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RESUMO

Ao realizar sua atividade, a sociedade seguradora fica exposta a vários riscos próprios, como: 
risco de subscrição, risco de mercado, risco de crédito, risco operacional, risco legal e outros. 
Entre eles, o risco de subscrição é um dos mais importantes. Risco de subscrição na atividade 
securitária consiste na insuficiência do prêmio agregado de uma carteira de seguros ante as 
indenizações e despesas correlatas da mesma carteira e na constituição a menor das provisões 
técnicas. O objetivo desta pesquisa é verificar como seguradoras de riscos massificados 
gerenciam seu risco de subscrição. Busca-se, dessa forma, verificar se as seguradoras, 
efetivamente, avaliam e gerenciam seu risco de subscrição e se a alta administração utiliza 
esse conhecimento na tomada de decisão. Para tanto, foi utilizada a estratégia de pesquisa de 
estudo de casos múltiplos, com quatro seguradoras. As proposições que norteiam este estudo 
são: (1) Os prêmios cobrados pela sociedade seguradora para todos os seguros massificados 
são obtidos a partir das distribuições de frequência e severidade de sua própria carteira e do 
rateio do resultado financeiro da companhia entre seus produtos. (2) Eventuais desvios 
desfavoráveis na sinistralidade são imediatamente refletidos na determinação de prêmios 
futuros. (3) A área de aceitação, independente da área de vendas, utiliza parâmetros de 
seletividade desenvolvidos pela área de precificação. (4) A sociedade seguradora segue os 
preceitos determinados pela legislação na constituição das provisões técnicas. Quando a 
legislação permite o uso de nota técnica atuarial, essa é elaborada a partir das distribuições de 
severidade e freqüência de sinistros da carteira. (5) A sociedade seguradora não mensura seu 
risco de subscrição. Observou-se que apenas a proposição 4 foi plenamente corroborada pelo 
estudo empírico, enquanto as outras tiveram aceitação apenas parcial ou foram rejeitadas.



vii

ABSTRACT

An insurer faces many risks in its activities, like uderwriting risk, market risk, credit risk, 
operational risk, legal risk, and others. Between them, lhe underwriting risk is one of the most 
important. In insurance activity, uderwriting risk consists in lhe insufficience of premium in 
relation to claims payments and related expenses of a portfolio of insurance contracts and the 
underestimate of technical provisions. The target of this search is to verify how insurances of 
short-tailed business manage their underwriting risk. The search strategy used was a study of 
case, withfour insurances. The proposals that guide this study are: (1) the premiuns charded 
by insurances are gotten from the frequency and severity distribution of its insurance 
portfolio and from unbundling financing residí of de company between their products. (2) If 
the relation claims expenses / premiuns increases, the future premiuns will increase 
immediately. (3) The acceptance area is independent of selling area and uses selectivity 
parameters developed by the area that defines the premiuns. (4) The insurance follows 
legislation to estimate technical provisions. (5) The insurer does not measure its underwriting 
risk. It was observed that only proposal (4) was completely accepted by empirical study, while 
others proposals were only parcially accepted or rejected.
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INTRODUÇÃO1

Apresentação e situação problema1.1

Apesar de sua importância no mercado securitário, o risco de subscrição foi objeto de 

raríssimas pesquisas acadêmicas no Brasil. Desse modo, este estudo objetiva verificar como

A atividade fim de uma seguradora consiste em assumir as conseqüências financeiras de 

riscos - determinados e quantificáveis - dos segurados em troca de recebimento de prêmio. Ao 

mesmo tempo, uma companhia seguradora atua como administradora financeira do fundo 

comum constituído a partir do recebimento de prêmios até o pagamento de sinistros.

Ao realizar sua atividade, a sociedade seguradora fica exposta a vários riscos próprios, como 

risco de subscrição, risco de mercado, risco de crédito, risco operacional, risco legal e outros. 

Entre eles, o risco de subscrição é um dos mais importantes.

SUSEP (2006, p. 41) relata estudo realizado por Ryan que constata que dos 683 casos de 

insolvência de seguradoras no mercado americano, no período compreendido entre 1969 e 

1998, 42% apresentaram causas de insolvência relacionadas ao risco de subscrição.

Em complemento, os regimes de solvência baseados em riscos, alguns já implementados, 

como o Risk Based Capital nos Estados Unidos, outros ainda em desenvolvimento, como o 

Solvência II na União Européia e a Função Capital no Brasil, requerem conhecimento, gestão 

e mensuração dos riscos enfrentados pelas sociedades seguradoras.

O risco de subscrição na atividade securitária consiste na insuficiência do prêmio agregado de 

uma carteira de seguros diante das indenizações e despesas correlatas da mesma carteira e na 

constituição a menor das provisões técnicas. D’Oliveira (2006, p. 95) afirma que:
Em um mercado competitivo, o prêmio estipulado para uma apólice de seguro reflete o valor 
esperado das perdas, os gastos administrativos e de comercialização - incluídas as comissões - e o 
lucro das seguradoras. Então, a maior fonte de risco de subscrição concentra-se na possibilidade 
das perdas serem maiores do que o esperado. Isso pode ocorrer devido a um erro de estimação ou 
por acontecimentos do acaso, [...]
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Questão de pesquisa1.2

Objetivos da pesquisa1.3

Para atingir o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

Identificar as principais características da indústria de seguros;

Identificar os riscos a que as sociedades seguradoras estão sujeitas;

Descrever e analisar risco de subscrição na atividade securitária;

Identificar o processo de definição da política de subscrição nas sociedades seguradoras 

pesquisadas;

Verificar de que forma ocorre a precificação1 de seus produtos;

Averiguar os critérios de aceitação utilizados pelas companhias;

- Apresentar como as seguradoras constituem suas provisões técnicas;

O objeto geral desta pesquisa é verificar como as seguradoras gerenciam seu risco de 

subscrição. Busca-se, dessa forma, verificar se as seguradoras efetivamente avaliam e 

gerenciam seu risco de subscrição e se a alta administração utiliza esse conhecimento na 

tomada de decisão.

as sociedades seguradoras gerenciam seu risco de subscrição. Para tanto, inicialmente são 

apresentadas as principais características da atividade securitária, seguida de uma análise mais 

aprofundada do risco de subscrição. Por fim, foram realizados estudos de casos a fim de 

averiguar de que forma as sociedades seguradoras realizam a gestão de seu risco de 

subscrição.

1 A palavra precificação não consta dos principais dicionários de Língua Portuguesa, apesar desse termo ser 
amplamente utilizado no mercado. Devido à generalização de sua aplicação e por entender que, em breve, ela 
estará inserida no idioma nacional pelo seu reiterado uso, optou-se por utilizar o termo precificação em 
detrimento aos termos apreçamento ou formação de preços.

