda, ou melhor na linguagem desua seguros,
Produção).

Outros pontos importantes demonstrados neste
processo de gestão, é a eficiência obtida na utilização dos

grau de contribuição da área resultadorecursos e o ao
económico conceitoglobal. gestores, observadoOs deo
controlabilidade, são avaliados pelos resultados auferidos
na sua área de atuação e responsabilidade.

sendo consideradaCada área como uma
"empresa"

tendência de dar mais importância aos interessesmostrar a
particulares outras.áreas

interesses globais da organização. A empresaou
é um empreendimento coletivo, que exige para seuentretanto,

definição de parâmetros que orientem a atuação das
entrepartes
sejambenefíciostodos

maiores que os custos incorridos em cada um deles.

Edition.Fourth
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contínuo" 20

(20) HENDRIKSEN, Eldon S. Accounting Theory, 
Homewood Illinois, Richard D. Irwin Inc. 1982, p.177.

mesmo aos

sucesso a

e os gestores como seus respectivos "donos”, podem

na seguradora teria seu

de suas áreas em prejuízo aos de

os seus subsistemas, para que seus

levando-se em conta aí, que o

em benefício do todo, e uma perfeita harmonia



sistema deNo económicagestão o
reconhecimento impacto decisõeseconómicodo das
operacionais, sua mensuração e controle se dá , observando o
aspecto tridimensionalidadeda isto é,da gestão,

considerando que toda decisão impacta o resultado trêsem
aspectos: operacional, económico e financeiro.

objetivo principal a gestão económica éO a
rentabilidade,gestão da desempenho dessa gestãoo se

realiza dimensõesatravés trêsdessas resultadose os
conseguidos, são apurados separadamente.

A gestão operacional, está ligada a produção
seu resultado é consequência da realização da missão dee

cada área e visa a avaliação física das operações.

financeira, resultadosgestãoA apura os
receitasconseguidos através da distribuição etária das e

dos custos e é responsável pela geração do fluxo de caixa da
empresa.

àda ee
geração de benefícios.

cadaNeste a
operacionaisdecisõesresultados dasgestor, além dos

resultadodefinidas
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financeira, está ligada ao consumo dos recursos

de acordo com a missão de cada área, o

A gestão económica, é reflexo da

contexto, apura-se em relação



também das decisões financeiras.

base de mensuração dos eventosA deve ser
considerando que este éo valor de mercado, valorsempre o

no momento da ocorrência dabemdo transação evento.ou
Atribui-se conceitoà palavra valor, expressãodeo
monetária da utilidade de um bem ou serviço satisfaçãona
das necessidades dos indivíduos.

de mensuração,Quanto aspecto outroao
conceito medidosque deve ser sempre observado, quando são
receitas seria o líquido,do valorcustos, presentee

sempre que sejam adicionadas moedaspreocupando-se de uma
mesma data.

São utilizados preços de transferência para o
cálculo do resultado das áreas.

correspondem valorEsses aoquepreços,
serviçosutilizado depara

uma área para a seguinte, são estipulados sob o conceito de
oportunidade, pressupostossendo dosdecusto esse um

básicos do sistema.

PREMISSAS QUANTO A ATUAÇÃO DA EMPRESA2.2.

como escopo a otimização do resultado da empresa,tem para
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a transferência de produtos e

O sistema de gestão económica, ora em estudo,



estabelecidasisso, precisamalgumas premissas ser
previamente. Tais premissas, fundamentam-se condiçõesem
reais atualmente encontradas no ambiente da empresa as quais

variar,podem de acordo momentocom a empresa e o em
questão.

modo
geral, frequentemente encontradas na maioria das empresas,
que serão utilizadas para esclarecimento dos conceitos aqui
utilizados.

empresas tendem a crescer viaCRESCIMENTO: as
desenvolvimento de novos produtos e maior participação no
mercado.

EXPANSÃO: as empresas estão em busca de uma
negócios, diversificandoabertura leque deno seu em

atividades ajudem aproveitar oportunidadesque a a as
alternativas contornar as ameaças que se apresentame no
mercado .

COMPETITIVIDADE: as empresas experimentam um
nível sempre crescente de competitividade a nível global.

EXCELÊNCIA existeADMINISTRATIVA: nas
atingirpreocupação resultados, emeemempresas uma

utilizar eficazmente os recursos disponíveis.
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Existem, entretanto, algumas que são de



ASPECTOS CONDICIONANTES DA GESTÃO EMPRESARIAL2.3.

o objetivo de abordar questõesalgumasCom
orientam caracterização modelosrelevantes dosque a

adotados discorre-se sobre alguns aspectos condicionantes da
gestão empresarial:

2.3.1 A Empresa como um Sistema Aberto

cenário dessas reflexões, éA Empresa, um
meio

passíveis
de modificação via adaptação a um novo modelo de gestão

unidade produtora de bensA eempresa,
é um conjunto organizado de recursos económicos,serviços,

que se constituem esociais atravésatuam dehumanose
interaçãoos quais estão em contínuavários subsistemas,

pode ser vista comocom o seu meio ambiente,entre um
sistema aberto (Figura 3).

entendidoSistema normalmenteé umacomo
possuindocom um papel independente,identificada,unidade

próprios objetivos e suas próprias funções internas. Umseus
sistema aberto é aquele que é afetado por fatores externos.

daempresa é estarobjetivo da bemO o
dasociedade, e
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a medida em que ela atende as necessidades

sistema aberto dinâmico e em constante interação com o

si e

ambiente, por isso os modelos aqui discutidos são
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serviçoscumpre sua missão traduzida pelos produtosmesma, e
oferece. A missão da empresa é seu objetivo de caráterque

permanente, e é necessário que ela seja clarificada para seu
Também é importante quemelhor desempenho. as ecrenças

dos seus principais executivos sejam aceitos devalores um
modo geral por todos os que dela fazem parte.

partir da idéia de que nos sistemasA são
introduzidos "inputs” que processados transformamse em
certos "outputs’’, a empresa seguradora desenvolve grande

atividades, "underwriting",número produção,de
investimentos, gerenciamento indenizações,das etc, que
direta indiretamente contribuem para que objetivoou seu
final seja alcançado.

sistema a empresa é formada váriosdeComo
institucional,

operacional, o subsistem de gestãosubsistema tantoseo
outros.

visão resumidaseguir dosteremosA uma
de acordo com a visão gestãoempresariaissubsistemas da

Económica (GECON).

Divisão Sistémica Em Função da Dinâmica Ambiental

Institucional
Crenças
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subsistemas, estando entre eles o subsistema



Valores
Administração

Planejamento/Controle
Gerenciamento/Mecanismo de controle

Organização
Estrutura
Autoridade
Responsabilidade
Adequação da estrutura
Adaptação
Modificação

Produção
por área funcional

Técnicas/métodos/(objetivos)
Modificação/adaptação

Psico/Sócio/Político/Cultural
Cultura/Comportamento humano
Harmonização das características
Unidades para atingir objetivos

Informação
Suporte do planejamento e Controle
Reflete modelos de decisão
Qual a informação/como/onde/quando

(21)Unidade na linguagem da organização
sistemaLevando em conta a característica de

que todos os seus subsistemas estãoadmite-seaberto, em

(21) GECON, Material não publicado.
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"Modus Operandi"



contínua por
isso influência desofrem são passíveisdo mesmo, e
modificações.

um sistema existeLIMITES DO SISTEMA EMPRESA:

relacionamento meio ambiente muitode éesteseu com
importante.

É através do conhecimento dos limites de um
sistema distingui-lo
em seu meio ambiente.

A missão da empresa, o lucro, e o pressuposto
continuidade podem ser considerados limites sistemadode

empresa.

atingir missão,A para suaaempresa,
sãoutiliza-se naturalmentede recursosessesrecursos,

contribuirmaneira melhorselecionados de para oa
seleção émissão, deda estedesempenho queprocesso

sistemao meio ambientedetermina limite entre oeo
empresa.

raciocínio,linha de somenteNesta os

que contribuirão para o desempenho da missão oerecursos
dolucro é que serão utilizados inputsobjetivo do como

delimitados por uma escolha que tem como limitesistema, o

82

como uma entidade independente no meio ambiente

que se torna possível identificá-lo e

e a natureza

interligação entre si e com o meio ambiente e
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FIGURA 4

83

SATISFACAO DOS
I NTERUINI ENTES

I
SERUICOS

CONTINUIDADE

I.

RECURSOS



atingimento da missão da empresa.

A empresa como um sistema aberto é impactada
variáveis ambientaispelas interaçãopela dee seus

elementos participarcomponentes, faz deo que a um
constante processo de mudança.

2.3.2. A Medida da Eficácia das Empresas

• O resultado económico devidamente mensurado
é a medida de eficácia das empresas.

Todas as transações económicas, financeiras,

sociais ambientais, necessitam de referenciale um para

validação destas transações que não o lucro, é ele que
assegura a continuidade da empresa.

É nesta linha de pensamento que se confere ao
conceito de melhor e mais consistente medidalucro dao

eficácia conhecer
foi (atividadesgerado foramquando, ondecomo quee

quem contribuiu paradesenvolvidas), formação (ossuae
gestores que estão envolvidos).

coletivo,a empresa um empreendimentoSendo
subsistemasnecessário todosentretanto é que os seus

integradamente no sentido de alcançar melhortrabalhem um
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organizacional e daí a importância de se

serem validadas. Ainda não se descobriu uma melhor medida de



resultado geral, levando em conta que as sinergias devem ser
viabilizadas. soma dos resultados ótimos dasA áreas nem

entretanto, corresponde resultado ótimo dasempre, ao
empresa.

O resultado económico, devidamente mensurado
conceitos da gestão económica, temsob objetivo:os como

refletir económicamensuraçao das transaçõesa
físico/operacionais , ou o acréscimo do património líquido

atividades mantidasdecorrente de todas depois deas
deduzidos os respectivos custos/despesas requeridos para sua
realizaçao.

relação contábeisfatosEm aos que
económicos,correspondem eventos resultados sãoaos os

ocorrência económicosapurados pela dos eventos ou no
desenvolvimento atividades operacionaisdas (produção,
"underwriting", indenização,investimento, etc) e,

em todas as áreas.consequentemente,

É observada aqui a obediência ao princípio da
creditada/debitadacontrolabilidade, isto área éé cada

pelos eventos sob a sua responsabilidade desdesomente que
autoridade foilhe delegada.compatível Oquecom a

da área financeira é individualizado apuradoe

Conferênciana
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desempenho
(22)

(22) Notas fornecidas pelo professor Armando Catelli, 
sobre Controlador ia e a Gestão Económica, junho 1991.



2.3.3 O Papel dos Gestores

• À eficácia gerencial é buscada em todas as
importância do papel dos gestores.

Examinando analiticamente deo processo
gestão podemos observar que ele corresponde aos processos de
planejar, executar área da empresa
existem funções de planejamento
são específicas do gestor da área.

alternativas, cujas decisões precisamde tomadasser
conforme uma melhor avaliação económica.

definição de uma postura gerencialNa deve
considerado que cada gestor é o "dono” de sua áreaser e

sentido coisasfazerneste deve aconteçamcom que as
o planejado. Os gestores, portanto, nãoconforme devem se

atividadeslimitar execuçãoà das sobapenas sua
mas também planejá-las e controlá-las.responsabilidade,

estilo dosde gestãoO um
envolvida gestão económica, requer um fortepressupostos

estão
esperado,responsabilidade direta, sendo destessob sua

opiniões, con-
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e controle das operações que

senso destas opiniões deve se traduzir em soluções criativas

fases do processo daí a

mento de todos os gestores, mesmo em assuntos que não

Em todas estas fases, desenvolvem-se seleções

sugestões, concordâncias e discordâncias. O

e controlar. Em cada



logicamente fundamentadas pelo sistema de informações eme
bases seguras apoiadas na realidade. Naturalmente existirão

difícil

Vale ressaltar todo deque em processo
delegação de função e autoridade cada gestor deve "prestar
contas" de sua atuação

Via de regra os gestores desejam conhecer o
excelência de seu desempenho e o graude impactodegrau

deste desempenho no resultado global da empresa, issopor
preocupam-se que ele seja individualizado para que não seja
influenciado por variáveis fora de seu controle.

Como consequência deste posicionamento pode-
constatar uma tendência à maximização de resultados dese

em detrimento ao de outras áreas ou mesmoárea dauma ao
empreendimento

coletivo, ela exige entre outros pontos uma definição clara
direcionam aparâmetros atuaçãodos das partesque em

benefício do todo.

ensina Catelli respeito daSegundo nos a
"galo" devesóatuaçãode

cantar em cada "terreiro", mas devem "vestir duas camisas" a
pois é segundo este critério quede sua área e a da empresa,

definiçõessão algumasserão avaliados. dasEstas
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ao seu superior hierárquico.

casos em que o consenso entre os gestores se tornar

empresa como um todo. Todavia a empresa é um

dos gestores, um

e quando isso ocorrer, cabe à diretória a decisão final.



operacionais esperada de cada gestor de área:

clientes adequadamente• Atender áreas devolumeas no
serviço necessário com pontualidade e qualidade.

• Zelar pelo resultado de sua área otimizando a venda de seu
serviço.

• Exigir qualidade, pontualidade, volume e preço adequado a
serviçosestrutura dos das áreassua na compra

fornecedoras.
Além de se envolverem com todas as etapas do

processo decisório, os gestores devem também levar em conta
aspectos naturais de qualquer atividade istotrês éos o

operacional, o económico e o financeiro

2.3.4 Rentabilidade, o Objetivo da Gestão Económica

rentabilidade corresponde grandeA ao
objetivo económica, por isso avaliaçãogestão doda na
desempenho da gestão deve ser levada em conta três dimensões

financeirainterdependentes de cada atividade, operacional,
e económica.

económica éobjetivo gestãodaO a
operações,maximização geradosresultados pelasdos

comparativamente com os compromissos assumidos no processo e
planejamento.
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pontos importantes neste processo deOutros
gestão, é a eficiência obtida na utilização dos recursos

sistema económicade gestãoNo o
reconhecimento acontecimento de impactodo económico das
decisões dá no
momento de daaspecto

considerando que toda
decisão impacta o resultado em três aspectos: operacional,

financeiro e económico.

Guerreiro, muito bem traduz esta
tridimensionalidade quando observa que:

operação, objeto decisãocada de dos"Em

trêspodemos observargestores, aspectos

O primeiro diz respeitointerdependentes. à
quantidade, cumprimento dequalidade, prazo

que denominamos operacional. Por outro lado.

"inputs" da atividade operacional podemaos

económicosassociados valores o queser

caracteriza o aspecto económico da operação.
têm deFinalmente operações prazoas

valoresrecebimento de dospagamentoe

caracteriza aspectoenvolvidos, o que o
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e o
grau de contribuição da área ao resultado económico global.

operacionais, sua mensuração e controle se
sua ocorrência, observando-se aí o

tridimensionalidade da gestão, isto é,



(23)financeiro das operações"

operacionalgestão envolve-seA acom
avaliação física das operações, como quantidade de recursos
consumidos, qualidadetambém formapreocupa-se com e
adequada de utilização.

gestão financeira tem a impactoA
de caixa da decisõesprovocado fluxo pelasno empresa,

tomadas nas diversas áreas

importantesé conceitosdosEste doum
sistema pois, atribui-se financeiranormalmente à área

a responsabilidade final pela geração dosapenas recursos
financeiros. Entretanto ele é resultante de decisões de cada

somados com os resultados das decisões tomadas na áreaárea,
financeira, na captação e aplicação das faltas e sobras de
recursos financeiros
e a pagar da empresa.

económica gestãogestão decorre daA
visa avaliarfinanceiraoperacional resultadose ose

obtidos pela diferença entre receita e despesa dos produtos
e serviços de cada área.

dos conceitos racionalizados pela gestãoUm

(23) GUERREIRO, Reinaldo, op.cit., p.268.
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e na administração das contas a receber

ver com o

e atividades.



comercializado
originárioincorpora financeirocusto das demoraso e

esperas decorrentes dos prazos operacionais.