A questão que norteia este trabalho é:

Como sociedades seguradoras que operam seguros de danos massificados gerenciam seu 

risco de subscrição?
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1.4 Delimitação do trabalho

poucos anos.

Assim, estão excluídos deste trabalho: os seguros de vida (tanto os individuais, que por serem 

de acumulação, as apólices possuem vigência por muitos anos, quanto o de vida em grupo), os 

seguros de saúde (que possuem características muito específicas, sendo inclusive regulados e 

fiscalizados por outro órgão regulador: Agência Nacional de Saúde Suplementar) e os seguros 

de grandes riscos.

Dentro de seguros de danos, esta pesquisa está centrada em seguros massificados. Os seguros 

de grandes riscos apresentam processos de precificação, aceitação e regulação de sinistros 

muito distintos, muitas vezes variando caso a caso.

O setor de seguros, dadas as suas especifícidades, pode ser dividido em três categorias: 

seguros de danos, seguros de vida e seguros de saúde.

Analisar a integração entre as atividades de precificação, aceitação e constituição de 

provisões técnicas dentro das seguradoras;

- Verificar se as sociedades seguradoras mensuram, de alguma forma, seu risco de 

subscrição e, em caso positivo, como se dá essa mensuração.

A grande quantidade de objetivos específicos pode ser explicada pela estratégia de pesquisa 

adotada: o estudo de caso. Essa estratégia objetiva conhecer, profundamente, o fenômeno 

estudado (gestão do risco de solvência em seguradoras que operam seguro de danos 

massificados), o que requisita a análise de várias questões.

Este trabalho está focado em seguros de danos. Essa categoria engloba os seguros 

patrimoniais e os de responsabilidade e têm por objetivo a garantia de perdas, danos ou 

responsabilidades sobre objetos e pessoas. Uma de suas características é o fato de serem 

considerados de curto prazo: em geral, seus contratos têm vigência de até um ano e o tempo 

de duração da carteira, também chamado de run-off (período compreendido entre o início de 

vigência dos contratos até o pagamento de todos os seus sinistros), geralmente, restringe-se a
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Estrutura do trabalho1.5

O capítulo cinco consta do relato e da análise dos estudos de casos realizados. Nesse tópico, 

são testadas para cada caso as proposições elaboradas anteriormente e evidenciadas suas 

particularidades.

A seguir, o capitulo dois descreve a metodologia utilizada na pesquisa: estudo de casos 

múltiplos. Nesse ponto, são enunciadas as fontes de evidência utilizadas no estudo, elaboradas 

as proposições a serem testadas e evidenciados os critérios utilizados para a escolha dos casos 

que compõem esta dissertação.

Para a consecução dos objetivos estabelecidos, esta dissertação foi estruturada em seis 

capítulos. No primeiro, é apresentada a situação problema e é formulada a questão de 

pesquisa. Nesse tópico, também são enunciados os objetivos gerais e específicos a serem 

perseguidos, bem como as delimitações do trabalho.

A fundamentação teórica da pesquisa está contida nos capítulos três e quatro. Inicialmente, 

são tratadas as principais características da atividade securitária, o que abrange a apresentação 

e análise da definição de seguros, seus aspectos históricos, suas provisões técnicas, bem como 

a pulverização do risco segurável. A seguir, no capítulo quatro, é feita revisão bibliográfica 

sobre risco de subscrição para a atividade de seguros.

Por fim, o capítulo seis enuncia as considerações finais do estudo, procurando responder ao 

problema de pesquisa formulado. Também são apresentadas recomendações para 

aprofundamento deste estudo.

Quanto às considerações finais extraídas do estudo de caso, essas não podem ser 

generalizadas para todas as sociedades seguradoras que operem em seguros de danos. No 

entanto, os achados deste estudo poderão auxiliar na explicação e no entendimento de casos 

semelhantes.
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2 METODOLOGIA

Segundo Gil (1999, p. 72-73):

A pesquisa bibliográfica realizada incluiu artigos nacionais e internacionais publicados e/ou 

disponíveis na internet, além de livros, dissertações e teses sobre o assunto pesquisado.

Este trabalho trata de estudo teórico-empírico, que segundo Castro (1978, p. 68) se caracteriza 

pelo relacionamento de modelo teórico com observações empíricas. O modelo teórico 

consiste na revisão bibliográfica sobre seguros e, mais detidamente, sobre riscos de 

subscrição, enquanto a parte empírica consiste nos casos estudados.

Complementarmente, de acordo com a classificação de pesquisa proposta por Gil (1999, p.

43), este estudo pode ser considerado como exploratório:
Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 
aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando 
o tema escolhido é pouco explorado e toma-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 
operacionalizáveis.

Para alcançar o objetivo proposto, foram utilizadas duas estratégias de pesquisa: pesquisa 

bibliográfica e estudo de caso. Para Martins (2002, p. 35), pesquisa bibliográfica “trata-se de 

estudo para conhecer as contribuições científicas sobre determinado assunto. Tem como 

objetivo recolher, selecionar, analisar e interpretar as contribuições teóricas já existentes sobre 

determinado assunto.”

O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 
maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível 
mediante os outros tipos de delineamentos considerados.

[••■]
2. Uma investigação de estudo de caso

enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de interesse 
do que pontos de dados, e, como resultado,

baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando convergir em um formato 
de triângulo, e, como outro resultado,

Yin (2005, p. 32-33) argumenta que:
1. Um estudo de caso é uma investigação empírica que:

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, especialmente 
quando

os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.
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Já Meredith (1998, p. 442-443) explica que:

2.1 Protocolo de pesquisa

O protocolo de pesquisa utilizado nesta pesquisa encontra-se nos itens 2.2 a 2.7 a seguir.

Fontes de evidência2.2

Eisenhardt (1989, p. 534) afirma que “Estudos de caso geralmente combinam mais de um 

método de obtenção de dados, como arquivos, entrevistas, questionários e observações. A

Esta pesquisa se enquadra nas características de estudo de caso, já que busca compreender os 

processos de gerenciamento de risco de subscrição de seguros de danos massificados dentro 

de Sociedades Seguradoras.

Yin (2005, p. 19) complementa que, para questões do tipo “como” e “por que”, os estudos de 

caso são adequados, especialmente quando o pesquisador tem pouco controle sobre os 

acontecimentos e quando o foco de pesquisa se encontra em fenômenos contemporâneos 

inseridos em algum contexto da vida real.

Segundo Martins (2002, p. 36), os estudos de caso “são validados pelo rigor do protocolo 

estabelecido”. Em outra obra, o mesmo autor (2006, p. 3) define protocolo como:
Minucioso planejamento do desenvolvimento do caso, da coleta dos dados, das estratégias dos 
trabalhos de campo e conjunto de questões que refletiram a necessidade da pesquisa, com 
possíveis fontes de evidências, a fim de garantir que outro pesquisador, utilizando os critérios e 
ações enumeradas no protocolo, encontre resultados e evidências assemelhadas, quando do 
desenvolvimento de um caso de mesma natureza teórico-empírica.

beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a 
análise de dados.