Gestão
Económica, ése que
sempre perseguido, muito mais que a maximização do resultado

em termos de resultado final a nível de empresa.

PROPOSTA DE UM MODELO DE GESTÃO2.4.

O modelo de gestão poderia ser definido como
conjunto princípios e definiçõesde decorrem deum que

crenças específicas e traduzem o conjunto de idéias crenças
valores dos principais executivos, impactando assim todose

demais subsistemas da empresa, síntese, nadaos
mais que um grande modelo de controle.

definidasgestão sãodemodeloNo as
avaliados,diretrizes os gestores vão serde osecomo

vai administrada.princípios Asde a empresa sercomo
principalmente pelasno modelo de gestão ocorremmudanças

não pelas mudançasmudanças noapenasepessoasnas
ambiente.
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a prazo pois o custoa vista ou
económica é a que nenhum bem vale mais ou menos por ter sido

sendo, em

A geração do Resultado, no sistema de
dá em cada uma das áreas. Por isso o

das áreas, é a otimização do mesmo, objetivando uma sinergia



2.4.1 Gestão

Gerir é em sua essência tomar decisões, assim
caracterizada como ogestão é de tomada dea processo

decisão.

As empresas têm objetivos e por isso precisam
decidir ações devem ser implementadas para estesque que
objetivos sejam atingidos.

A gestão tem como escopo a otimização do uso
dos recursos e das operações na produção de bens/serviços,
considerando variáveisneste esforço o comportamento das
internas e externas que impactam empresa e a quantidadea e

A eficácia davalor dos recursos possuídos. gestão carac-
teriza-se pela continuidade da empresa e otimização do seu
resultado.

objetivo da gestão económicagrande éO a
rentabilidade, sendo a mesma a sua própria razão de ser.

constituídassão sobAs empresas o
continuidade rentabilidadeemboradapressuposto e e

ligadasintimamente muitascontinuidade sejam vezes
funcionam como fatores limitadores entre si.

relação à continuidade, conclui-seEm que,
está sujeita a uma lei essencial,ela quenas empresas
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que o valor dos produtos/serviços oferecidosestabelece ao
maior do que insumosvalormercado dostem oque ser

mínimoconsumidos produzi-los, assegurando assimpara um
para reposição de todos os ativos consumidossuficiente no

processo de realização de tais atividades.

2.4.2 Conceituação do Modelo de Gestão da Gestão Económica

Quando são observados os modos de operação e
características de administração das diversasas empresas,

as mais diferenciadas preocupações em relaçãonota-se aos
elementos e variáveis empresariais.

é possível observarmodoDeste a
caracterização de inúmeras diferenças em relação ao enfoque

utilizaçãoao processo de planejamento e controle e adado
físicosorganizacionais: humanos,dos erecursos

variáveisposicionamento emfinanceiros, relação se o
ambientais (Figura 5).

posicionamentosestes diferentesIlustrando
pode-se observar, algumas empresas seguradoras investindo em
tecnologia de ponta, utilizando recursos de informática como

aideddesigning) (Computeraided CAM(ComputerCAD
gerenciamentocálculo de suas taxas e nomanufacturing) no
alternativassejam oferecidasriscos,de para queseus
segurados,viáveis atraentesf inanceiramente a seuse

eficiência missãomaiorassim ecumprindo a suacom
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GECON / MODELO DE GESTÃO

GESTÃO
OPERACIONAL
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GESTÃOPOLÍTICASBÁSICOS DA D E>

ECONOMICAENTIDADE GESTÃO

GESTÃO

FINANCEIRA

94

I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

♦ I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I

I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I



conquistando maiores fatias outrasde mercado enquanto
apenas em cobrir as comissões oferecidas aospreocupam-se

diferentes posicionamentosdestesA causa
convicçõesfundamenta-se valores,nas crenças, e

expectativas administradoresempreendedoresdos dae
são estas que determinam o conjunto de regras que

compõem as diretrizes básicas da empresa.

objetivo básicoFernandez,Segundo do"O

de gestão é propiciar ao processo de planejamentomodelo e

análisecontrole, por parte dos gestores dosa cursos

alternativos variáveisde de

Nem sempre o modelo é devidamente definido e
explicitado gerando por isso conflitos e indefinições entre

sejamocasionando muitas vezes tomadasgestores, queos
decisões que conduzem a ações que não estão de acordo com os
objetivos principais da empresa. Por esta razão é que um dos
princípios básicos da gestão económica é uma clara definição
do seu modelo de gestão e a integração deste com os modelos

discutidosdecisão, informação e mensuração que serãode

São
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Integrado de 
o Processo 

Contabi1 idade 
Contabilidade,

ação observadas as diversas

âmbito externos e interno"

(24) FERNANDEZ, José Dominguez. Estudo de um Modelo 
Informação Económico Financeiro e sua Integração com 
Decisório. Dissertação apresentada ao Departamento de 
FEA-USP para obtenção do Titulo de Mestre em 
Paulo, 1989.

corretores, por seus concorrentes.

empresa, e



pósteriormente (Figura 6).

definição sãodo modelo de gestãoNa
contemplados conceitos de:

• Estilo de Gestão
■ Processo de gestão
■ Os princípios da organização
• Os princípios de Comunicação/Informação
• Os conceitos e critérios de avaliação dos gestores.
■ Avaliação específicas de
otimização)

■ Avaliação de desempenho (prestação de contas)

2.4.3 Estilo de Gestão

responsabilidade serão distribuídas,autoridade e a
assim pode-sequentemente,
participativa,estilosdiferentes gestão,deencontrar

determinagestãoestilo adotadodeO a
estrutura organizacional, tambémsendo estanatureza da

influenciada pela estratégia competitiva da empresa.

gestão económica dadadesistema suasO
gestãoestiloadotacaracterísticas,próprias deum
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Como estilo de gestão define-se o modo como a
e conse-

como será exercido o controle,

de resultados (com finalidades

centralizada, estatizada, etc.



INTEGRACAO CONCEITUAL DOS MODELOS

MODELO DE MENSURACAO

MODELO DE INFORMACAO

MODELO DE DECISÃO

MODELO DE GESTÃO
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FIGURA 6



participativa pois

responsabilidade seja distribuída.

Estilo entretanto, não
figura

do executivo principal do dono.

consideraçãoLevando premissasem as que
foram estabelecidas anteriormente, principalmente as que
dizem respeito ao crescimento e expansão atividades,das
conclui-se determinam necessidadeelas deque a uma
preparaçao para dias futuros.

aumento da quantidade e complexidadeO das
operações indica automaticamente a necessidade de delegação

difícil
aceitar a idéia de que a centralização das decisões sobre
alocação dos recursos gera ineficiência.

relacionadaquestãoA com a
delegação é: quem na organização terá autoridade e responsa-

tomar uma decisão particular,bilidade estee comopara
tomador de decisão será avaliado.

Quando a atividade empresarial atinge certos
níveis a delegação deixa de ser uma opção para se tornar uma

impossível que somentenecessidade, sendo pessoaspoucas
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a controlabilidade dos resultados de cada

significa estilo consorciado, pois ele não elimina a

área, em busca de um melhor resultado final, determina que a

da responsabilidade e autoridade. Sendo assim não é



humanos de tempoo
grupo de executivos centrais é um dos recursos maisdestes

escassos da empresa cuja utilização deve ser otimizada.

existem muitosAlém desses outros pontos
relevantes que podem ser considerados como o desejo de levar
a decisão mais perto de onde informação está sendo gerada,a
tornando assim mais rápida a resposta, na decisão do impacto
da informação.

atualização e treinamento executivosA dos
diversosformam escalões secundários devemque os ser

realizados para que os mesmos assumam futuramente os pontos
assim,chave da assegurando deempresa o processo

continuidade da empresa.

considerandoFinalmente, bonsque
administradores ambiciosos têmsão orgulho dee seu

precisamtrabalho, "feed backnter adequadoum para
avaliação do seu desempenho, que será o resultado produzido
pelas ações fruto de suas decisões.

corporação descentralizada usualmente éUma
em diferentes unidades de negócio,organizada segundoque,

uma visão sistémica de empresa, produzem saídas em forma de
produtos e serviços e recebem ”inputsn das outras unidades.

grau de independência e controlabilidadeConforme essaso
unidades descentralizadas podem ser caracterizadas como:
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grande relevância e, presumivelmente,



IJ.

• Centro de custo
• Centro de resultado
• Centro de investimento

de custo é uma unidadecentro onde sãoUm
custos e a responsabilidade do gestor éacumulados somente

pela quantidade de recursos consumidos.

unidaderesultado écentro deUm deuma
acumulação de receitas e custos, constituída com o objetivo

facilitar qualidadede informação,melhorar dae a
determinar a responsabilidade do gestor pela utilização dos
recursos e grau de atingimento do resultado.

investimento unidadede écentroUm uma
descentralizada ou divisão, na qual os gestores têm respon-

não somente sobre decisões operacionais de curtosabilidade,
prazo, mas também em níveis e tipos de investimento.

maisde resultado sãocentrosOs os
utilizados para a implementação de um sistema de informação
para gestão económica.

2.4.4 Processo de Gestão

cumpridatêm uma missão aAs empresas ser
é fortemente influenciada por uma sériecomo foi visto,que,
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de no
de modo que a partir destes pontos écomando, seseu que

define a forma de gerenciamento a ser adotada. Este processo
ser suportado pela missão, crençasalém de valores dae

instituição, é também impactado por variáveis ambientais e
pela quantidade e qualidade dos insumos disponíveis..

também levar conta,Deve-se, em que as
atividades desenvolvidas visam atingirna empresa
determinados objetivos e resultados específicos, quaisos

sintonizadas objetivos maioresdevem estar dacom os
empresa.

atividades empresariais, portanto, nãoAs
ser desempenhadas de maneira aleatória, é necessáriodevem

que sejam planejadas e controladas.

existecada fase do processo de gestãoPara
modelo de decisão que define os cursos de açãoum a serem

seguidos.

de gestão do sistema gestãodeO processo
As diretri-econômica leva em conta diretrizes estratégicas.

estratégicas são o conjunto de princípios e regras quezes
empresa irá aproveitar oportunidadesdizem easacomo

evitar as ameaças, utilizando seus pontos forte e levando em
pontos fracos. As diretrizes estratégicas vãoconta seus

orientar o planejamento operacional, na busca da otimização.
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crenças, valores e sentimentos das pessoas que estão
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gestãoA realização do processo de gestão da
económica se dá através dos seguintes passos (Figura 7):

• Planejamento estratégico
• Planejamento operacional
• Programação
■ Execução
■ Controle

Planejamento estratégico é uma definição em
termos de futuro do que a entidade vai fazer e como vão ser
utilizados estrategicamente seus recursos. planejamentoO
estratégico envolve-se com a determinação dos objetivos e

da corporação, os quais serão alcançados mediantemetas o
desenvolvimento de políticas, diretrizes estratégicas, dee

baseia-seatividade fundamentalmentepadrões. Esta em
informações a respeito do meio ambiente.

operacional,Planejamento segundo Amaru,
previsão dos meios/atividades e“consiste recursos quena

deverão um

planejamentoassim defineFernandez, o
decisóriooperacional: de"Trata-se queum processo

avalia escolheidentifica, planointegra. serae o

São
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(25) MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à Administração, 
Paulo, Atlas, 1991, p.155.

ser acionados para possibilitar a realização de 

objetivo" (25\



alternativosimplementado, operacionaisdentro dos planos

Programação é o replanejamento das atividades
à luz das novas variáveis existentes.

Segundo Anthony: "programação é o processo de

decidir, dentro dos programas principais que a organização

irá desenvolver, recursos que

programas têm como objetivos implementarOs
estratégias organizacionais, a fase de programação levaas

as novas variáveis ambientais,conta desenvolvendoem um
reexame dos planos e a realização dos ajustes requeridos.

segundo Welch,Controle, o

sendo simplesmente a necessáriaaçãocontrole como para

(26) FERNANDEZ, op.cit., p.94.

Control Boston,Function.ANTHONY,

Glenn A. Orçamento Empresarial. São Paulo, Atlas, 1990,WELCH,
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(28) 
p.41.

"Podemos definir

a quantidade aproximada de 

serão alocados a cada um deles"

verificar se os objetivos, planos, políticas e padrões estão 

sendo atendidos" (28\

dos vários segmentos da empresa em consonância com as metas, 

objetivos, estratégias e políticas da empresa" .

(27) ANTHONY, Robert N. The Management 
Massachusetts, USA, Harvard Business School, 1988.



PROPOSTA DE UM MODELO DE DECISÃO2.5.

2.5.1 Modelo de Decisão

analítico,O
define vão ser combinados cursos de ação,como para que
determinado estado da natureza seja alcançado.

Nos últimos vinte anos tem havido uma mudança
na contabilidade o que a fazênfase distanciarde dase

teoria resultado em direção à teoria decisão.do da Com
efeito medição do lucro não é mais considerada comoa o
objetivo processo contábil e esse objetivo atualmentedo

decisão,mais centrado no impactomuito daíestá na a
importância dos modelos de decisão.

"A maior parte trabalhodoSegundo Amaru,

a necessidade degerencial resolver problemasenvolve e

Para que o objetivo da empresa seja alcançado
definidosnecessário sejamplanejado éconforme queo

objetivos.uniformizem Nabusca deestamodelos que
proposição de um modelo de decisão antes de tudo tem que ser

istolevado em conta a racionalidade do tomador de decisão,
é a

(29) MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru, op.cit., p.92.
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tomar decisões'1

seu esforço para maximizar a satisfação. Neste sentido

modelo de decisão, é um modelo



melhoraçãodecisão tomada pela produzirqueser o
resultado.

O tomador de decisão recebe estímulos através
informações que funcionam como inputs dode seu processo

decisório, e que produzem reações que se traduzem nas ações
a serem desenvolvidas.

preferências por determinadosAs decursos
determinadas sérieação são de fatorespor uma que

influenciam o tomador de decisão, com seu sistema genético
o meio ambiente e uma série de circunstância quecultural, o

isso o faz decidirdiferencia indivíduo, açõescom por
diversas.

escopo do modelo de decisão é a busca daO
tem como objetivo a otimização da decisão.ef icácia, Ae

definidaeficácia pode ser como o grau
empresa no cumprimento de sua missãoatingido pela e na

consecução de seus objetivos.

de decisão económica,de gestãomodeloO
que a gestão económica gestãoé devistatendo umaem

objetiva alcançar a otimização do resultadoresultados, a
É por issonível de asqueempresa e

teóricasdecisões a nível de área devem ter como diretrizes
implicaa maximização do resultado global da empresa, o que

necessidade de harmonização da missão da área com aem uma
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a nível de áreas.



IMPACTACOES DO MODELO DE DECISÃO

MODELO DE GESTÃO EVENTO ESCOPO

OBJETIVO:MODELO TOMADA
ASSEGURAR QUED E ► SEJA ESCOLHIDADEC I SORIO DECISÃO A MELHOR ALTERNA

PROCESSO DE GESTÃO

FIGURA 8
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missão da empresa (Figura 8).

2.5.2 Modelo de Decisão da Gestão Económica

em conta que são atribuídosLevando cadaa
gestor de área os resultados operacionais e financeiros de

decisões operacionais, apurados diferenciadamente,suas o
decisãomodelo de económicade gestão terá seguintea

configuração seja identificarpossívelpara que a
contribuição de cada área para formação do resultado gerala
da empresa, sendo apurado separadamente dentro de cada área
o resultado operacional e o financeiro.

( + )

( + )

(-)

utilizado
avaliação gestãobase da leva contacomo empara

função/missão de cada área, desempenho
segundoda receitas da área são apuradasAs osmesma.

serviçosprodutos subtraídas dosgerados recursosee
tem como objetivo valorizarconsumidos. posturasIsso as

empreendedoras.

margem financeira provém, resultadosdosA
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RESULTADO ECONÓMICO 
Margem Operacional 
(+) Receita Operacional 
(—) Custo Operacional 
Margem Financeira 
(+) Receita Financeira 
(—) Custo Financeiro 
Custo Fixo

e o grau atingido no

O cálculo da margem operacional, é



das decisões financeiras tomadas pelos gestores operacionais
(investimentos, condições de compras, prazo de pagamento de
comissões), imputados respectivas,são às árease
separadamente das decisões operacionais.

resultado económico é portanto decorrenteO
operacional do financeiro edo traduz dose o consumo

Existem três categorias decisão:de
para cada uma delas

existe decisão deve
ser acoplado ao modelo de planejamento execução e controle,
pois são tomadas decisões em todas as fases do processo de
gestão.

perfeitopelorespondemgestoresOs
desempenho de suas atividades sejam eles
operacionais económicos ou financeiros.

informação têmsistemas profundadeOs
influência portanto, nosno

considerando que os modelos estãomodelos de decisão,seus
condicionados s informações disponíveis que muitas vezes não
são necessariamente as mais perfeitas.
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e por seus efeitos,

recursos e a geração dos benefícios.

comportamento das pessoas e,

um modelo proposto, assim o modelo de
estratégicas, táticas e operacionais, e



2.5.3 Processo de Tomada de Decisão

decisãode tomada de éO umaprocesso
sequência lógica de etapas que expressam a racionalidade com
a qual os gestores buscam soluções ótimas para os problemas
da empresa:

1 - Definição do Problema
2 - Obtenção dos fatos
3 - Formulação das alternativas
4 - Ponderação e Decisão

O processo de tomada de decisão termina com a
escolha da ação a ser implementada.

PROPOSTA DE UM MODELO DE INFORMAÇÃO2.6.

2.6.1 Modelo de Informação

sistemas dedeOs emergem
érealidades um modelo umaa

simplificação de uma realidade prática.

económica,modelo de informação de gestãoO
sistema deobjetivo dotem como

decisório,informação fazendo osquecomprocessoao
aquelagestores,

que otimizar o resultado:
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serem espelhadas, por isso,

principal, a adequação

dentre as várias alternativas, selecionem



PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO c • )

MODELO DE DECISÃO
OBJETIVOS

PROCESSO AMPLO DE TOMADA DE DECISÃO

PROCESSO RESTRITO DE TOMADA DE DECISÃO

EVENTO ACAODAS

ALTERNATI

FIGURA 9

< » ) NOTAS OE AULA, Prof. Armando Catei Ii,
disciplina Analise de Custo, FEA/USP-1998
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• Reduzindo custos
• Aumentando receitas
■ Aumentando lucro.
• Aumentando eficiência
• Aumentando eficácia.

É válido para todos os eventos económicos da
possue uma perfeita interação de dados a nível deempresa, e

orçado e real.

À eficácia desse modelo será medida pelo grau
as necessidades informacionais dos gestores foremem que

atendidas, devendo dar condições para que sejam avaliadas a
eficiência com que os recursos são consumidos degrau
eficácia gerencial, fornecendo informações a nível orçado e

para que assim sejam apuradas variações quereal, permitam
corretivasações tanto a nível de execução atividadesde

como a nível de planejamento.

objetiva auxiliarmodelo deO o processo
planejamento estratégicasfasescontrole nas ee
operacionais, sendo necessário para isso o uso de conceitos

em padrões uniformes que permitam comparaçãobaseados uma
necessário

que o planejamento operacional esteja totalmente interligado
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a definição prévia dos modelos de decisão e mensuração.

e o

entre os resultados reais e orçados. Para isso é

Um de seus requisitos principais, portanto, é



ao planejamento estratégico.

A interligação dos subsistemas de orçamento,

dará possibilidade de apuração da margem de contribuição de

O propósito básico da informação é habilitar
organização a alcançar seus objetivos pelo uso eficientea

nos quaisdisponíveis inseremdos recursos se pessoas,
materiais, equipamentos, tecnologias, dinheiro, além da
própria informação.

As variáveis que afetam o valor da informação

informação suportamdemodelosOs que o
de decisão são probabilísticos, pois, informaçãomodelo a

condição deproporcione certeza torna-se cara eque a
operacionalmente impossível.

2.6.2 Sistema de Informção Contábil

sistema informação contábil que compõem oO
de informação da gestão económica estruturadoestámodelo

■ Orçamento
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nos seguintes subsistemas (Figura 10):

cada área, para o otimização do resultado global da empresa.

custos e contabilidade, através de uma base de dados padrão,

são: idade, intervalo e oportunidade.



■ Custos
■ Contabilidade

2.6.2.1 Orçamento

É um instrumento gerencial que constitui-se
específicosde planos unidadesem termos de dados dee

monetárias, visando orientar a administração no sentido de
atingir fins específicos almejados, seja,os ou os
objetivos.

O sistema de orçamento simula os desempenhos
a partir de planos aprovados empregando os mesmos conceitos

quais serão tratados eventos transaçõescom os os e
realizadas.

sistema orçamentario sistemaé deO um
informação apoiode ao processo de gestão. saída doA
sistema orçamentário é um conjunto de informações físicas e
econômico/financeiras período futuro,de tempopara um

políticas, procedimentosdecorrentes metasdas e
consubstanciadas nos planos operacionais e nos conceitos de
identificação mensuração e informação estabelecidos.

orçamentos além de serem parâmetrosOs para
dos planos permitem a apuração doavaliação resultado por

controlede responsabilidade desempenhando o papel deárea
conjuntamente com os subsistemas de custos e contabilidade.
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OBJETIVOS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO:
do orçamento são planejamento, coordenação e controle,vos

concentrando esforços no sentido de:

■ Orientar a execução das atividades

■ Possibilitar coordenação dos esforços das áreas dea e
todas as atividades que compõem a empresa.

■ Reduzir os riscos operacionais.

■ Facilitar a identificação das causas dos desvios entre o
planejado implementação de
ações corretivas.

ESTRUTURAÇÃO: amplitude previstaquanto a
sistema classificar em duas etapas:podeo se

• Orçamento de Longo Prazo
• Orçamento de Curto Prazo

grandede longo é deorçamentoO prazo
importância, contaprincipalmente quando levam emse

estabelecidascrescimento e expansão,premissas nacomo
valecaracterização propostos, entretantomodelosdos

sempre que os modelos espelham realidadeslembrar serema
orçamentárionão existiria jamais um "pacote”retratadas e

a todas as empresas. O orçamento de longoaplicável prazo

117

e o realizado propiciando a

os objeti-



é,detalhes do segundo ao quinto ano, istocompreende os
imediatamentequatro pelosubsequentes cobertoanos ao

orçamento de curto prazo.

plano orçamentário inclui-se o ano imediatamente seguinte, e
procede-se revisão e as ações corretivas requeridas. Aa

sistema,nível de o orçamento de longo podeprazo ser
decomposto analiticamente em:

dados analíticos mensaissemestreano
semestre - dados analíticos trimestrais

dados semestraisano

dados anuais.anos

orçamento de curto prazo, diz respeitoO ao

a nível mensal. O período consideradoda é anualempresa
podendo coincidir com o ano civil.

base monetária considerada pode ser deA a
convencionada,vier tendo-sequalquer moeda seraque

cuidado de observar que guarde correspondência com basea
do país, para que seja possível fácil conversãomonetária

efeitoquando
identificação, classificação e acumulação dede
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2a
Ia

4 a

2a

3a

e 5 a

necessário. É adotado o método contábil para

Anualmente, por ocasião da elaboração do novo

primeiro ano do plano, e cobre todos os eventos e transações



dados e informações.

saídas do sistema orçamentário podemAs ser
classificadas de
Análise de Desempenho (resultado do período nível dea
área/gestores); Relatórios de Análise de Resultado, (margem

contribuição produto/serviço); Relatórios Especiaise
(decisões investimentode despesas programadas)e e
Relatórios Finais (atuação da aspectoempresa no seu
económico financeiro e patrimonial, Análise de Resultado dos

AnáliseProdutos, de Resultado Global, Caixa,Fluxo de
Balanço)

sistema prevê a utilização seguintesdosO
tipos Básico,de orçamentos e de desempenhos: Orçamento

Básico: itens físicostodos• Orçamento expressa os e
original,monetários considerandodo orçamento a

inflacionária previstaexpectativa períodopara o
orçamentário.

níveis• Orçamento
relatórioselaboração dedosda data dade preço

desempenho.

corrigido modificadoorçamento• Programado: é poro
de planos aprovados para um ou mais períodos.alterações
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Corrigido: é o básico corrigido para os

em quatro tipos de relatórios: Relatórios

Orçamento Corrigido, Programado, Padrão e Real.



políticas estratégicas ainda são mantidasConsidera que as
modificações são apenas de nível interno.

Quanto aos desempenhos são apurados a nível:

físicomultiplicação• Padrão: padrãodo pela produção
(volume) e de um valor padrão pela produção.

• Realizado: serviços,volumes de produtos,expressa
receitas àscorrespondentes transaçõesconsumos e e

ocorridos, medidoseventos realmente valoresseuspor
reais.

PADRÃOPROGRAMADO REAL
RealProgramados RealOrçados OrçadosVOLUMES

Padrão Padrão RealOrçado Orçado

FÍSICO X' X'XX

Padrão Padrão RealOrçadoOrçado

OrçadoPREÇO*

>

EficiênciaPlano VolumeInflação
Preço
Outros

(*) Parâmetro financeiro
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PÀRAME
METRO

RECUR
SO

ORÇAMENTO 
BÁSICO

ORÇAMENTO
CORRIGIDO

Preço que 
deveria ter
pago

X' •

e que as



A Variação de inflação significa o índice de
variação específica do preço do produto no mercado.

variações de plano sãoAs resultantes de
ajustes requeridos pelas circunstâncias vigentes, internas e
externas.

Padrões representam preços correntesOs dos
bens serviços, maneirarefletem de geral,e e uma os
consumos esperados.

A comparação do desempenho padrão com o real
traduz a eficiência.

resultados

realizado,comparação do orçadoA com o
proporciona a medida da eficácia do desempenho empresarial.

No modelo acima o parâmetro físico (X), pode
sofrer do dolongo faseprocesso naao
programado quando as circunstância assim o requerem, também

modificações podem ocorrer a nível de realizado, poressas
razões de adaptações à realidade.

O processo orçamentário serÁ sempre definido
partir da identificação do modelo de gestão implementadoa
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Quando se compara os objetivos ou
esperados com o real, mede-se a eficácia.



2.6.2.2 Custos

principaisO dos
componentes do sistema de informação.

váriosSão conceitos podemos que ser
utilizados no tratamento das informações pela contabilidade

no modelo de informação ora utilizado deve
contemplada a natureza do processo produtivo, bemser como

as necessidades informacionais dos gestores, tendo sempre em
mente o modelo de gestão económica.

sistema organizadode custos sobreUm os
parâmetros da gestão económica (GECON), tem como diretriz,
produzir informação que seja facilmente compreendidauma

usuário, guardando uma perfeita correspondência compelo o
decisão e o modelo de informação, isso,modelo de épara

guarde
homogeneidade conceituai de dados a nível orçado,deuma

também é necessário que reportepadrão custosreal, ose
incorridos em cada centro de responsabilidade para que seja
possível a apuração da margem de contribuição.

objetivosubsistema de custos tem comO a
económico realizado funçãoobtenção resultadodo suae
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ma de gestão com o sistema de informação.

subsistema de custos é um

de custos. Assim,

na empresa, o qual, requer uma perfeita integração do siste-

necessário que seja analiticamente organizado, e que



principal é produzir informações sobre:

• Custeio de Produtos.
• Controle de custos por áreas de responsabilidade.
• Avaliação de desempenho.

Os são
gerados resultados parciais a partir da acumulação deos
custos, decorrentes da realização de fatos económicos como

aviso sinistro,de contratação deum a um seguro, a
administração das gerências .

No modelo do sistema de informação de gestão
económica princípioa acumulação dos custos obedece ao de
controlabilidade, isto é os gestores são cobrados somente

que
custo ou despesa precisa ser rateado.nenhum tratamentoO

as
quais não existe meios de apurar adequadamente as parcelas
devidas pelas mesmas, são atribuídos a um gestor específico

quem cabe administrá-los. Exemplo de custosa como esses,
seriam os aluguéis.

Onde alocar este custo já que todas as áreas
negociações,se beneficiam? Ao gestor encarregado dasdele

que decide e planeja a localização daaquele suaempresa,
, com base no conceito de custo de oportunidade,receita ser

os ganhos que porventura conseguir em negociações vantajosas
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pelos custos que planejam e controlam, assim, assume-se

dispensado aos custos que beneficiam várias áreas, e sob

centros de custo, são segmentos onde



receitaEstarelação mercado. corresponde, nacom ao
degeral daapuração resultadodo custoempresa, ao

oportunidade do acionista.

sacrifícios organizaçãodos temque a que arcar para
importante

papel nas decisões gerenciais.

A coleta e análise das informações de custos
principais problemas com queé dos contadoresum os se

sistemaenvolvem. deCUSTEIO DOS PRODUTO custoem um
organizado sob as premissas da gestão económica, os produtos
são custeados pelo seu valor de mercado. O cálculo da margem

contribuição é feito considerando as receitasde custose
variáveis, cálculolevando-se neste o
custo de oportunidade.

SISTEMA DE CUSTOS POR ÁREAS DE RESPONSABILI—
o conceito de controlabilidade adotado

pelo gestão económica, se evidencia muito claramente.

nãoSegundo
sentido atribuir responsabilidade de planejamentoteria e

indivíduo quando ele não puder tomarexecução asa um
necessáriasadministrativas alcançarmedidas ospara

falar que um administrador podeobjetivos planejados. Assim,
controlar certo item significa que suas decisões impactam a
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o conceito de controlabilidade,

qualidade, quantidade e valor deste item.

em conta, também,

DADE: neste sistema,

Custos, são essencialmente medidas monetárias

alcançar seus objetivos, por isso desempenham um



Higgins, citado por Gray Jack/JohnstanJohn
assimsua obra Contabilidade AdministraçãoKenneth em e

define um sistema de contabilidade por área de responsabili
dade :

é sistema"...por deum

contabilidade adaptado a uma organização de

permitir sejamforma custosa que os

registrados demonstrados niveis dee por

responsabilidade dentro da organização.