2 The goal is to understand as fidly as possible the phenomenom being studied through perceptual triangulation, 
the accumidation of mídtiple entities as supporting sources of evidence to assure that the facts being collected 
are indeed correct.

O objetivo é entender o melhor possível o fenômeno estudado através de triangulações 
pcrceptuais, a acumulação de múltiplas entidades suportando fontes de evidência para assegurar 
que os fatos obtidos são realmente corretos.2
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caso e

e

Foram utilizadas duas formas de entrevistas: espontâneas e focadas. Segundo Yin (2005, p. 

117), as entrevistas conduzidas de forma espontânea servem para o pesquisador “indagar dos 

respondentes-chave tanto os fatos relacionados a um assunto quanto pedir a opinião deles 

sobre determinados eventos.” O instrumento de coleta de dados, nesse caso, foi não 

estruturado.

As pautas das entrevistas foram previamente encaminhadas aos entrevistados. No entanto,, as 

entrevistas foram semi-estruturadas, não se restringindo aos pontos e questões listados 

anteriormente. Conforme o andamento da entrevista, novas questões foram colocadas, desde 

que não desvirtuassem o objetivo principal de cada entrevista.

3 Case studies typically combine data collection methods such as archives, interviews, questionaires, and 
observations. The evidence may be qualitative (e.g. words), quantitative (e.g. numbers), or both.
4'[...] the triangulation made possible by multiple data collection methods provides stronger, substantiation of 
constructs and hypotheses.

As entrevistas, consideradas por Yin (2005, p. 116) “uma das mais importantes fontes de 

informação para um estudo de caso”, foram realizadas durante os meses de maio, junho e 

setembro de 2006. Martins (2006, p. 27) conceitua entrevista como
[...] uma técnica de pesquisa para coleta de dados cujo objetivo básico é entender e compreender o 
significado que os entrevistados atribuem a questões e situações, em contextos que não foram 
estruturados anteriormente, com base nas suposições e conjecturas do pesquisador.

Yin (2005, p. 117-118) esclarece, que na entrevista focada, o pesquisador, “provavelmente, 

estará seguindo um certo conjunto de perguntas que se originam do protocolo de estudo de 

caso.” Sua duração, em geral, é curta e pode assumir o caráter de uma conversa informal.

Os achados da pesquisa empírica foram provenientes de encadeamento de evidências 

triangulações das fontes de evidência utilizadas. Para Eisenhardt (1989, p. 538) “[...] a 

triangulação, possível pela utilização de várias fontes de evidência, provê maior consistência 

de constructos e hipóteses.”4

evidência pode ser qualitativa (palavras), quantitativas (números) ou ambas.”3 Este estudo de 

utilizou como fontes de evidência: entrevistas, documentos, dados contábeis 

estatísticos e observação direta, esta de forma complementar.
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Os documentos analisados foram:

2.3 Proposições do estudo

Após a realização das entrevistas, quando necessário, foram feitos contatos via e-mail ou por 

telefone com os entrevistados para dirimir dúvidas remanescentes. Por fim, após relato dos 

casos, eles foram encaminhados aos informantes-chave para apreciação.

De acordo com Yin (2005, p. 112), “para os estudos de caso, o mais importante de 

documentos é corroborar e valorizar as evidências oriundas de outras fontes.”

Organograma das sociedades seguradoras;

Demonstrações contábeis publicadas (dezembro de 2005);

Estatuto social das companhias;

Dados contábeis e estatísticos disponíveis sobre as seguradoras;

Notícias sobre as seguradoras pesquisadas, disponíveis nos meios de comunicação.

Para Yin (2005, p. 42), o papel das proposições é direcionar a atenção do pesquisador para o 

que precisa ser examinado.

Martins (2006, p. 68) esclarece que “As proposições (teses) podem ser entendidas como uma 

teoria preliminar, criada pelo autor, que buscará, ao longo do trabalho, defender e demonstrar. 

Ou seja, a explicitação de uma teoria acerca do caso, anterior à coleta de qualquer dado ou 

evidência.” A seguir, o mesmo autor (2006, p. 68/69) complementa que “No planejamento e 

na condução de um Estudo de Caso, as proposições - teorias preliminares, teses - substituem 

os objetivos e as hipóteses normalmente formuladas nas pesquisas convencionais.”

A observação direta, que consiste em registrar fatos da realidade sem que o observador utilize 

meios especiais, apresenta importância secundária e caráter adicional no contexto dessa 

pesquisa. Nas visitas realizadas pela pesquisadora às companhias, a importância das 

atividades de precificação, aceitação, constituição de provisões técnicas e mensuração de risco 

de subscrição é analisada através de símbolos exteriores: qualidade das instalações, recursos 

humanos utilizados etc.
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Considerando que o foco desta pesquisa é seguros massificados, foi elaborada a Proposição 1:

Eventuais desvios desfavoráveis na sinistralidade são imediatamente refletidos na

determinação de prêmios futuros.

A área de aceitação deve possibilitar o maior volume de negócios à Seguradora e, ao mesmo 

tempo, ser criteriosa e seletiva na aceitação de riscos, conforme parâmetros determinados no 

momento da precifícação. Formou-se, assim, a proposição 3:

Haja vista que apólices de seguros de danos, em geral, têm vigência de um ano e as 

Sociedades Seguradoras não podem reajustar prêmios durante período de vigência da apólice 

no caso de ser constatado erro de precificação, formulou-se a proposição 2:

Os prêmios cobrados pela sociedade seguradora para seguros massificados são obtidos a 

partir das distribuições de freqüência e severidade de sua própria carteira e do rateio do 

resultado financeiro da companhia entre seus produtos.

O ciclo de subscrição é composto de três atividades: precificação, aceitação de risco e 

constituição de provisões técnicas. Um adequado gerenciamento do risco de subscrição (erro 

na precificação e/ou na mensuração das provisões) requer que haja completa integração entre 

essas três atividades. Cada atividade é o subsídio para a tomada de decisão das atividades 

seguintes, assim como também é a resposta em relação às decisões tomadas anteriormente.

A área de aceitação, independente da área de vendas, utiliza parâmetros de seletividade 

desenvolvidos pela área de precificação.

Segundo o referencial teórico estudado - Mano (1997), Ferreira (2005) e D’Oliveira (2006) - 

o prêmio de seguro é obtido a partir das distribuições de probabilidade de freqüência e 

severidade de sinistros da carteira de seguros de cada companhia. De posse dos dados 

estatísticos, é calculado valor de prêmio que, juntamente com o resultado financeiro e dado 

um nível de confiança, seja superior ao valor esperado de sinistros a ocorrer acrescido das 

demais despesas. Para que haja consistência nos cálculos, são necessários: base de dados 

significativa e independência entre os sinistros.
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A sociedade seguradora não mensura seu risco de subscrição.