Cada área de supervisão da organização recebe

quais édos custos peloscarga apenasa

diferem termos deComo empresasas em
organização, uma escolhe a estruturacada melhorque se

características necessidadesàsadapte esuas
informacionais.

O subsistema de custos, formalmentedeve ser
estruturado e integrado com os outros subsistemas do sistema

com o processo de gestão. Ainformação e, naturalmente,de
subsistema deintegração de custos comsubsistemado o

objetivo permitir gestão decontabilidade, tem acomo

ArthurThe
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responsável e sobre os quais exerce controle" 
(30)

(30) HIGGINS, John A. Responsabi1ity Accounting. Chicago, 
Andersen Chronic and Co., April 1952.



dedasdesempenho termos de custos de cada uma áreasem
responsabilidade.

2.6.2.3 Contabilidade

definir contabilidade comoPoderia-se sendo
um sistema de informação e mensuração de eventos que afetam
a tomada de decisão.

analisadacontabilidade é comumenteA como
atividades ligadas através conjuntosérie dede umuma

progressivo de passos, começando com a observação, a coleta,
finalmente, comunicaçãoanálise e,registro, deaao

informação aos usuários.

dizer que a informação contábil temPode-se

propósito processo
decisorial.

É tarefa dos contadores transformar dados em
dados são simplesmente um conjunto de

símbolos caracteres,a forma desobfatos ouexpressos
incapazes de influenciar decisões até serem transformados em

informações.

princípios convençõesExistem e asos
dadosque guiam os contadores no tratamento doscontábeis
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significado especial quando os dados são organizados para um

informações, pois, os

específico que é, primordialmente, o do



seleção
contabi-de dados obedecendo aos princípios e convenções da

conjuntamente com o modelo de decisão dos usuárioslidade,

poderia ser considerado como a fronteira do sistema contábil
e seu meio ambiente

Glautier propósitoe UnderdownSegundo "o
produzir informaçõescontabilidade écentral da que

influenciarão comportamentos, menose a que os

demonstrativos financeiros tenham o potencial de influenciar

decisões custos deações ose

informação é o componente básico das decisões,afirma: " a e

a contabilidade é um sistema de informações especializado de

base financeira que possibilita aos usuários alocações mais

responsabilidade.eficientes sob Ados suarecursos

finalidadecontabilidade não é pois um sistema que encontra

ele existe para que os tomadores de decisãosi mesmo, aem

O ponto fundamental que se destaca aqui é queutilizem. as

atividades contábeis (coleta, processamento e comunicação da

devem estar voltadas ao interesse do usuário e

Practice, 3rd

(32) MARTIN, Nilton Canno, op. cit., p.2.
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(31) GLAUTIER, M.W.E. Underdown B. Accounting Theory and 
Edition. London, Pitman Publishing Limited, 1986, p.22.

suas decisões" (32)

será difícil justificar
(31) preparar estes demonstrativos" ' '.

para transformá-los em informação. Esse processo de

Nilton Canno, pronunciando-se sobre o assunto



estáTradicionalmente sistema contábilo
direcionado a informações para os diversos usuários externos

sejam os únicos desteembora não façamestes que uso
sistema. identificação,sistema contábil procedeO a

comunicação informaçõesmensuração de referentese a
transações e eventos da empresa a todos os usuários.

primeiraNiltonSegundo Canno "uma e
importantíssima da Contabilidade se faz em

classes

O impacto destas informações será diferencia-
a medida em que são diferenciados os modelos de decisãodo

investidores,diferentes usuários.dos exemplo,Os por
conhecimento das informações contábeis, observarãotomando

consequência uma modificação na cotação das ações nocomo
partir daí formularão suas próprias decisões.

tiposprecisam degestoresJá os
propósitos.de informação para seus diversosdiferenciados
informaçãopropósitovista gerencial dadepontoDo o
objetivo,é habilitar a organização a atingir seucontábil

concluindo-se assim que a efetividade da informação contábil
atingimento destedemedida pelode écontrole grau
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Nilton Canno. Dos Fundamentos da Informação Contábil 
apresentada ao departamento de 

em
Contabilidade

Contabilidade.

função dos interesses específicos de duas distintas
(33)

de 
da 

São

mercado e a

(33) MARTIN, 
Controle, Tese 
FEA/USP para obtenção do título de Doutor 
Paulo, 1987, p.4.

de usuários: externos e internos"



objetivo.

contabilidadedo nosso estudo éO campo a
gerencial. O sistema contábil é o elemento mais importante

sistemado informação de uma organização váriasde por
razões: primeiro, proporciona aos gestores como também aos
usuários externos uma visão geral da organização; segundo
faz a ligação entre os diversos sistemas de informação, como
marketing, desenvolvimento e

pois, sistema contábilprodução, informaçõesno as
produzidas por esses sistemas devem ser expressas termosem
financeiros, assim possíveltornando desenvolver uma
estratégia para o atingimento dos objetivos da organização.

de controleQuando usada no processo a
informação contábil reveste-se de grande importância, pois,
além de prestar-se como padrão e "feedback" no processo de
controle pode também ser usada com medida de desempenho das

envolvidas no processo empresarial assim daspessoas como
respectivas áreas.

operacionalização sistema dedeA um
informação económica,para a gestão levandocontábil em

seria aconta a necessidade de diferentes saídas do sistema,
formação de um banco de dados único onde fossem encontrados
dados formais e complementares de modo que, de acordo com a

seriam tratamentosnecessidade informacional processados
diferenciados aos dados disponíveis.
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recursos humanos, pesquisa e



O sistema de contabilidade gerencial é forma
do de um banco de dados relacionados internamente, constitu
ído de dados da contabilidade formal ajustados ou incremen-

conceitostados depor
custos

mais adequados as necessidades informacionais dos gestores.

Se a necessidade é uma demonstração contábil
utilizados receberãopara
princípiosformais de acordo com os contábeistratamentos

destinaoficiais; ao contrário, esta demonstração sese a
fins gerenciais, o tratamento dos dados dever ser compatível
com os conceitos de avaliação definidos no modelo de gestão,

formaisutilizado tanto dadossendo dessa forma, como
bastando que para isso sejam feitoscomplementares, apenas

alguns lançamentos de ajustes.

No banco de dados contábil assim estruturado,
traduzidos folhas desão

tudo integrado dentro de
um esquema único e geral.

operacional,aspectotocaNo aaoque
perfeitado sistema de informação contábilorganização em

entre
darásubsistemas de orçamento custos e contabilidade seos

poderãoatravés de conceitos e critérios uniformes do qual,

e
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ser extraídos relatórios que atendam as exigências legais

dados e informações, tratados sob

fins externos, os dados a serem

mensuração e métodos de identificação, de receitas e

pagamento, controle de bancos, etc,
todas os informes, inclusive as

interligação com o sistema de gestão e, internamente,



gerenciais.

modelo estruturado dosSendo funçãoo em
requisitos gestão organizaçãodedo modelo adotado na
precisa ser suportado por conceitos adequados de mensuração
e avaliação, permitindo assim a avaliação do desempenho dos
gestores e um processo de tomada de decisão racional.

PROPOSTA DE UM MODELO DE MENSURAÇÃO2.7.

2.7.1 Modelo de Mensuração

modelo de mensuração, levando em contaUm a
de sua integração conceituai com os modelosnecessidade de

e decisão, poderia ser definido como aqueleinformação que
jávisa claramente

definidas em relação as quais as decisões serão tomadas. Os
modelos de mensuração são modelos numéricos para determinar
o valor das transações.

Segundo Nakagawa, a mensuração é a atribuição
de números aos objetos e eventos em conformidade com alguma

relevância e significância da mensuração depende da
relacionaissistemascorrespondência entreperfeita os

considerados.

teoria mensuração,terminologia da daNa
conjuntode sistema relacional empírico ao dedenominamos
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expressar através de medidas, as metas

regra, a



INTEGRACAO DOS MODELOS DE DECISÃO E MENSURACAO

RECURSO ♦ 2

P
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7
PRODUTO ♦

MODELO DE DECISÃO

RESULTADO ECONOMICO*

(+) MARGEM OPERACIONAL
> (+) MARGEM FINANCEIRA

(-) CUSTO FIXO

FIGURA II
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sistemaobjetos e eventos pertencentes ao mundo real, e de
relacional numérico o sistema de informação que busca tradu-

observa-
dos

O objeto a ser mensurado depende do modelo de
decisão para o qual se propõe alguma forma de ação e, nesse

existem muitas variáveis consideradascaso a serem na
determinação dos modelos de mensuração (Figura 11).

podem ser feitasmensurações termosAs em
As decisõespresentes, passados e futuros. contemplamque

eventos económicos operacionais é que caracterizam o modelo
já que decisões estratégicas maissãode mensuração, de

qualitativo e quantitativo. O padrão decaráter mensuração
a unidade monetária. Aí considera-se doiscontábil é os

aspectos que afetam esta variável: tempo e valor.

precisão e fidedignidade de um sistema deA
está condicionada à estabilidade da medida demensuração,

considerarpor isso,utilizada, tem-semensuração aque
existemtransformações e ajustes quandopossibilidade de

unidade de mensuração diversas em realidades a compa-serem

e
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tópicos 
em 

Fortaleza

((34) NAKAGAWA, 
avançados de 
Contabi1 idade 
(UNIFOR),1987.)

zir o mais fielmente possível os objetos e eventos 
(34)

Masayuki. Notas de aula da disciplina de 
contabilidade no curso de Especialização

Controle. Fortaleza, Universidade de



(35)radas. O mecanismo da correção monetária integral é com
aperfeiçoamento dasaliadocerteza grande para oum

mensurações requeridas pelo sistema de informação contábil.

O conceito de valor, é um dos que influenciam
e aqui é consideradofortemente a caracterização do modelo,

satisfaçãovalor a utilidade de um bem/serviço na decomo
necessidades.

sistema contábil tem se preocupadoO apenas
assimmensurações financeiras só oferecendo subsídioscom

existem variáveisdecisõespara

contábil,mensuraçãoSegundo Nakagawa "a

caracterizadapodeportanto, ser como aem

económico, estejamemboramensuração desempenhodo

pesquisas mensuração deestudosocorrendo para ae

sociaisda empresa, em relação a suas metasdesempenhos e

(36)outras formas não tradicionais para a contabilidade

A mensuração do lucro destaca-se como uma das
sistema mensuraçõesdemais importantes desaídas um

envolve conceitos que muitas vezes
resultados distantes da realidade que está sendoproduzem

da(35) Para

(36) NAKAGAWA, Masayuki , op.cit., p.120.

134

Maiores Esclarecimentos Ver: Eliseu, Análise da Correção 
Monetária Das Demonstrações Financeiras, São Paulo, Atlas, 1989.

físicas que afetam as decisões, que precisam ser medidas.

financeiras, entretanto,

econômico/financeiras, e



medida.

Na mensuraçâo do lucro das empresas, segundo
parâmetros do sistema de gestão económica temos que se

levar conta o acréscimo no património líquido, sãoem e
levados em consideração conceituações como as seguintes:

• Os eventos são mensurados por conceitos económicos, tendo
em vista o lucro assim obtido é o melhor indicador daque,
eficácia empresarial, maior produtividade, maior
eficiência, maior satisfação pessoal, maior adaptabilidade
do processo decisorial e maior desenvolvimento, resultarão
fatalmente em maior lucro.

dos ativos e passivos é feita amensuraçâo■ A do
reconhecimento éde o valor do bem valor deseuque

isto é seu valor de realização a vista .mercado,

consideradossão todosTambém bensos e
direitos que contribuem na formação do património da empresa

Segundo a
gestãode mensuraçâomodelo dade um

económica poderiam ser elencadas da seguinte forma:

"• Identificar o tipo de decisão a ser tomada

• Identificar o sistema relacional empírico
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como minas, clientela, nome, etc.

Guerreiro, as etapas básicas para



• Identificar a caracteristica de interesse da medição

• Identificar a unidade de mensuração

• Definir a base conceituai (critérios de mensuração)

• Identificar o sistema relacional numérico

• Identificar o sistema à luz a adequação da informação, a
validade, tipo de escala significadoe

numérico"

em vista que o objetivo doTendo modelo de
decisão otimizar o resultado económico dosé eventos, os

objetivarmodelos mensuração que os suportam devemde a
quantificação das transformações dos recursos produtosem
cujos resultados devem ser otimizados.

CONCEITOS UTILIZADOS NESTE CAPÍTULO2.8.

AVALIAÇAO
critériode identificação e utilização de umProcesso que

utilizaçãovalor da eficiênciajulgar dospermita nao
recursos.

CONTROLE
No sentido restrito significa uma verificação voltada para a

corretivaspermitam açõesparâmetrosmanutenção de que

sempre que necessárias.

(37) GUERREIRO, Reinaldo, op.cit., p.93.
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confiabilidade,
(37)



CRENÇAS E VALORES
Conjunto de ideias fundamentais ao redor das quais

construido. principaisé os valoresSão as crenças e que
executivosdefinem principaisdireçãofutura osquea

desejam imprimir na organização.

CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO
Delineamento organizacional decorrente de aspectos

sociais,ambientais ecológicosinternos, valorese e
económicos de clientes, fornecedores, governo etc.

CONTABILIDADE
de informção e mensuração de objetos e eventosSistema que

afetam a tomada de decisão e que podem ser medidos por seus
reflexos económicos na empresa.

DECISÃO
dado s ações práticas e está sempre voltadaEncaminhamento

para o futuro.

ECONÓMICO
dosvaloresCorresponde a

de uma atividade, validados pelo mercadoprodutos numae
consideração dovalordeterminada levandodata, oem

dinheiro no tempo.

EFICÁCIA

137

um adjetivo que diz respeito a

o negócio



atinge"Grau
objetivos semseus e

(38)membros a uma inadequadasubmeter pressão" Aseus
eficácia pode ser considerada como uma medida do desempenho
empresarial.

EFICIÊNCIA
utilização dos recursos, podendo consideradodeGrau ser

como a relativa habilidade de obter o máximo de retorno com
uma quantidade mínima de recurso ou uma ótima combinação de

termorecursos
relativo que só tem significado quando comparado com o ideal
ou alguma outra base.

EVENTO ECONÓMICO
Transação que tem efeito sobre património da empresa.

EXECUÇÃO
Maneira que se realiza um determinado plano estabelecido.

GESTÃO
atingimento doconduzirAtividade de empresa aouma

(planejado) daseladesejadoresultado apesarpor
dificuldades.

TANNEMBAU, citado in Nakagawa, op.cit.,Massayuki,GEORGE e
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(38) 
p.33.

sem debilitar seus meios e recursos
com que uma organização como, sistema social,

que permita o máximo de retorno. É assim um



INFLAÇAO
Variação específica do preço do produto no mercado.

MISSÃO
Finalidade, ou propósito básicoobjetivo dapermanentee
existência ligadaestáda empresa, quase sempre ao
oferecimento de produtos e serviços para a satisfação das
necessidades do consumidor.