Questões para o estudo de caso2.4

Para fins regulatórios, a Sociedade Seguradora não necessita mensurar nem alocar capital 

referente a seu risco de subscrição. Considerando que a cultura de mensurar risco ainda é 

recente na atividade securitária, parte-se para a proposição 5:

A fím de analisar os processos operacionais das atividades de precifícação, aceitação e 

constituição de provisões técnicas individualmente, como elas interagem entre si, como essas 

atividades são controladas e se e como o risco de subscrição é mensurado pela companhia, 

foram elaboradas as seguintes questões para o estudo de caso:

A sociedade seguradora segue os preceitos determinados pela legislação na constituição 

das provisões técnicas. Quando a legislação permite o uso de nota técnica atuarial, esta é 

elaborada a partir das distribuições de severidade e freqüência de sinistros da carteira.

Como é definida a política de subscrição da seguradora?

- No contexto desta pesquisa, a política de subscrição consiste nas linhas 

mestras que vão nortear a cobertura de risco do segurado pela seguradora. Estão 

incluídas na política de subscrição: a definição de políticas de resseguro, regiões 

de atuação, produtos comercializados etc.

— Quem define? Quais os parâmetros? Quem acompanha?

Como é definido o prêmio de uma carteira?

— Qual o banco de dados utilizado? Formas de segmentação. Prazo de resposta 

diante de alterações adversas na sinistralidade.

Como ocorre a aceitação do risco?

Quanto à constituição de provisões técnicas, essa atividade é fortemente regulamentada pela 

legislação securitária vigente, mais especificamente, a Resolução CNSP n° 120/2004. Desse 

modo, a proposição 4 desenvolvida a esse respeito é:
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2.5 Etapas

As etapas seguidas para a realização do estudo de caso foram:

2.6 Escolha dos casos

Io Etapa:
2o Etapa:
3o Etapa:
4o Etapa:

Para que a pesquisa pudesse espelhar o mercado securitário da melhor forma possível, a 

escolha dos casos foi baseada nos seguintes critérios:

Tamanho da sociedade seguradora: foram escolhidas companhias de grande e médio

- Quem define os parâmetros de aceitação? Há alçadas de aceitação. Há 
subordinação à área de vendas.

Quais os critérios de mensuração das provisões técnicas?

Como as atividades de precificação, aceitação e constituição de provisões técnicas 

interagem?

A Seguradora mensura seu risco de subscrição? Em caso positivo, a alta administração 

utiliza essa mensuração para a tomada de decisão, principalmente no que concerne à alocação 

de capital?

porte;
Origem do capital: foram selecionadas Sociedades Seguradoras de capital nacional e 

estrangeiro;

Grupo econômico: das seguradoras escolhidas, duas fazem parte de grupos financeiros 

capitaneados por instituição bancária, enquanto as outras duas fazem parte de grupo 

econômico cuja principal atividade é a ligada a seguros;

Disponibilidade da companhia de participar do estudo de caso.

Contato com as Seguradoras: abril, agosto e setembro de 2006;

Coleta de documentos: maio, agosto e setembro de 2006.

Entrevistas: maio, junho e setembro de 2006.

Análise e interpretação das fontes de evidência: maio, junho, setembro e 

outubro de 2006.
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Critérios dc Qualidade do Projeto2.7

A validade externa de uma pesquisa acadêmica está relacionada à generalização de seus 

achados. Yin (2005, p. 29) ressalta que “... os estudos de caso, da mesma forma que os 

experimentos, são generalizáveis a proposições teóricas, e não a populações ou universos.” 

Martins (2006, p. 96) explica que “A validade extema será evidenciada na medida em que os 

achados de um caso possam ajudar a explicação de outro caso semelhante.” Os achados desta

A confiabilidade de uma pesquisa, que assegura a constância de seus resultados (Yin, 2005, p. 

56 e Martins, 2006, p. 90) é obtida nesta dissertação com a elaboração de protocolo de 

pesquisa, que possibilita a realização de nova pesquisa com os mesmos critérios desta.

Do mesmo modo, Martins (2006, p. 89) afirma que “[...] os autores são unânimes em apontar 

dois critérios fundamentais do planejamento e da execução de uma pesquisa científica com 

qualidade: confiabilidade, ou fidedignidade, e validade, ou validez.”

As táticas apresentadas por Yin (2005, p. 57) para aumentar a validade do constructo foram 

utilizadas neste estudo. São elas:

Utilização de várias fontes de evidência: foram utilizados entrevistas, documentos, 

dados contábeis e estatísticos e observação direta;

Estabelecimento de encadeamento de idéias: dados obtidos por diferentes fontes de 

evidência foram complementares na conclusão dos achados

Revisão do rascunho do relatório por informantes-chave: após a elaboração do relatório 

de cada Seguradora participante do estudo, o texto foi encaminhado aos entrevistados para 

análise.

Yin (2005, p. 39) enuncia quatro condições que conferem qualidade a projetos de estudo de 

caso: validade do constructo; validade interna (apenas para estudos causais e explanatórios); 

validade extema e confiabilidade.

Para Martins (2006, p. 92), “Em termos gerais, a validade se refere ao grau em que as 

respostas às questões de pesquisa - os achados — e testes de proposições, teoria preliminar ou 

mesmo tese de um estudo de caso, realmente expressam o propósito da pesquisa.”
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pesquisa ajudam a entender como o risco de subscrição é gerenciado em todo o mercado 
securitário.
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CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE SECURITÁRIA3

Definição de seguro3.1

na

5 "[...] a contract under which one party (the insurer) accepts significant Insurance risk from another party (the 
policyholder) by agreeing to compensate the policyholder if a specified uncertain future event (the insured event) 
adversely affects the policyholder. "

Podem ser destacados cinco elementos fundamentais nos conceitos de contrato de seguro 

apresentados acima:

Risco segurável: evento futuro e incerto, ou de data incerta, predefinido no contrato, 

cujas conseqüências financeiras são transferidas do segurado para o segurador. Consiste no 

objeto do contrato de seguro.;

Prêmio: “é o preço (esperado) eqüitativo que o segurador cobra por transferir para si a 

responsabilidade de assumir um risco” (MANO, 1997, p. 13);

Indenização: contraprestação do segurador, quando da ocorrência do sinistro;

Segurado: é a pessoa, física ou jurídica, sobre quem o risco segurável incide. Por 

precaução, essa pessoa transfere, mediante pagamento de prêmio, as conseqüências 

financeiras desse risco;

Segurador: é a entidade jurídica, legalmente constituída, que assume as conseqüências 

financeiras dos riscos seguráveis transferidas pelo segurado. Recebe, em contrapartida, 

remuneração pelo serviço prestado (cobertura do risco segurável).

Seguro consiste na transferência dos prejuízos oriundos de determinados riscos, 

quantitativamente mensuráveis, do segurado para a seguradora, em troca de recebimento de 

remuneração. O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 757, estipula que “pelo contrato de 

seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo 

do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.” No mesmo sentido, 

o Comitê Internacional de Normas Contábeis — IASB, International Accounting Standards 

Board — na norma internacional que trata de contratos de seguros, IFRS n° 4, define o 

contrato de seguros como “o contrato em que uma parte (segurador) aceita significativo risco 

da outra parte (segurado) concordando em compensar o segurado caso um evento futuro e 

especificado (evento coberto) adversamente o afete.”5 (IASB, 2004, p. 406).
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caso.

O objetivo do segurado, ao contratar um seguro, é garantir o seu equilíbrio econômico 

financeiro, ao trocar a possibilidade de um evento futuro, incerto e causador de perdas de 

grande monta, por um pagamento presente e certo, porém de pequeno valor. Já a seguradora,

Trazendo a definição do IASB para a realidade brasileira, o enquadramento do produto Vida 

Gerador de Benefício Livre e seus correlatos como seguro pode ser questionada. Isso porque 

nesses produtos, a cobertura por sobrevivência, que garante o pagamento de benefício pela 

sobrevivência do participante ao período de deferimento contratado, muitas vezes predomina 

sobre os benefícios de risco. O organismo internacional, inclusive, exemplifica como exclusão 

da definição de seguro “contratos de investimento, que têm a forma legal de contrato de 

seguro, mas não expõem o segurador a significativo risco segurável, como contratos de seguro 

de vida em que o segurador não assume risco de mortalidade significativo.”8 (IASB, 2004, p. 

412)

Quanto à definição do IASB, uma importante ressalva deve ser considerada. Para o Comitê 

Internacional de Normas Contábeis, o contrato de seguros é caracterizado pela transferência 

de significativo risco segurável, independentemente da forma jurídica assumida pelo contrato. 

E um risco segurável é significativo “se, e somente se, um sinistro obrigar o segurador a pagar 
significativo benefício adicional em qualquer cenário.”6 (IASB, 2004, p. 413) Benefício 

adicional refere-se “aos montantes que excedam aqueles que seriam pagos caso não ocorresse 

o sinistro.”7 (IASB, 2004, p. 413) A análise da signifícância do risco deve ser feita caso a

6 "Insurance risk is significant if, and only if an insured event could cause an insurer to pay significant 
additional benefits in ány scenario, excluding scenarios that lack commercial substance [...]"
1 "The additional benefits [...] refer to amounts that exceed those that would bepayable if no insured event 
occureed [...] "
8 "investment contracts that have the legal form of an Insurance contract but do not expose the insurer to 
significant Insurance risk, for example life insurance contracts in which the insurer bear no significant mortality 
risk. "

A prevalência da essência sobre a forma, que, segundo ludícibus (2000, p. 77), é “algo tão 

importante para a qualidade da informação contábil, que merecería até ser considerado 

Postulado ou Pré-requisito ao conjunto de Postulados, Princípios e Convenções”, está 

prescrita no IAS, International Accounting Standard n° 1: Presentation of Financial 

Statements.



23

Segurado Sinistrado

Segurado Sinistrado
Massa de

Segurados Segurado Sinistrado

Segurado Sinistrado

Devido ao mutualismo, o risco segurável é uma incerteza para o segurado individual, mas não 

para a seguradora. Essa, que administra o risco segurável agregado de toda a massa de 

segurados, dado um determinado nível de confiança, consegue, através de técnicas estatísticas

A literatura especializada apresenta três características básicas do seguro: mutualismo, 

incerteza e previdência. A essas características, pode ser acrescentada a reversão do ciclo 

produtivo.

------------------ ►
Pagamento 
de prêmio

Fundo 
Comum

como qualquer entidade com fins lucrativos, visa obter resultados positivos em sua atividade.
Segundo Silva (1999, p. 21):

Em primeiro lugar, seguro é a transferência do risco por meio da qual uma parte, o segurado, 
transfere a probabilidade de perda financeira para outra parte, denominada companhia de seguros. 
Em segundo lugar, é um negócio e como tal deve proporcionar lucro aos acionistas. Em terceiro 
lugar, é um contrato entre segurado e seguradora, o qual explicita quais conseqüências financeiras 
das perdas são transferidas e afirma a promessa do segurador em pagar tais perdas.

Pagamento 
de indenização

Ilustração 1- Mutualismo
FONTE: MELLO; 2003, p. 11.

Ferreira (1985, p. 257) apresenta mutualismo como “[...] a reunião de um grande número de 

expostos aos riscos, homogêneos, que permite estabelecer o equilíbrio aproximado entre as 

prestações do segurado e as contraprestações do segurador.” Para Mello (2003, p. 11): 

“Através do mutualismo, repartimos entre um grande número de pessoas as conseqüências de 

um acontecimento negativo, diminuindo o prejuízo que o sinistro pode acarretar a um ou 

alguns indivíduos da coletividade.” Toda a massa de segurados paga o prêmio de seus seguros 

contratados, formando um fundo administrado pela seguradora, que irá ressarcir os segurados 

que tenham sofrido sinistro.
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termos de quantidade quanto em

Cabe ressaltar, no entanto, que o seguro visa restaurar o patrimônio original do segurado e não 

gerar lucro com sua contratação. A esse respeito, o Código Civil Brasileiro é enfático ao 

estipular, em seu artigo 781, que nos seguros de dano, “a indenização não pode ultrapassar o 

valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo 

da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador.”

A incerteza corresponde ao aspecto aleatório do seguro. Segundo o IASB (2004, p. 408), pelo 

menos uma das incertezas, a seguir, deve estar presente em qualquer contrato de seguro: se o 

evento segurado irá ocorrer, quando ele irá ocorrer ou quanto a seguradora deverá pagar caso 

ele ocorra9. A primeira é a mais comum, presente em quase todos os contratos de seguro. A 

segunda é específica para os seguros de vida, cujo evento coberto é a morte do segurado 

(evento certo, mas de data incerta). A dúvida quanto ao valor a ser indenizado está presente 

nos seguros em que haja previsão de indenização parcial.

‘Accordingly, at least one of the following is uncertain at lhe inception of an Insurance contract: 
wether an insured event will occur;
when it will occur; or
how much the insurer will need to pay ifit occurs."