MODELO
ideal conceitos viabilizarProposta de certapara uma

realidade a ser alcançada, simplificaçãosendo portanto uma
da realidade.

ORÇAMENTO
constituegerencial, deInstrumento planosque se

medidos unidades monetárias,específicos determosem
sentidoadministração no atingirvisando orientar dea

objetivos previamente definidos.

PADRÕES
de utilização de um recurso na fabricaçãoParâmetro de um

produto ou serviço.

PREÇO DE MERCADO
validadoeconómico/monetário demandapelaValor

representando quanto os consumidores estão dispostos a pagar
para obter certo produto ou serviço.
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PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO
É lógicasequência de etapas aque expressamuma

soluções ótimasracionalidade que os gestores buscamcom
para os problemas da empresa.

RECURSOS
objetivos,Meios disponíveis alcançar seu usopara se

continuidade vidaeficiente eficaz àdáé equee
organização.

RESULTADO
Diferença entre receita e despesa.

140



3 - FUNCIONAL
DE DE

EM
DE

3.1 INTRODUÇÃO

definido,Modelo, pode ser como uma
ideal conceitos paraproposta de representar certauma

realidade, sendo portanto uma simplificação dessa realidade.

básico destepressuposto trabalho,O é
conceber um modelo de sistema de avaliação de desempenho que

necessidades administrativasatenda deas uma empresa
seguradora.

Seu desenvolvimento baseia-se na análise dos
determinamelementos de seguradora,sucesso umaque o

considerando peculiaridades do mercado seguradoras
brasileiro.

necessidadesconta deSão levadas em as
informação dos gestores dessas empresas, para o seu processo
de tomada de decisão.

contato com algumas empresas mercado,doO



comportamentoobservando pontos fracos e fortes,seus
contribuiu para o desenvolvimento doadministrativo interno,

vista as conceituais gestãomodelo, tendo bases deem

a atividade seguradora.económica aplicadas

doiscompreendemodelo aspectos:O
organização contábilde seguradora modelo deeuma
mensuração de desempenho.

ORGANIZAÇÃO DE UMA SEGURADORA3.2

mercadorias tangíveis,Ao comprar como
aspirinas ou bananas, um comprador raramente preocupa-se com

instituiçãoeconómicasocialnatureza da éa queou
disponíveisresponsável produtosestestornar nopor

menos que haja alguma razão lógica para que estas
indagações sejam feitas.

compra de intangíveis, como o serviço deNa
profissionala qualificação doum advogado ou de um médico,

é de tão grande importância quanto a necessidade do serviço.
e certamente os dois aspectos não poderão ser separados.

segurado terfaz umQuando
papel social da instituição que oferececonhecimento do o

A posição tomada é que o consumidor potencial dosserviço?
serviços de uma seguradora deve ter este conhecimento.
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e o

seguro, deve o

mercado, a



filosofia empresarial da seguradoraA oe

a qualidade do serviço oferecido.

indústria proporcionaseguradoraA
possibilidades aplicação capitaisde de geração dee

amplitude investidoresgrande deempregos a uma e
profissionais de diversas especialidades.

efeito, seguradorasCom as empregam
especialistas diversos atividades:todasem as suas
engenheiros, médicos, agrónomos, matemáticos,advogados,
atuários,

A atividade de uma seguradora é complexa,
gestão de seus resultados implica na visualização da empresa

função. Acomo um
primeira delas, a atividade operacional propriamente dita,

"underwriting".denominada função,também de outraA
financeira ou patrimonial é adenominada "investidoresde

institucionais" gestãodo de dosdecorrente processo
recursos arrecadados.

oferecimentociclo completo, compreende oO
análise dada propostacorretores,proposta pelos a

envolvendo todos os cálculos
inspeções técnicas, a emissão da apólice,estatísticos oe

considerando ai todosprémio,recebimento do os
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e a

o custo e

sociólogos, psicólogos e técnicos.

todo. Essas empresas possuem uma dupla

tipo de sua estrutura organizacional, influenciam fortemente

recebida, a aceitação do risco,



procedimentos administrativos de aplicação do percentual do
prémio financeiro e domercado cálculo dasno reservas
técnicas, finalmente, quando sinistro,e ocorre o o
pagamento da indenização devida ao segurado.(Figura 12).

Para que seja possível o entendimento de todo
ciclo operacional é necessárioeste basicamenteentender

como está organizada uma empresa seguradora.

Estrutura Organizacional3.2.1

Uma seguradora é organizada em departamentos
seções para que seja assegurada a eficiência máximaou em

cada uma das operações essenciais.
A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: é semelhante a

outras companhias: a delegação de autoridade ede controle
responsabilidadede hierárquicaobedecem escala dosa

sistemas tradicionais.

autoridadefonte de sãoA os
acionistas numa sociedade por ações. No Brasil a
vigente, seguintesLei 73 de 21/11/66, admiteDecreto as

jurídicas para o exercício da atividade seguradora:formas
Sociedade Cooperativa paraSociedade Anónima, segurosos

agrícolas e de saúde, Previdência Social, para os seguros de
acidentes de trabalho.

tipo aqui tratado deConsiderando que o
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CICLO ECONOMICO DE UMA EMPRESA SEGURADORA

ORRETORES! SUCURSAL MATRIZ
PRODUCAO/TECNICA

r i
PROPOSTA H I (i)

IL J

ACEITACAO TCÁLCULOS
COBRANCAI ] IPROPOSTA T

I
FIM

AVISO ♦ CONTABILIDADE
SINISTRO

I
AVISO

MATRIZ

EMITE

CHEQUE

CONFERE

) COMISSOES, RESSEGUROS, SINISTROS E CUSTOS ADMINISTRATIVOS
) PRÉMIOS, COMISSOES DE COSSEGUROS E RESSEGUROS

FIGURA 12

145

CONTAS A PAGAR

CADASTRO
NA SEGURADORA

CONTATO NA SEGURADORA

I I I I I I 
I I 
I I I I +I 
I I 
I I 
I 11 I I I 
I I
I I I I I I 
I I I I 
I 1 
1 I 
I II 1 I 
I

I I II I II I II I II I 
II 1 II I I

CONTABILIDADEREGISTRO
PARA AVISO

EMISSÃO 
PODE SER NA SUCURSAL 

OU NA MATRIZ

INSPEÇÃO DO SINISTRO

RECEBE E ENCAMINHA A AREA IECNICA

INSPEÇÃO DE RISCOS APROVACAO

PROCESSO 
DE REGULA CAO E LIQUIDAÇÃO P R O C 

E S 
S O
A P R O V 
A 
D O

! FINANCEIROICONTROLADORIA
■ i
i i
i i
> i

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

■+ 
i 
i 
i 
i 
i 
i

i 
i 
i 
i 
i

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i
t

APLICACAO DOS RECURSOS

CONTAS A RECEBER (2)

II 
1IIIIIII-+IIIII
I

IIII
1
I 1III
I I 
I I

I I I I 
I I I I 
I 1 I I 
I I I I 
I I 
I I I I I I I I

RELATORIOGERENCIAISE LEGAIS

RELATORIOGERENCIAIS
E LEGAIS

CONTAS A PAGAR



sociedades todasseguradoras é o dos ramos elementares,
organizadasestão sociedadesob a forma de ações,por

conceitualmente os acionistas possuem a última palavra na
administração da companhia, mas esta autoridade geralmente é
delegada ao conselho de diretores, delegaque por sua vez,
parte dessa autoridade aos vários executivos que administram
as operações do dia a dia da companhia.

companhia,qualquer outra existemComo em
vários tipos de padrões com base nos quais se organizam as
atividades dos administradores.

variafunções são desempenhadasseguradorade uma
consideravelmente abrangênciade acordo com o tamanho e a

operações da companhia. Existem várias maneirasdas de se
os padrões organizacionais declassificar seguradora:uma

linhaterritório, por de produto,função, etcpor por
(Figura 13) .

3.2.1.1 Organização por Função

As se
acordo com as v rias funções desempenhadas,organizam de

financeira,sinistros,produção,como
contábil etc.

tipo de organização cada departamentoNeste

146

"underwriting",

A estrutura organizacional através da qual as

companhias de seguro, frequentemente,
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um supervisor ou um vice presidente que é responsávelterá
função, não importa onde ela seja desempenhadapela dentro

da organização.

usada
forma pura mas também, frequentemente, é encontradana sua

combinada com outros padrões de estrutura organizacional.

3.2.1.2 Organização territorial

Se uma companhia está operando em uma grande
divididasárea, suas operações podem ser geograficamente.

Muitas das companhias que estão localizadas em uma parte do
país possuem sucursais em outras localidades.

técnicasFunções como e
descentralizadamenteprodução são desempenhadas cadaem

investimentofunçõessucursal. entanto,No como e
legal, atuarial e contábil são,financiamento, geralmente,

desempenhadas na matriz.

praticadadescentralização éA
quando o tamanho e a distância entre os mercados aumenta de

que é mais eficiente tomar certas decisões nívelmaneira a
destasexemplolocal

aceitação dedecisões
fossecertos riscos onde o contato frequente com o segurado

necessário.
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"underwriting”

na área técnica seria o estudo para

A organização funcional é muitas vezes

do que enviar tudo para a matriz. Um



3.2.1.3 Organi zação por Produto

algumas operações deEm seguros,

companhiasparticularmente, linhaas que possuem uma
múltipla de produtos, os problemas que surgem das diferentes
classes de seguro são tão técnicas e tão especializadas que

ineficiente tipostorna-se todos negócioster deos
resolvidos pelo mesmo ”staff".

o negócio dividido,Neste podecaso, ser
dando ênfase a uma divisão por produto. A função técnica de

por exemplo, pode ser dividida por linha"underwriting", de
negócio, engenharia,decomo
transportes, de acordo com os negócios que sejam oferecidos
pela companhia e o volume dos mesmos.

atividades, entretanto,outras podemAs
sendo desempenhadas centralizadamente. O graucontinuar de
das divisões por produto, varia de acordo comautonomia as

políticas da companhia.

qualquerdesempenhadasfunçõesAs por
registros,seguradora dependem do tipo de negócio, dos seus

disponíveis, tamanho dadodas fontes de recursos
organização escolhida outrosdeseguradora, do e

fatores.

funçõesSeria
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impossível descrever todas as

automóvel, incêndio, riscos



nível
dos departamentos.

3.2.2. Atividades Principais

3.2.2.1 Produção (Comercial)

É das funções vitais companhiada deuma
Sua missão é a de possuir um número suficiente deseguros.

tipos de coberturas para serem oferecidas ao mercado. Tornar
esses produtos conhecidos e desejados, negociar a colocação
dos produtos da empresa em condições económicas, decidindo

volume de prémios, mix de produção, prazos,sobre preços e
valores de comissões.

Corresponde à função de vendas em uma empresa
É um termo adequado a este ramoindustrial. atividadesde

produziréato de venderporque o um seguro em seu
verdadeiro itemsentido. intangível,é cujaSeguro um
existência física só se efetiva com a emissão da apólice.

de produção da seguradoradepartamentoO
relacionanentosdesenvolve corretorescom os eos

ocasionalmente funçãoagentes. detambém Aoscom
comercialização do seguro possue características próprias de

regulamentação do mesmo, se realizaacordo com o mercado e a
através dos corretores ou de agentes gerais emissores.
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de uma para outra as quis são normalmente definidas a
usuais, comuns às seguradoras, pois existem muitas variações



O agente geral emissor é uma pessoa física ou
jurídica que possue com a seguradora um contrato sem vínculo
empregatício, de representá-la em determinados lugares do
país onde não exista filial da empresa. Sua atuação é regu
lada pela Resolução CNSP No 19 de 20/07/78 .

atue no sistema de comercializaçãoEmbora e
a seguradora junto ao IRB sua remuneração nãorepresente é

feita comissões, constituindo-seatravés de de uma
percentagem sobre resultado favorável das operaçãoo
efetivamente realizadas. Entretanto, classeesta está
bastante reduzida no Brasil.

O corretor de seguros devidamente habilitado
é o responsável pela intermediação dos contratos de seguro
entre os seguradores e segurados.

É profissão regulamentada pela Lei Nouma
exercíciode 29/12/64, depende de4.594 e seu

habilitação técnico profissional, correspondeque a
aprovação em exame específico na Fundação Escola Nacional de

registro (Resolução(FUNESEG)Seguros SUSEP CNSPnae
29/89).

vendido,de ébemQuando consumo aum
responsabilidade do vendedor, salvo em casos de defeitos do

momento da efetivação da venda. Ao vender
entretanto, relaçãoapólice cliente, nasce umauma ao
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bem, se encerra no



inicial dessacontratual, sendo a venda apenas o momento
relação se estende por toda a vigência da cobertura,que
quando pode ou não ocorrer o sinistro.

O seguro na verdade é um investimento. Quando
feito proteção
financeira proporciona tranquilidadeque a e segurança
necessária relação àsao

investimentoo seguro pode ser encarado comoempresas, um
económico que assegurará que os fluxos produtivos não serão
interrompidos, garantindo assim a geração da riqueza, do
trabalho,
a grande importância social do seguro diferenciaçãosua
com outras mercadorias.

muitas das seguradoras mantêmMARKETING: um
marketing, cujapesquisadepartamento função éde de

atividadesauxiliar produção dedepartamento de naso
comercialização,planejamento exemplo, detectandopore

promocional,potenciais, supervisionando a partemercados
pesquisas, atitudeidentificando dosdeatravés a

serviços oferecidos pelaconsumidores relação aosem

divulgarA área de marketing têm a função de
servir como ponto contatodepolíticasas

e o mercado. O principal trabalho venda édeentre esta
dos corretores encarregados de intermediar otarefa seguro
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da companhia e

e a
e a redistribuição das rendas na coletividade. Daí

companhia, etc.

seu desenvolvimento pessoal. Em

por pessoas individualmente, representa uma



o mercado e a companhia .entre

sejaprodutoA deummenos que seguro
facilmente obtido por um grande número compradoresde a
companhia não alcançará o objetivo de tornar negócioseu
rentável.

maioria das pessoas não têm conhecimentoA
adequado dos riscos a que estão expostas das coberturase
existentes amenizá-los isso precisampara e por ser
alertadas. necessidadesMesmo aqueles que reconhecem estas
geralmente, persuadidos a
adquirirem apropriadas, particularmente,coberturasas
quando se trata de seguros de saúde, responsabilidade civil
e vida.

A divulgação dos produtos de uma companhia é
de grande importância e o esclarecimento do que é oferecido

a prontidão no atendimento,para cada tipo de cobertura, em
são maneiras de divulgação do seguro.casos de sinistro,

As empresas seguradoras que atuam no mercado
a conquistaoferecem

do cliente se dá muito mais que pela qualidade dos produtos,
e pelo padrão de atendimento.

adição
às vendas, marketing e produção as empresas de seguros devem
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precisam ser motivados ou mesmo

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS: em

produtos pouco diferenciados e, assim,



desenvolvimentodepartamento decontar decom um novos
a finalidade de assegurar sobrevivênciaprodutos com sua

objetivo de conseguir oalcançar melhor desempenhoo em
termos de participação no mercado e lucro.

Se os produtos de seguro ficam estáticos, as
companhias incorrem em um custo de oportunidade em termos de
prémios perdidos que as levam ao inssucesso seu
desaparecimento do mercado.

Sendo a
vão

aparecendo, as seguradoras precisam desenvolver produtos que
estes novos riscos beneficiando,cubram assim, não somente

os indivíduos mas também toda a sociedade.

antigamentenovos produtos:Exemplo de os
tinhamresidência contratadosdeseguros que ser

já éseparadamente,
possível adquirir uma cobertura completa através de pacotes
que são oferecidos pelas seguradoras.

o número de condomínios aumentadotemComo
muitacondomíniomuito, alcançadotemdeo seguro

popularidade ultimamente.

novo código do consumidor,Com espera-seo
brevemente um aumento na demanda de coberturas referentes a

responsabilidade civil máriscos relacionados porcom
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e mesmo ao

o seguro uma instituição social com
finalidade de reduzir riscos, a medida que novos riscos

de roubo, furto, incêndio, etc, agora



prática profissional.

Tradicionalmente indústria de éa seguros
conhecida postura
bastante afirmação,conservadora. Esta tenhaembora um

positivo,até considerandoaspecto papelmesmo o
na sociedade por estas empresas,desempenhado não deixa de

negativo quando seter examinaponto aspecto daseu o
necessidade de rentabilidade requerida pela atividade.

(Técnica)3.2.2.2

todas
atividades selecionarnecessárias riscosas para os

oferecidos ao segurador, de maneira que os objetivos gerais
da companhia sejam alcançados.

éfunção desempenhadaA
pessoal da própria seguradora que tomam as decisõespelo a

da aceitação dos riscos, do produto e dorespeito mercado.
algumas empresas todas as decisões são submetidas, apósEm

executivospreliminar, talanálise aaos
importância da função de "underwriting".

objetivo"UNDERWRITING":DOOBJETIVOS o
aceitado "underwriting" é cuidar que a propostaprincipal

da
BrasilNofunção taxas.de calcular empresasnossas
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"Underwriting"

Underwriting de seguros diz respeito a

e mesmo criticada como possuidora de uma

de '•underwriting"

não seja uma experiência de perda, o que é bera diferente



normalmente englobam estas duas funções elasno que
denominam departamento técnico, possuindo ade função de
tomar as duas decisões isto é, de aceitação risco e cálculo
da taxa.

melhor desempenhoPara da função de
"underwriting", certos padrões técnicos e éticos de seleção
são fixados políticasde acordo previamentecom
estabelecidas, e o "underwriter" deve cuidar para que estes
padrões sejam observados quando um risco é aceito.

Como exemplo destes padrões, suponha-se que a
companhia não aceita nenhuma cobertura de incêndio situada
em área agrícola, ou que não aceita coberturas de seguros de
vida pessoas que tiverem tido câncer em umde período de
cinco O "underwriter", analisando propostas deanos. as
incêndio, prédio estejapode encontrar em que ouma
localizado de uma área agrícola,lado outraouao para

de vida, riscoem que a pessoa a quem se refereseguros o
teve câncer há quatro anos e meio.

poderiamsituações atéSão que ser
examinadas cuidadosamente,contornadas,

aceitação de grande número de situaçõespois estascomoa
poderia trazer prejuízo para a empresa.

aceitaçãoNo seguro de transportes o grau de
riscos é determinado por políticas pré estabelecidasde e
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mas que devem ser



variam dediversos níveis de autonomia quepossuirpodem
práticacom a organização funcional da companhia.acordo A

"underwriting"do deve voltadaestar sempre para a
continuidade e lucratividade do negócio.

"UNDERWRITING":SERVIÇOS QUE AUXILIAM O os
serviços no seguro de vida, vários serviçosmédicos, os
técnicos engenharia definem característicasde deque
construção, e os diversos serviços profissionais específicos
relacionados com o risco que está sendo oferecido.

POSSÍVEIS CONFLITOS ENTRE DEPARTAMENTOS DE
PRODUÇÃO: muitas vezes o departamento"UNDERWRITING" E de

negócios que já
foram realizados pelo departamento de produção, sendo esta a

é
problema semelhante ao que existe nas outras empresas,um

entre o departamento de vendas e o departamento de crédito.

nenhum deste dois departamentosEntretanto,
com este conflito e é por isso que o conceito delucraria

área muito maisotimização daresultadodo a suaque
finalpara que o resultadomaximização deve ser observado,

da empresa seja alcançado de maneira satisfatória.

CÁLCULO funçãofaz daparteTAXAS:DAS
técnicatécnica das seguradoras e é uma função extremamente

dasna maioria das linhas de seguros.
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"underwriting” recomenda a não aceitação de

Geralmente, o cálculo

causa principal de conflitos entre estas duas áreas. Este



detaxas envolve das classes
unidades estatisticamentesãode
selecionadas a níveis de probabilidade de perdas.

particular é relativamente descompliçado, desde que o maior
problema é o de estimar taxas de mortalidade de acordo com a

sexo,
muitooutros

mais complexos.

cálculosUsualmente das taxas sãoos
auxiliados por especialistas conhecidos como atuários.

No seguro de incêndio o cálculo do prémio se
considerandofaz normalmente é chamado dequeo

"LOC"(localização, e construção)ocupação que separa em
tópico,classes diversas de percentagens de acordo com cada

grau de periculosidade a ser levado em conta no cálculo doo
sejamprémio. estes cálculosModernamente, quepara

muitas utilizamprofissionaisdescompliçados vezes,os
aidedsistemas computadorizados (Computercomo CAD e CAM

designing, Computer aided manufacturing)

3.2.2.3 Investimento e Financiamento

Quando uma apólice de seguros é negociada, o
é geralmente pago adiantadamente para uma coberturaprémio
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exposição ao risco, que
primeiramente, uma seleção

ramos, algumas vezes estes cálculos se tornam
idade, o

Enquanto que no seguro de vida, este ponto em

e em alguns casos, em grupos ocupacionais, em



válida para um ano ou mais. Este pagamento antecipado gera
fundos retidos responsáveispelos apólicespelas dos
segurados. São fundos que devem ser investidos de alguma
maneira. assumir risco obriga-seAo seguradorum o a
conservar sua capacidade económico financeira para que sejam
cumpridas a rigor,
as exigências expressas no contrato.

companhiaToda de estesseguros possue
fundos, assim como aqueles provenientes de patrimónioseu
líquido, capital integralizado,representados por seu
lucros acumulados e v rios tipos de reservas.

função de investimento e financiamentoA da
companhia se realiza na gerência do capital próprio dose
capitais terceiros, temporariamentede sob sua
responsabilidade

capitais próprios são formadosOs na
constituição têmcompanhia representar,da e que como
garantia subsidiária das operações realizadas, limiteum
mínimo por lei específica. Deestabelecido acordo com a

sociedadeslegislação brasileira, Resolução CNSP No 9/89 as
capital social subscritoseguradoras deverão ter um

realizado com um mínimo de 50%, de acordo com os ramos que
operem.
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em caso de efetivação do evento previsto,



Resolução CNSP No 9/89:

capital social"Art.1 sociedadedeO

autorizadaseguradora a operar nos

grupamentos de seguros dos ramos elementares,

vida e de planos de pecúlios e rendasde de

previdência privada aberta, todasem as

regiões de Pais, não poderá ser inferior ao

valor correspondente (oito8.400.000a

milhões e quatrocentos mil) Bónus do Tesouro

Nacional BTNs

Parágrafo único: capital mínimo seráO

constituído de fixaparcelauma

à autorização paracorrespondente atuar em

determinados degrupamentos deseguros e

variável para operar em cada umparcela das

investida,outra fonte de recursos aA ser
tecnicamente derivadasforma-se dosatravés das quotas

prémios recebidos.

do 5/71Resolução CNSP NoA e
estabelecem as normasposteriores,regulamentações para a

Técnicas Sociedadesconstituição Provisões dasdas
Seguradoras.
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regiões do Pais."



lucro proveniente destes investimentos éO
fator vital de sucesso para qualquer seguradora.

ramo vida a solvência deNo seguradorauma
de um ganho mínimo que garanta um retornodepende sobre o

investimento ativos e o valor dos rendimentos dasem e
reservas deve ser sempre correspondente ao prémio puro.

elementaresNos retorno sobreramos o o
investimento é responsável por uma porção substancial dos
lucros compensar
perdas na função de "underwriting”.

maneira capitalDesde dasque a como o
seguradoras é investido é objeto de regulamentação por parte

investimentosdo degerente deve estargoverno, o
familiarizado com as leis do pais que as regulam.

Freire quando trata aplicaçõesdessasNuma
assim descreve os requisitos necessários:

“As aplicações das Reservas Técnicas se fará

que reúnam requisitosinversões deosem

dispersão, rentabilidade,estabilidade,

facilidade de conversão.

A estabilidade consiste na escolha de bens de

boa cotação no mercado.
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totais, e tem servido frequentemente para



bensA

tenham cotação noboa mercado boaque e

valorização considerando o capital investido.

Dispersão é diferenciadaa em

diversas espécies de bens.

Facilidade de conversão refere-se inversãoa

investimentos também devem ser vistosEstes
com o devido cuidado de acordo com as políticas financeiras
da empresa

3.2.2.4 Gerenciamento das Indenizações (Sinistro)

O sinistro é a razao da existência do seguro.
função do seguro é a de indenizar o segurado, conformeA o

prejuízo sofrido e no caso de um bem adequadamente segurado,
seu valor de mercado na ocasião do sinistro, limitadoserá

no entanto ao valor do importância segurada que determinou o
prémio.

importância pré-fixada é,seguradaEsta
teto máximo para indenização, não podendo estaentão, o

edição.2*

162

em bens de fácil conversão."

rentabilidade consiste em aplicar em

(39) FREIRE, Numa. Organização e Contabilidade de Seguros, 
São Paulo, Atlas, 1969



entanto exceder ao valor de mercado do bem sinis
trado o que é perfeitamente válido, porquanto o seguro visa
tão garantir ao seguradosomente reposiçãorecurso para
daquele bem e não gerar lucro.

relevânciaDada do pagamento dasa
indenizações para segurados e seguradoras, é necessário que

se
realiza a função de gerenciamento das indenizações, sejam

a boa imagem da instituição do seguro.

Existe, entre os securitários, afirmativaa
comum que o departamento de sinistro é o cartão de visita da

considerando que a prontidão eseguradora eficiênciaa no
sinistrodesempenho definedos de éprocessos que a

impressão positiva ou negativa em relação a empresa.

é na ocasião do sinistro queefeito,Com se
realiza o contato direto segurador considerandosegurado,
que na ocasião da contratação esse contato se deu através do
corretor.

pagas sem critério maioresIndenizações ou
que realmente devidas são, realidade,domenores na uma

abalando o crédito e o conceito dasforma de antipropaganda,
seguradoras e do próprio seguro como instituição.
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justos, prontos e completos, contribuindo decisivamente para

os processos de regulação e liquidação através dos quais

última, no



de responsabilidades estabelecidassãousualmente nas
sucursais. indenização matrizdedepartamento da éO
responsável pelas indenizações de maior vulto cujo limite é
determinado por políticas da empresa.

função departamento realizadesteA se
Liquidação de sinistro.através dos processos de Regulação e

sinistro,Regulação éde deo processo
apuração dos prejuízos e de todos os demais elementos que
influenciam cálculo das indenizações e direito dono no

observadas as condições do contrato de seguro.segurado,

Liquidação o
pagamento da indenização contratualmente devida ao segurado.
As liquidações podem ser amigáveis (extra judiciais), quando

diretamente seguradoacordadas seguradora,entre e ou
judiciais, quando decididas em juízo, por discordância de
uma das partes.

a seguir alguns conceitosExaminaremos que
o entendimento destado desempenhosão relevantes para

função:

sinistro éregulador deinspetorO ou a
física ou jurídica encarregada da regulação. Emborapessoa

deverá defender, também,represente seguradoras osas
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As indenizações dos seguros de propriedades e

de sinistro, é o processo para



eqtiidade
e honestidade.

apólice proporcionaráestudo daO ao
regulador pleno conhecimento das cláusulas e deve ser este o
ponto de partida da função a ser desempenhada.

Salvados: dá-se o nome de salvados, tudoa
após o sinistro e querestar dos bens segurados, tenhaque

constituindovalor económico, meio minimizardeum os
prejuízos.

atingidos pelo sinistro,não cobertos pela verbaou ou
objetos sinistrados.verbas, abrangendo Aos

responsabilidade do segurador, no seguro proporcional, como
é o caso do ramo incêndio é representada pela relação entre

o valor em risco dos bens cobertos
mencionada apólicespelo Aseguro. nas

tão somente o limite máximo de responsabilidaderepresenta
caso de sinistro.

O departamento de indenização investigando a

causa de cada perda, desenvolve medidas preventivas de perda

próximos negócios.úteispodem Esteseusemque ser
necessário,quando serviçostambém,departamento usa

detetives, investigadoresdeacessórios agênciade
médicos, que podem daadvogados, ser pessoas
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a importância segurada e

interesses dos segurados, pautando sua atuação com

da seguradora, em

Valor em Risco: é o valor de todos os objetos



própria empresa ou eventuais prestadores de serviço.

3.2.3 Serviços Gerais

3.2.3.1. Tecnologia

atividade de seguro é muito particularÀ no
todas

as atividades humanas.

necessidade de dominarDaí sempre novasa
tecnologias para que sejam oferecidos coberturas para esses

riscosejariscos não postos em anovos e para que
rentabilidade do negócio do seguro.

técnicas outrasAs em seguro e emnovas
atividades ligadas às coberturas que são oferecidas precisam

pela empresa, por isso um deutilizadas departamentoser
pesquisa
é mantido pela empresa.

3.2.3.2 Controladoria

relativamentecontroladoria étermoO
tanto no Brasil como em outros países.recente,

empresa é uma reunião de pessoas têmA que
formando equipes que, desempenhandohabilidades diferentes,
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e desenvolvimento de novos produto e novas técnicas

sentido que os riscos acompanham o desenvolvimento de



competênciaintegralmente,funções alcançamsuas uma
coletiva em termos de eficiência e eficácia.

Muitas vezes costuma-se comparar a empresa
grande orquestra, onde todos tocarcom uma procuram com

perfeição instrumentos para que o final,produtoseus a
performance do conjunto, aconteça com a máxima perfeição.

écontroler maestro destaO grandeo
Controladoria é o órgão coordenador daorquestra, e gestão

económica.

função da controladoria é dar suporte àsA
decisões de caráter operacional e económico financeiro dos

missão é zelar pela continuidadegestores dasua empresa
assegurando a otimização do resultado global. A ela compete
gerenciar os sistemas de informação e coordenar os esforços
das áreas.

dos pressupostos da gestão económica éUm a
das sinergias, fazendo com que o resultado da

empresa seja maior que o somatório do resultado das áreas.

a diferenciação do papel desta áreaDaí em
relação ao de outros sistemas de gestão.

preocupaçãoseguradoras a daNas empresas
controladoria passa por questões como redução dos riscos do
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negócio, adequação das pessoas aos processos de planejamento
desempenhoe controle

3.2.3.3. Administrativa

precisamrecursos da empresaTodos os ser
divisão administrativaeconomicamente utilizados daa

fazer os recursos físicos daempresa empresase ocupa em
postos a disposição das outras áreas com prontidãosejam e

eficiência.