9

a)
b)
c)

Segundo Ferreira (1985, p. 256), previdência “é a defesa pela qual a pessoa resguarda-se 

contra perdas e danos, que podem ocorrer [...] às suas propriedades e bens, tomando-a capaz 

de continuar suas operações normalmente.” A necessidade de precaução contra perdas e danos 

está na origem do seguro. Cavalieri Filho (2003, p. 415) preleciona:
O que o seguro faz é transferir as conseqüências econômicas do risco caso ele venha a se 
materializar em um sinistro. O segurado compra a sua segurança mediante o pagamento do prêmio 
do seguro. Que segurança? De natureza patrimonial, pois sabe que, se ocorrer o sinistro, terá os 
recursos econômicos necessários para reparar o seu prejuízo e recompor o seu patrimônio.

A reversão do ciclo produtivo ocorre porque, na atividade securitária, o estabelecimento do 

valor do prêmio e o efetivo recebimento de receita são anteriores à definição da principal 

despesa do contrato de seguro, que é a indenização, já que o sinistro é um evento futuro e 

aleatório. Conforme será visto no capítulo 3 deste trabalho, o valor do prêmio é calculado 

atuarial mente, com base em premissas definidas previamente.

e atuariais, prever os sinistros que irão ocorrer, tanto em 

impacto financeiro.
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O seguro e suas funções3.2

Segundo Luporini (1993, p. 14-15), as funções sociais do seguro são:
- Proteção aos indivíduos: liberação de recursos para reposição de perdas;
- Promover a formação de poupança: que garante as operações de seguros e o papel de 
investidor institucional;
- Garantir operações mercantis e de créditos: em transações comerciais, o seguro propicia 
maior segurança para o contratante e o contratado;
- Contribuir para minimização de sinistros: o segurador procura aconselhar e tomar medidas 
preventivas para a proteção pessoal e do patrimônio.

A atividade securitária pode ser classificada em três grupos, de acordo com o Decreto n° 

61.589/67:
1. Seguros dos Ramos Elementares - os que visem a garantir perdas e danos, ou 

responsabilidades provenientes de riscos de fogo, transporte, acidentes pessoais e outros eventos 
que possam ocorrer afetando pessoas, coisas e bens, responsabilidades, obrigações, garantias e 
direitos.

II. Seguros de Vida - os que, com base na duração da vida humana, visem a garantir, a segurados 
ou terceiros o pagamento, dentro do determinado prazo e condições, de quantia certa, renda ou 
outro benefício.

111. Seguro Saúde.

O desenvolvimento da atividade securitária traz inúmeros benefícios para a economia de um 

país, conforme relacionado a seguir:

Alocar recursos de forma eficiente: com a garantia de manutenção da situação 

patrimonial na eventualidade de um sinistro, o segurado pode transferir os recursos reservados 

para esse fim para consumo e investimentos produtivos;

Gerenciar riscos: o segurador, por ser especialista na administração de risco, possui 

corpo técnico especializado com o objetivo de encontrar meios de minimizar a ocorrência de 

sinistros, bem como suas conseqüências financeiras;

Mobilizar poupança de longo prazo: o seguro é um acumulador de capital, com a 

formação do fundo comum administrado pelo segurador. Essa poupança de longo prazo é 

propícia para o financiamento de investimentos com maior período de maturação;

Reduzir custos das transações financeiras: a contratação de seguro possibilita maior 

segurança a todos os agentes financeiros. Com menor risco (de inadimplência, de prejuízos 

etc.), o custo também diminui;

A Lei n° 10.406/2002, Código Civil atualmente em vigor, alterou a denominação de seguros 

de ramos elementares para seguro de dano e de seguro de vida para seguro de pessoas.
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Gerar liquidez: consequência da alocação mais eficiente de recursos.

Aspectos históricos3.3

Nos primórdios do seguro, não havia a constituição de um fundo comum e tampouco a 
intermediação de uma seguradora, mesmo que de forma incipiente. O pagamento antecipado 
de prêmios ainda não era empregado e os prejuízos sofridos por alguns participantes eram 
repartidos por todos do grupo, conforme eles vinham ocorrendo. A indenização era feita 
através da reposição do bem.

Costa (2004, p. 27) cita o exemplo da antiga civilização chinesa, em que os comerciantes, a 
fim de diversificar o risco de perda devido à fragilidade das embarcações, dividiam a carga 
entre várias barcas. Essa era uma forma de minimizar o prejuízo no caso de um evento 
desfavorável.

Ainda não está definido quando e onde surgiu o seguro. É possível que, de uma forma ou de 
outra, ele tenha aparecido em vários lugares concomitantemente, já que a necessidade de 
conservação e proteção sempre acompanhou o ser humano. Segundo a FENASEG, Federação 
Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização (2006),

Pode-se dizer que a prática da mutualidade - um dos fundamentos da atividade seguradora - é tão 
antiga quanto a civilização. Há registro da existência de modalidade rudimentar de contrato de 
seguro firmado entre condutores de caravanas da Mesopotâmia 2.250 anos antes da era Cristã, para 
proteção contra a perda de burros usados no transporte, quando esses caiam vítimas de feras ou de 
ladrões.

Bemstein (1997, p. 91-92) discorre sobre
O Código de Hamurábi, que surgiu ao redor de 1800 a.C., que dedica 282 cláusulas ao tema da 
“bodomeria”. A bodomeria era um empréstimo ou uma hipoteca contraída pelo proprietário de um 
navio para financiar sua viagem. Nenhum prêmio, como se conhece hoje, era pago. Se o navio 
fosse a pique, o empréstimo não precisava ser reembolsado. Essa versão antiga de seguro marítimo 
[-]

A evolução do seguro, em seu início, foi bastante influenciada pelo seguro marítimo. Os 
elevados riscos de cada empreitada, somados aos vultosos valores envolvidos e ao aumento 
das atividades mercantis forneceram o ambiente propício para o seu desenvolvimento. Souza 
(2001, p. 5) menciona que “[...] o seguro marítimo pode ser classificado como um dos mais 
antigos e base para vários outros”.” Ferreira (1985, p. 209) informa que “Os italianos,
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formação de companhias

seguidos pelos espanhóis, foram os precursores. O primeiro contrato de seguro marítimo, com 

emissão de apólice, foi redigido em italiano, em Gênova, em 1347.” A Itália, também, foi o 

berço das primeiras leis promulgadas sobre seguros.

No século XVII, o pólo de desenvolvimento econômico e comercial transferiu-se para a 

Holanda e Inglaterra. Bernstein (1997, p. 89-91) narra que foi nesse último país que, em 1687, 

Edward Lloyd fundou seu café. Nessa época, era nos cafés que se obtinham notícias sobre 

navegação. Reconhecendo o valor de sua base de clientes e respondendo à insistente demanda 

por informações, em 1696, Edward Lloyd lança a Lloyd’s list, contendo informações sobre 

chegadas e partidas de navios e as condições no exterior e no mar. Eram nos estabelecimentos 

desse café que se reuniam os seguradores individuais. “Quando um negócio era fechado, 

quem assumia o risco confirmava sua concordância em cobrir o prejuízo em troca de um 

prêmio específico assinando seu nome sob (under) os termos do contrato; logo esses 

operadores de seguros individuais passaram a ser chamados de underwriters.” Em 1771, 

setenta e nove dos seguradores que negociavam no Lloyd’s se uniram na Society of Lloyd’s, 

que veio a se tomar a mais famosa seguradora da história.