3.2.3.4.Recursos Humanos

O departamento de recursos humanos na empresa
disponhamtem por missão fazer com que as áreasseguradora

profissionais foremcertos nos lugares edos cargos que
necessários.

desenvolvidos serviçosisso desãoPara
de pessoal, serviços burocráticos derecrutamento/seleçâo

de folha de pagamento, rotinas trabalhistas,administração
como também treinamento gerencial.cargos e salários,

nota-se grandedeáreaNa umaseguro,
de técnicos especializados, principalmente decarência os

alto nível.
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aos mesmos.
e adequação dos sistemas de gestão de



É partir dadepartamento,papel desse a
definição clara das atribuições e responsabilidades, adequar

perfis dos profissionais a cada cargo. issoCom seráos
falta de propriedade na tomadaeliminada decisãodea e

aprimorada a qualidade da prestação do serviço.

3.2.4 Atividades Auxiliares

3.2.4.1 Departamento de Atuaria

atividades económicas,todasDe doas a
aquele no qual as regras de

funcionamento apóiam-se em maior escala cálculos denos
probabilidades.

o segurador avalia a frequência anual deSe
sinistros, prémiostotalcalcular dos lhepara o que

administrar
carteira de contratos de seguros dentro das denormasuma

procedimentosvaler-se dedeveráele sempresegurança,
teoria das probabi

lidades .

atuarialdepartamento cabeAo a
pelo cálculo das taxas de seguro,responsabilidade perdas,

prémiosde ajustamento a perdas, reservas de nãodespesas
de comissão, preparação demonstrativosdeníveisganhos,

projeções operacionaiso desenvolvimento deanuais noe
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cumprir seus compromissos, ou seja,

seguro é, sem sombra de dúvida,

científicos, especialmente, com base na



viabilidade de negócios propostosestudo da quando estes

atingem níveis relevantes de riscos.

profissional está à frenteO desteque
departamento é o especialista em ciências atuariais éque
encarregado dos serviços técnicos das seguradoras.

3.2.4.2 Departamento Jurídico

jurídicofunção do departamentoA é dar
suporte todos os outros departamentos daa empresa em
tarefas que envolvam conhecimento legal. Pode-se dizer que

fase do processo organizacional denenhuma seguradorauma
eficientemente desempenhada sempoderá competenteser um

suporte legal.

"underwriting”de édepartamentoO
preparação dos contratos e endossosassessorado na para

assegurar que as obrigações e responsabilidades da companhia
sejam transcritas através de uma correta terminologia legal.

indenizaçõesadministração das dosNa
assistência importante,sinistros , legal éuma

particularmente naqueles em que surgem pendências judiciais,
departamento jurídico representar companhiacabendo aao

junto aos tribunais quando isso se tornar necessário.

investigaçãoimportanteé desteTambém a
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credibilidade dasdepartamento
instituições onde serão feitas as inversões financeiras da
companhia.

É maioriaisso que a das seguradoraspor
seu próprio departamento jurídico mesmo que muitaspossuem

torne-se necessário o uso dos serviços de advogadosvezes
que não pertencem a empresa.

Departamento de Engenharia3.2.4.3

importância do departamento de engenhariaA
uma seguradora tem crescido à medida que se desenvolvemem

as atividades económicas nesse campo.

dias de hoje os seguros ligados aoNos ramo
assumem uma importância ainda maiorengenhariade que em

O progresso extremamente rápido no datempos atrás. campo
técnicas construção,engenharia, de novoscom novas

materiais e equipamentos, bem como projetos ousados oferecem
construções rápidas, mais económicas maisdevantagens e

ousadas.

Apesar das vantagens que oferecem as modernas
técnicas de construção trazem consigo novos perigos. Somente

”know-how”paradedeestãoalguns posse
aplicação dos novos métodos no cálculo e estimativa do valor

cobrado pelos prémios e a ser pago como indenização.a ser
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a respeito da legalidade e



técnicos especi-Daí a necessidade de manter
alizados para desenvolvimento desses serviços.

departamento de engenharia tem se tornadoO
imprescindível empresas seguradoras e quase todosnas as
áreas da empresa solicitam os serviços desse departamento.

Serviços Técnicos Especiais3.2.4.4

necessitam serviçosdeTodos segurosos
técnicos especiais tanto na contratação como por ocasião da
efetivação sinistro consequentedo pagamento dae
indenização.

desses serviços é dedesempenho grandeO
importância issoe é porpara o resultado da empresa, que
muitas mantêm destaf fseguradorasdas pessoasum
especializadas nas diversas áreas.

Muitas vezes esses serviços são desenvolvidos
automóvelde convénios como no caso dos seguros deatravés
diversasconvéniosmantêmonde seguradoras com asas

oficinas especializadas que fazem as inspeções e fornecem os
laudos.

maiordeentantoNo para os seguros

financeira para a empresa é preferível que se
serviços sãomantenha um
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departamento interno onde esses



desenvolvidos, pelo seu próprio pessoal especializado.

3.2.5 Finanças

de finanças daárea funcionaseguradoraA
disposição

financeirosdas áreas necessáriosos recursos ao
desenvolvimento das atividades de acordo com o planejado.

estrutura do sistema de gestão económicaNa
finanças é considerada aárea de "dona" dosa recursos

financeiros e cada uma das áreas "pagam" de captaçãotaxa
à sua disposiçãopelos postos "recebem"recursos e uma

receita aplicação passivosde pelos poderem seu
considerando seriam empregadosque os recursos que no

exigibilidade se encontram aplicadospagamento dessas em
outros investimentos (Figura 14).

3.3 MODELO CONTÂBIL DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS
DE SEGUROS

contabilidade seguradorasdasA empresas
baseia-se no plano de contas das sociedades seguradoras, que

as características determinadas Leipelaembora mantendo
de 15/12/76, contém as adaptações necessárias para6.404 a

seguros. Esse plano tem origematividade Resoluçãode na

No
de 30/01/76, alterada pelas circulares SUSEP No 40, de5,
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como o banco interno e tem como missão colocar a

CNSP No 31, de 13/12/78, normatizado pela Circular SUSEP



A EMPRESA DE SEGUROS E SUAS ATIVIDADES

PRINCIPAISATIVIDADES

UNDERWRITEPRODUÇÃO
RISCOS COBERTURAS♦*

(TÉCNICA)
(COMERCIAL)

n

SERVIÇOS GERAIS

CONTROLA- ADMINIS R.H.TECNOLO-FINANCAS

OCR IA TRAIIVAGIA

AUXILIARESATIVIDADES

ENGENHARIAATUARIA JURÍDICA

figura 14
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GERENCIAMENTO
DAS

IDENIZACOES

SERVIÇOS
TÉCNICOS 
ESPECIAIS

INVESTIMENTO
E

FINANCIAMENTO



27/06/80, 29/11/82; dede 08/02/83No No49, 04 e
reformulado pela Circular SUSEP No 27, de 28/12/88.

3.3.1. Exemplo Transações que Afetamde Resultado daso
Empresas

1) Emissão de uma apólice de seguros por $ 30.000 recebera
em 60 dias:

2) Registro da comissão de 30% uma apólice de seguro
$ 9.000,00:

3) Constituição técnicada cobertura dereserva para
possíveis sinistros: $ 28.500,00

4) Despesas administrativas do mês $ 1.000,00:

5) Registro da variação da despesa comercial diferida 1/12
das despesas de comerciais $ 750,00

6) Registro da variação da reserva de prémio não ganho 1/12
da reserva de prémio não ganho $ 2.500,00:

7) Compra de ações na Bolsa de Valores $ 25.000,00

8) Compra a prazo de um imóvel $ 25.000,00

9) Aviso de sinistro no valor de $ 12.000.00.
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10) Pagamento da indenização no valor de $ 10.000,00.

11) Recebimento de receita de aplicação financeira,
$ 2.280.

12) Resultado de Equiparação Patrimonial $ 5.000

13) Baixa da Provisão de Sinistro $ 12.000
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3.3.2 DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMPRESA SEGURADORA SEGUNDO

CRITÉRIOS CONTÁBEIS FORMAIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

FERIDA

BALANÇO PATRIMONIAL Em 31/x/(x+l)
PASSIVOATIVO

26.000

159.530TOTAL DO PASSIVO159.530TOTAL DO ATIVO
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PEÊMIOS RETIDOS
RESERVA DE PRÉMIOS NÃO GANHOS 
TOTAL DE PRÉMIOS GANHOS 
SINISTROS 
DESPESAS COM SINISTROS
DESPESA DE COMERCIALIZAÇÃO

COMISSÕES
DESPESAS E COMERCIALIZAÇÃO

RESULTADO BRUTO
RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO DA EQUIPARAÇÃO PATRIMONIAL 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
RESULTADO

CIRCULANTE
Disponível
Contas a Receber
Desp.Com. Diferida

66.280
30.000
8.250

PROVISÕES TÉCNICAS
Provisão Prémios $.Gan.

9.000
(8.250)

30.000 
(26.000) 
4.000

(10.000)
(750)

(6.750)
2.280 
5.000 
(1.000)

(470)

100.000
(470)

9.000
25.000PERMANENTE

Part.Acionárias Per.30.000
Inversões Imob. 25.000

CIRCULANTE
Comissões a Pagar 
Títulos a Pagar 
PATRIMÓNIO LÍQUIDO 
Capital Social 
Resultado

Desp.Com


3.3.3 DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS PARA A MENSURAÇÃO DO RESULTA
DO DAS OPERAÇÕES DA SEGURADORA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA
GESTÃO ECONÓMICA

CONCEITOS

benefícioRECEITA FINANCEIRA: gerado pela
decisão de diferir pagamentos, calculado a partir de taxas
de aplicação de mercado.

CUSTO FINANCEIRO: diferença entre o preço da
o preço da mesma a vista.transação a prazo e

ATIVOS: considera-se que são financiados pela
de captação do mercado, e leva-se em conta que áreataxa a

financeira é o banco interno que empresta recursos às outra
áreas.

considerados a taxa deSãoPASSIVOS: uma
aplicação recursos

aplicados para o exigibilidadespagamento dasserãoque
temporariamente aplicadospoderiam outrosestar em

investimentos.
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RECEITA: preço de mercado a vista.

CUSTO: custo efetivo a valor de mercado.

de mercado, sob o pressuposto de que os



acionis-CUSTO E RECEITA DE OPORTUNIDADE: OS

pelo menos equivalente ao custo de mercado do capital empre

gado. Considerando que o resultado é gerado em cada área da
acionistaé natural que cada gestor pagueempresa ao um

custo de oportunidade pelos ativos que administram e recebam
uma receita de oportunidade pelos passivos em seu poder.

ÁREA unidade contábilDO ACIONISTA: que

embora não fazendo parte da estrutura da empresa recebe os
as receitas de oportunidadecustos cobradas das árease

pelos recursos por elas administrados.

ÁREAS constituem-seDE RESPONSABILIDADE: de
unidades geradoras de resultado e são organizadas de acordo
com a autoridade e responsabilidade associadas à competência
pela tomada de decisões de cada área.

efeito económicada gestão foramPara
áreas de responsabilidadeidentificadas aquelascomo que

organizacional, níveiscorrespondem, estrutura aosna
atividadesua divisão a nível degerenciais da empresa, e,

específicas.

Será utilizado em todo desenvolvi-A MOEDA:
mento do exemplo uma moeda de valor constante.

foi seriamAnteriormente mostrado como
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tas ao investirem na empresa, esperam uma remuneração mínima



traduzidas contabilidade financeira, dasalgumaspela
transações efetuadas na seguradora. Veremos agora como serão
demonstradas conceitosmesmas transações segundo os eas
critérios de gestão económica, onde
está sendo gerado o resultado da empresa proveniente dessas
transações.

3.3.4 Mensuraçao do Resultado na Área de Produção (Comercial)

MISSÃO DA ÁREA

Possuir um número suficiente de produtos que
as necessidades do mercado. Tornaratendam produtosesses

negociarconhecidos desejados mercado, comno ose
condiçõesprodutoscorretores colocação desses ema
mixvolume de prémios,económicas dede prazos, preços,

produção e valores de comissões.

RECEITA OPERACIONAL

A receita corresponde aos valores a vista dos
inícioprémios reconhecidosnegociados data do dana

cobertura.

CUSTO OPERACIONAL

Os custos correspondem às comissões pagas aos
corretores e aos serviços pagos a área técnica.
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especialmente, como e



EFICIÊNCIA E EFICÁCIA

gestão comercial da seguradora, temA como
objetivo otimizar a diferença entre os custos despesase
multiplicados realizados.negóciosquantidades depelas

Considerando seguros são valorados depreçosaque os

considerargestor da área comercial, devemercado, o que
está no âmbito de suas decisões o controle de variáveis como
taxas prémios,de comissões, de modo deque a margem
contribuição operacional seja alcançada.

EVENTOS QUE AFETAM A ÁREA

■ Emissão de uma apólice de seguro para
$30.000recebimento em 60 dias 
$30.000■ Preço da apólice a vista 

$• Comissão de corretagem (30%) 9.000
$• Serviços internos pagos 3.000

• Taxa de juros de aplicação financeira 8%
12%• Taxa de juros de captação 

41%• Taxa de sinistralidade do ramo 
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a área técnica 



CÁLCULO DO RESULTADO

RECEITA $ 30.000

Venda de apólice 30.000

CUSTO OPERACIONAL (24.300)

Comissões (9.000)

Custos de”underwriting” (3.000)

Risco do negócio (12.300)

MARGEM OPERACIONAL 5.700

RECEITA FINANCEIRA 1.284
Ganho financeiro c/comissões 1.284

CUSTO FINANCEIRO (6.084)
Perda financeira na venda (6.084)

(4.800)MARGEM FINANCEIRA 
$MARGEM TOTAL 900

COMENTÁRIO

evento de emissão da apólice deNo seguros
ocorreu uma perda financeira, pois vendeu-se apor $30.000,

por $30.000 uma apólice cujo preço a vista seria deprazo
foiAssim considerando o ajuste a valor presente,$30.000.

por $23.916 uma apólice que valeria $30.000.vendido Nas
prazo

daqui a dois meses gera um ganho de $1.284.

interno corresponde pagamentocustoO ao
área técnica pelo serviço de "underwriting”feito e aoa
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comissões obteve-se um ganho financeiro, pois pagar a



assumidopago a área do acionista referente ao riscovalor
pelas resultante da aplicação dacoberturas vendidas, taxa
de sinistralidade do ramo (41%) sobre o valor da apólice.

Resultado da Área3.3.5. Mensuração do de
(Técnica)

MISSÃO DA ÁREA

Aceitação e seleção dos riscos, realização de
estudos técnicos dos riscos que são oferecidos à seguradora,

políticas dee a
mercado da companhia, cálculo dos prémios, levando em conta
todas as variáveis que afetam a viabilidade dos negócios de

comissões de corretagem, comissões de cosseguro e resseguro,
finalmente gerenciamento das operações dee cosseguro e

limitetransferindo os riscos que estão fora doresseguro,
operacional outras congéneres ou ressegurador(LO) , aoa

políticas de(IRB) , melhormercadoadotando que seas

companhia sejam alcançadas acordolucro deda com as
políticas previamente estabelecidas.