Um marco para a teoria geral de seguros foi o desenvolvimento do cálculo das probabilidades, 

no final do século XVII e início do XVIII. Até então, os valores dos seguros eram calculados 

empiricamente, sem qualquer base científica. Ferreira (1985, p. 215) informa que:
Esse avanço extraordinário, quase no final do século XVII, encorajou os que se dedicavam à 
exploração dos seguros.
Como resultado desse progresso, os capitalistas começaram a se reunir para a formação de grandes 
empresas. Iniciou-se, assim, o desaparecimento dos seguradores individuais, dando vez ao sistema 
empresarial.
A aliança da técnica e organização aos princípios jurídicos, resultou na 
de seguros.

Souza (2001, p. 5) enuncia que o grande incêndio que aconteceu em Londres, em 1667, que 

destruiu milhares de casas além da Catedral de Saint Paul, símbolo da cidade, fomentou o 

aparecimento do seguro contra incêndio, o mais antigo dos seguros terrestres.

A primeira seguradora a operar no Brasil foi a Companhia de Seguros Boa Fé, em 1808, 

sediada na Bahia e dedicada exclusivamente a seguros marítimos. A atividade era 

regulamentada pelas “Regulações da Casa de Seguros de Lisboa”, de 1791, e que vigoraram 

até a Proclamação da Independência, em 1822.
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SNSP: Sistema Nacional de Seguros Privados3.4

O SNSP é constituído pelo CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, SUSEP, 
Superintendência de Seguros Privados, resseguradoras, sociedades seguradoras autorizadas a 
operar em seguros privados e corretores habilitados, conforme elucida a Ilustração 2 a seguir:

Em 1850, a promulgação do Código Comercial Brasileiro, que disciplinou o seguro marítimo, 
propiciou o desenvolvimento da atividade no país. Conforme a FENASEG (2006): “Embora o 
Código Comercial de 1850 só definisse normas para o setor de seguros marítimos, em meados 
do Século XIX inúmeras seguradoras conseguiram aprovar seus estatutos, dando início à 
operação de outros ramos de seguros elementares, inclusive o de vida.” Com a entrada em 
vigor do Código Civil Brasileiro, em 1917, foram estabelecidas normas gerais do seguro, bem 
como definidas obrigações do segurado e do segurador.

Em 1966, foi editado o Decreto-lei n° 73, que consolidou a legislação securitária e criou o 
Sistema Nacional de Seguros Privados (SNSP), cujo objetivo é formular a política de seguros 
privados, legislar sobre suas normas gerais e fiscalizar as operações no mercado nacional. 
Essa norma legal está em vigor até os dias de hoje e constitui o marco regulatório da atividade 
securitária.

Nas primeiras décadas do século XX, várias companhias de seguros estrangeiras começaram a 
explorar o mercado brasileiro. Preocupado com a evasão de divisas, em 1939, através do 
Decreto-lei n° 1.186, o governo brasileiro criou o Instituto de Resseguros do Brasil - IRB, que 
passou a deter o monopólio do resseguro e cujo objetivo era regular os resseguros no país e 
desenvolver as operações de seguros em geral. Conforme Souza (2001, p. 9):

Até 1939, quando foi fundado o Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), o resseguro era feito 
quase totalmente no exterior, de forma direta ou por meio de companhias estrangeiras que 
operavam no Brasil. O objetivo do IRB, que detinha o monopólio do resseguro e dos mecanismos 
de cosseguro e retrocessão, era fortalecer as seguradoras nacionais por meio da pulverização do 
risco em resseguro automático e reter no Brasil atividades de resseguros feitas em outros países.
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Sistema Nacional de Seguros Privados

CNSP

SUSEP

Resseguradoras Corretores

A sociedade seguradora é a gestora do mutualismo, cabendo a ela administrar os riscos aceitos 
bem como os recursos financeiros do fundo comum. Essa última responsabilidade confere às 
sociedades seguradoras a qualidade de investidor institucional, importante para a economia de 
qualquer país. D'Oliveira (2006, p. 1) argumenta que:

A Lei Complementar n° 126/07, que ainda precisa ser regulamentada, quebrou o monopólio 
do resseguro ao permitir sua contratação com outras companhias além do IRB. As operações 
de resseguro podem ser realizadas por: ressegurador local, sediado no Brasil; ressegurador 
admitido, sediado no exterior com escritório de representação no país, cadastrado no órgão 
fiscalizador; e ressegurador eventual, sediada no exterior e sem representação no país , 
cadastrada no órgão fiscalizador. Atualmente, o IRB é a única resseguradora local no Brasil.

Ilustração 2 - Sistema Nacional de Seguros Privados 
FONTE: Elaborada pela autora.

Sociedades 
Seguradoras

Agente Público 
Normativo

Agente Público 
Executivos

Agentes Públicos 
ou Privados

O CNSP é um órgão normativo, que tem como incumbência principal fixar as diretrizes e 
normas da política de seguros privados. Com a Lei Complementar n° 126/07, o CNSP passou 
a ser responsável pela regulação das atividades de resseguro, cosseguro e retrocessão, funções 
essas antes exercidas pelo IRB. Já a SUSEP, órgão executivo, controla e fiscaliza a 
constituição, organização, funcionamento e operações das sociedades seguradoras e sociedade 
de capitalização e entidades abertas de previdência complementar e resseguradoras.
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Segurado Sinistrado

Segurado Sinistrado

corretor.

Provisões técnicas3.5

A Ilustração 3 demonstra as atribuições de uma sociedade seguradora. Os lucros desse tipo de 

companhia são advindos principalmente do resultado de subscrição (prêmios recebidos 

superiores às indenizações pagas) e do retomo dos investimentos realizados com recursos do 

fundo comum.

Massa de 
Segurados

Ilustração 3 - Sociedades Seguradoras 
FONTE: Elaborada pela autora.