RECEITA OPERACIONAL

corresponde ao preço pelosreceita pagoA
área de produção cálculopelo dosserviços àprestados
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"Underwriting"

melhor maneira de cobri-los, dentro das

adaptem aos objetivos da empresa, de maneira que as metas de

seguro, como taxa de sinistralidade, custos administrativos,



prémios, e pela diferença de taxa de comissão conseguida nas
operações de cosseguro.

CUSTO OPERACIONAL

Os custos correspondem aos serviços técnicos

internos e às comissãoexternos pagas nos cossegurose
aceitos.

EFICIÊNCIA E EFICÁCIA

técnica de seguradoragestãoA uma se

justifica prémios aceitos sejammedida osna em que

operacionais,suficientes cobrir custos comoospara
comissões de resseguro e cosseguro, comissões de corretagem,

sinistros, e custos administrativos.

EVENTOS QUE AFETAM A ÁREA

$30.000• Venda da apólice
12%■ Taxa de captação
8%■ Taxa de aplicação

60 dias• Prazo de pagamento dos serviços externos
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CÁLCULO DO RESULTADO

$ 3.000RECEITA 
Paga pela área de Produção $ 3.000

(2.000)CUSTO OPERACIONAL 
Custo interno serviços técnicos 1.000
Custo pago externamente 1.000

MARGEM OPERACIONAL 1.000
RECEITA FINANCEIRA 143
Diferimento do pagamento dos serviços externos
CUSTO FINANCEIRO 0
MARGEM FINANCEIRA 143

$ 1.143MARGEM TOTAL 

COMENTÁRIO

■ A receita operacional desta área corresponde ao valor dos
serviços prestados à área comercial, considerados a valor

serviçoistode mercado, é, de semelhantepreçoa
oferecido no mercado.

utilização serviçosinterno corresponde a decusto• o
auxiliares, valorados a preços de mercado

custo externo corresponde ao valor a vista dos custos• O
administrativos. Como a forma de pagamento foi a prazo (60
dias), obteve-se um ganho financeiro de $143,00.
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Resultado da Área3.3.6 Mensuração Investimentodedo e
Financiamento

MISSÃO DA ÁREA

Aplicação gerenciamento dose recursos
próprios e de terceiros, decidindo por aplicações rentáveis,

políticasfácil conversão, dentro dasdeseguras e que
decorrem próprias,legislaçõesdo mercado dee e que
transformam seguradora em um investidor institucional dea
grande peso no mercado de valores mobiliários do país.

RECEITA OPERACIONAL

A receita desta área corresponde ao valor da
receita de aplicação financeira, e a receita auferida pela

dos ativos nos quais foram feitas inversõesvalorização do
capital da empresa reconhecida no momento da ocorrência.

CUSTO OPERACIONAL

internaà decorresponde taxacustoO
paga à área de finanças pelo capital postocaptação a sua

disposição.

EFICIÊNCIA E EFICÁCIA

gestão de investimento e financiamento deA
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uma seguradora tem como objetivo otimizar a diferença entre
custo interno dos recursos postos à sua disposiçãoo e a

valorização dos ativos nos quais foram investidos o capital.

No âmbito de decisões
variáveis investimentos,tais de e
prazos de pagamentos.

EVENTOS QUE AFETAM A ÁREA

• Integralização do capital em dinheiro $100.000
■ Inversão de 25% do ativo líquido no mercado de
ações $ 25.000

• Valorização das ações no mercado de 20% $ 5.000
• Investimento em imóveis de 25% do A.L. $ 25.000
• Valorização dos imóveis em 25% $ 6.250
■ Investimento no mercado de capitais da reserva

$ 28.500de prémios não ganhos
a prazo 60 dias• Forma e pagamento dos imóveis.

• Taxa de aplicação do mercado 8%
12%■ Taxa de captação do mercado

■ Forma de pagamento dos imóveis 60 dias
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como, tipos e prazos
desta área, incluem-se



CÁLCULO DO RESULTADO

$ 13.530RECEITA 
Receita de valorização de ações 5.000
Receita de valorização dos imóveis... 6.250
Receita de aplicação financeira 2.280

(9.420)CUSTOS INTERNOS 
Custo pago pelos recursos:
12% de 25.000 3.000
12% de 25.000 3.000
12% de 28.500 3.420

MARGEM OPERACIONAL 4.110
RECEITA FINANCEIRA 3.566

Pagamento do imóvel em 60 dias
0CUSTO FINANCEIRO 

3.566MARGEM FINANCEIRA 
$ 7.676MARGEM TOTAL 

COMENTÁRIO

investidos capital daquaisativos, foram• Os onos
$valorização mercado detiveram noumaempresa,

sistemaos conceitos do gestãodesegundo13.530,00,
reconhecidavalorização deveeconómica, esta ser no

momento da ocorrência.

■ Os custos de oportunidade dos acionistas são calculados à
taxa de captação vigente 12%.
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• Foi obtida uma receita financeira pela forma de pagamento
foinegociada ganhoessepara

calculado a uma taxa de aplicação de 8% em dois meses.

do Resultado na Área de Gerenciamento3.3.7 Mensuração das
Indenizações (Sinistros)

MISSÃO DA ÁREA

prejuízosApuração dos de todose os
influenciamelementos valor pagamento dano eque

indenização, a verificação doassim evento,como e sua
correspondência ao contrato previamente estabelecido.

gerenciamentomissão área deda dasA
indenizações se realiza através dos processos de regulação e
liquidação de sinistros.

RECEITA OPERACIONAL

Valor colocado a disposição da área em função
do provisionamento do aviso de sinistro.

CUSTO OPERACIONAL

seguradoefetuados peloPagamentos ao

serviços
técnicos especiais etc pelos serviços prestados.
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sinistro e às áreas técnica, jurídica, engenharia,



EFICIÊNCIA E EFICÁCIA

A gestão de gerenciamento das indenizações de
justifica na medida em que os processos deuma seguradora se

sinistros sejamliquidaçãoregulação adequadosdee e
sejamrealizados, nãoprontamente para que pagas

indenizações companhia nãorelação tenhaem
responsabilidade, existenaquelas eme essa
responsabilidade, seja justasegurado prontamenteeo
atendido.

EVENTOS QUE AFETAM A ÁREA

• Aviso de um sinistro $ 12.000
■ Pagamento de uma indenização $ 10.000

12%• Taxa de captação do mercado 
• Taxa de aplicação do mercado 8%
• Diferimento por dois meses do pagamento de 50%
da indenização.

CÁLCULO DO RESULTADO

$ 12.000RECEITA 
(10.300)CUSTO 

custo interno (jurídico, engenharia) 300

custo externo(pagamento do sinistro) 10.000

1.700MARGEM OPERACIONAL 
713RECEITA FINANCEIRA 
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Diferimento pagamento de 50% da indenizaçào,do
2 meses

CUSTO FINANCEIRO 0
MARGEM FINANCEIRA 713
MARGEM TOTAL 2.413

COMENTÁRIO

• O valor provisionado em função do aviso de sinistro foi de

$ 12.000,00; no entanto devido ao desempenho da área de
indenizaçàode sinistro conseguiu-se pagar umaregulação

de $10.000,00.

que a economia alcançada não prejudicaVale ressaltar, de
forma alguma os direitos dos segurados, e está plenamente
de acordo com o contrato celebrado.

serviçoscusto interno corresponde a $300,00 pagos aos• O
auxiliares; e o custo externo,
como indenizaçào

sinistrosde liquidação dedepartamentoO
diferimentoreceita financeira de $ 713,00 peloobteve uma

por dois meses do pagamento de 50% da indenizaçào.
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COMENTÁRIO

Área Financeira

financeira receita $área teve uma deA
6.084,00; pagos pela área de produção correspondentes aos

financeiros de sua negociação de prazo decustos pagamento
na venda do seguro;

financeirada área correspondecustoo a
receitas financeiras geradas nas áreas de:

$.1.284Produção
$Técnica 143

....$.3.566Investimentos....
$Sinistros 713

$.5.706Total

Área de Serviços Internos

internos sãoreceitas deAs
de transações internas com as áreas técnica, $originárias

Área dos acionistas

A receita da área do acionista corresponde ao
taxa decusto napago
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1.000,00 e sinistro, Cr$ 300,00.

pela produção, calculado com base



sinistraiidade, receitas deaplicada sobre o valor das
razão do risco assumido pelas coberturas.prémios, Comoem

oportunidade áreatambém pela dedecusto pagoo
investimentos de $ 9.420, calculado à taxa de captação sobre

recursos postos a sua disposição. O custo correspondeos ao

valor de $ 12.000 colocado a disposição da área de sinistro.

internastransferências foiEliminando as
possível demonstrar o resultado geral da empresa formado dos
seguintes números:

$.43.530RECEITA 

(20.000)CUSTO 

RESULTADO ECONÓMICO.$ 23.530

3.3.8 Consolidação dos Resultados Gerencial e Formal 

DiferençaGerencial Formal

(26.000)Prémio 4.00030.000
( 6.250)Financeiro 7.28013.530

(750)Custo Comissões 8.250(9.000)
(10.000)Custo Sinistro 0(10.000)
(1.000) 0Custo administr. (1.000)

(24.000)(470)Total 23.530
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COMENTÁRIO:

Receita prémios foiGerencial deNo a
reconhecida no momento da produção, momento da

apólice, foiformal, somenteenquanto quevenda da no
parcela da receita cujo tempo de vigênciareconhecido daa

diferençacobertura da apólice, uma
(30.000-4.000)de 26.000

investimentosvalorização de mercado dosA
gerencial,financeiros foi reconhecida totalmente no modelo

reconhecidoformal apenas foi de2.280enquanto que no
Equiparaçãoreceitareceita f inanceira dede5.000e

dá uma diferença dePatrimonial, (13.5306.250o que
(2.000 + 5.000) = 6.250)

Comerciais foram totalmenteDespesasAs
reconhecidas no gerencial enquanto que no formal apenas 750

vigênciade datempocorrespondentedessa despesa, ao
foi reconhecida ( 9.000 - 750 = 8.280)cobertura,

reconhecidasDespesas de Sinistro foramAs
igualmente em ambos os modelos.

tiveramadministrativos nãocustosOs
diferença de tratamento.

(24.300)dá uma diferença de aO serque
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já decorreu, obtendo-se

isto é, no



subtraída do lucro gerencial.

Resultado Gerencial 23.530
Diferença (24.000)

(470)Resultado Formal 

OBSERVAÇÕES

levouexemploEste contaem apenas uma
desenvolvidasdas operaçõesamostrapequena por uma

seguradora. Não foram consideradas as operações de resseguro
e as mesmas
são técnicaresponsabilidadede do gestor da área
("Underwriting”) .

É importante lembrar neste ponto que o modelo
Monetáriatambém considerar os conceitos de Correçãodeve

anteriormente,como estabelecidopois,Integral, usou-se
para o desenvolvimento do modelo moedapremissa umacomo

não existe essa condição os efeitos daconstante, quando
desvalorização da moeda devem ser considerados.
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CONCLUSÃO

atividadeempresas que se ocupam da deDas
contribuam bem estar daseguro, para oespera-se que

sociedade, assegurando a tranquilidade social
económico desejado pelas pessoas e organizações em geral.

É notório, que essa atividadeentretanto, no
Brasil, estágioainda, não encontra deumse em

maisdesenvolvimento paísescompatível a de outroscom
Contribuindo para nacionalárea.avançados PIBnesta o

por ser uma das atividades maisAlém disso,apenas com 0,8%.
regulamentadas sofre de um certo cerceamentodo país a
possíveis no
seu crescimento.

especialmenteO desenvolvimento tecnológico,
tem contribuído para a modernização dosdas últimas décadas,

processos de produção despertando a necessidade de buscar de
modelos de gestão que possibilitem desempenhos eficientes e
eficazes, na obtenção e aplicação de recursos escassos.

papel da contabilidade, énesse contexto,O
como instrumento de mensuraçãoimportânciade grande e

pois é através de um sistema contábilinformação, adequado
necessidades da empresa era termos de tomadareais deàs

e o equilíbrio

inovações e, consequentemente, de



decisões eficiênciaque se torna possível assegurar a das
atividades de planejamento,
excelência em termos operacionais.

princípios e fundamentos que suportamOs os
contábeis tradicionais de mensuração e demodelos controle

gerencial avaliação de desempenho já não mostrampara se
adequados a esse novo cenário.

Para suprir essa deficiência, desenvolveu-se
na FEA/USP um sistema de informação para a gestão económica

financeira utilização(GECON), que considera que dee a
contábeis suportados por conceitos económicosmodelos para

avaliação dosmelhor do desempenho dos gestoresuma e
sistemas por eles administrados.

determinar a eficácia dos gestores,Para o
sistema leva em conta a aplicação do princípioreferido da

processo de tomada de decisãocontrolabilidade sobre aao
sintoniza as atividades
otimizarde maneiradiversas resultadodas áreas, oa

Este trabalho, fundamenta-seeconómico total da organização.
nos conceitos e princípios propostos para esse sistema.

foi feitacapítulo,primeiroNo uma
caracterização das atividades de seguro através da discussão
de seus conceitos fundamentais.
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execução e controle, na busca da

obtenção e utilização de recursos, e



capítulo, enfatizadossegundo foramNo os
relevantes do sistema informaçãoconceitos mais de para

no que diz respeitoeconómicagestão (GECON) modeloao
funcional de avaliação de desempenho em empresas de seguro,

qual foi desenvolvido no terceiro capítulo, considerandoo
próprias deste ramo de atividades,característicasas em

de estrutura organizacional, atividadestermos principais,
serviços gerais e de finanças.

A partir deste modelo funcional, foi proposto
um modelo contábil de mensuração de desempenho, definindo-se
os parâmetros para o cálculo do resultado das transações de

atendendo aos critérios da gestão económica. Taisseguros,
parâmetros desenvolvimento do
capítulo, permitem demonstrar a avaliação de desempenho por
área tais underwriting,produção,de resultado, como,
investimentos financiamentos e sinistro, quais,as noe

compõem o resultado global da empresa.agregado,

O modelo de avaliação de desempenho, com base
económicaconceitos do sistema de informação de gestãonos

solucionar problema(GECON), contribuirpode para o

eficiente eficazidentificado dasadministraçãode e
fica ainda na

dependência de um adequado processo de implementação.

implementaçãodeO requer umaprocesso

ambienteintegração entre os atores que compõem operfeita
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empresas de seguros no Brasil, o qual todavia,

e critérios, como se viu no



onde interage a empresa seguradora (figura 1) , bem como, de
sistema educação formaçãoadequado de deum para

instrutores, e especialistas de altotécnicos nível para

educacionalAtualmente, esse processo vem
por algumas universidades esendo desenvolvido decursos

especialização integradoembora ainda ser um esforçoe, e
dirigido para acelerar o desenvolvimento das atividades de

aperfeiçoamentocontribuído bastantetem doseguros, o
desempenho desta atividade no Brasil.

trabalhoAtravés deste teresperamos
contribuído para a identificação de um adequado modelo de
gestão económica temempresas de seguros,de o que se

aplicadoeficaz prática, quando certosmostrado ana
segmentos da atividade económica do país.

Entendemos que o modelo sugerido necessitará,

ficandoainda, validado pelo mercado segurador, esteser
estudiososoutrosdesafio assumido epora ser

venham a dar continuidade presentepesquisadores, aoque
trabalho. Obviamente, qualquer falha contida neste trabalho
é de nossa exclusiva responsabilidade.
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