Sociedade 
Seguradora

Pagamento L 
de indenização: 

aleatório

Recebimento 
de prêmio: 
definido

Administração 
de riscos 

seguráveis

Administração 
de recursos 
financeiros

O Decreto-lei n° 73, em seu artigo 122, estabelece que o “corretor de seguros, pessoa física ou 

jurídica, é o intermediário legalmente autorizado a angariar e promover contratos de seguro 

entre as sociedades seguradoras e as pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.” De 

acordo com a mesma norma, o corretor de seguros é o representante legal do segurado no 

momento da contratação. E possível a contratação de seguro direto, sem a intervenção de

As companhias de seguros reúnem, em um só negócio, a atribuição - muitas vezes complexa - de 
avaliar riscos a serem cobertos, estimar a probabilidade de ocorrência de perdas e danos, e ainda 
obter parcela significativa de sua receita total mediante a gestão de recursos de terceiros.

Conforme já mencionado anteriormente, as sociedades seguradoras administram o fundo 

comum formado a partir do pagamento de prêmios por toda a massa de segurados e, embora o
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Antes de analisar cada provisão técnica, cabe fazer um comentário quanto ao uso dos termos 

provisão técnica e reserva técnica como sinônimos, já que, nos noticiários e textos que tratam 

do mercado securitário, é comum o uso indiscriminado dessas duas terminologias. ludícibus 

et al (2003, p. 291-292) explicam a diferença entre provisões e reservas:

De acordo com as definições apresentadas acima, nomear as obrigações do segurador com o 

grupo de segurados como reserva técnica é contabilmente incorreto, já que há nítida 

característica de exigibilidade nas provisões técnicas relativas aos contratos de seguros. 

Quanto ao fato gerador contábil, esse ocorre no início de cobertura do risco, quando fica 

configurada a obrigação do segurador em indenizar os segurados sinistrados.

A definição adotada pelo IAIS (2003 b, p. 3-4) para provisões e reservas corroboram o 

entendimento acima:
Provisão técnica: definida como o valor colocado no balanço patrimonial relacionado às 
exigibilidades provenientes dos contratos de seguros, incluindo provisões de sinistros (avisados ou 
não), provisão para prêmios não ganhos, provisão para riscos não expirados, provisões para 
seguros de vida e outras obrigações decorrentes dos contratos de seguro de vida [...]

Provisões: são reduções de ativo ou acréscimos de exigibilidade que reduzem o Patrimônio 
Líquido, e cujos valores não são ainda totalmente definidos. Representam, assim, expectativas de 
perdas de ativos ou estimativas de valores a desembolsar que, apesar de financeiramente ainda não 
efetivados, derivam de fatos geradores contábeis já ocorridos; [...]
Reservas: são parcelas que representam a diferença entre o Patrimônio Líquido e o capital, se 
positivas; correspondem a valores recebidos dos sócios ou de terceiros que não representam 
aumento de capital e que não transitaram pelo Resultado como receita (Reservas de Capital), ou 
representam acréscimos de valor de elementos do ativo (Reservas de Reavaliação), ou se originam 
de lucros não distribuídos aos proprietários (Reservas de Lucros e Lucros Acumulados). São, em 
suma, a explicação da diferença entre o Capital Realizado e o Patrimônio Líquido. Não tem 
nenhuma característica de exigibilidade imediata ou remota.

sinistro seja um evento aleatório para cada segurado individualmente, no nível agregado ele é 

certo e pode ser estatisticamente mensurado. Assim, de acordo com a cobertura contratada, 

desde o início de vigência da apólice, o segurador assume a responsabilidade de indenizar os 

sinistros que irão ocorrer e, para tanto, necessita constituir provisões técnicas a fim de garantir 

que as obrigações financeiras para com os segurados sejam cumpridas. De acordo com a 

Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS, International Association of 

Insurance Supervisors (2003 b, p. 41):
Uma seguradora deve identificar e quantificar suas obrigações existentes e as previstas. O 
estabelecimento de provisões técnicas suficientes, ou seja, o montante alocado no balanço 
patrimonial para cobrir as obrigações decorrentes dos contratos de seguros (incluindo quaisquer 
despesas administrativas relacionadas, opções incorporadas, dividendos ou bônus pagos aos 
segurados e tributos) é a pedra fundamental de um sólido regime de adequação de capital e 
solvência.
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PPNG: Provisão de Prêmios não Ganhos3.5.1

365,00

365,00

Se for levantada a Demonstração de Resultado do segurador logo após o início da cobertura, 

ter-se-á:

A Resolução CNSP n° 162/06, que aprova as normas para a constituição de provisões técnicas 

das sociedades seguradoras, estipula que as sociedades autorizadas a operar em seguro de 

danos, que constituem o foco desta pesquisa, devem constituir as seguintes provisões técnicas, 

quando necessárias: provisão de prêmios não ganhos, provisão complementar de prêmios, 

provisão de insuficiência de prêmios, provisão de sinistros a liquidar, provisão de sinistros 

ocorridos e não avisados. As duas primeiras visam cobrir sinistros a ocorrer, ao passo que as 

últimas se referem a sinistros já ocorridos, ambas em relação a seguros já contratados.

A PPNG, provisão de prêmios não ganhos é conseqüência do reconhecimento da receita dos 

contratos de seguros na proporção direta do decurso do período de vigência da apólice. O total 

do prêmio é contabilizado no início da contratação na conta Prêmio Emitido e diferido pelo 

período de vigência da apólice, através da provisão de prêmios não ganhos.

Para ilustrar como se dá essa operação, suponha uma apólice com vigência de 1 ano, cujo 

prêmio comercial seja R$ 365,00, recebido à vista. No momento da emissão da apólice 

(supondo como sendo o mesmo dia de início de cobertura), os lançamentos são:

1) D-Caixa

C - Prêmios Emitidos (conta de resultado)

2) D - Variação PPNG (conta de resultado)

C - PPNG

^Technical provision 1 - defined as the “amount set aside on the balance sheet to meet liabilities arising out of 
Insurance contracts, including claims provision (whether reported or not), provision for unearned premiums, 
provision for unexpired risks, life assurance provision and other liabilities related to life insurance contracts 
[...]”Reserve — defined as the "amounts set aside to meet unforeseeable liabilities (ile. na obligation that has not 
yet materialised)[...] Reserves are pari of the ownfunds [...]. ”

Reserva: definida como o valor colocado no balanço patrimonial relativo à exigibilidades 
imprevisíveis (p. ex. obrigação não materializada) [...]. Fazem parte do patrimônio líquido [...].10
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Prêmios Emitidos

1,00

1)365

DRE

Prêmios Emitidos

x Pr êmio comercial retido (1)PPNG =

Período total de cobertura de risco:

Prêmio comercial retido:

A conta Prêmios Ganhos evidencia o montante de receita ganha no período e seria o 

equivalente à conta de receita bruta nas empresas comerciais.

O cálculo da PPNG deve apurar a parcela de prêmios não ganhos relativa ao período de 

cobertura do risco, sendo formada pelo valor resultante da fórmula abaixo, em cada ramo, por 

meio de cálculos individuais por apólice ou endosso representativos de todos os contratos de 

seguro vigentes na data-base de sua constituição ou a eles relacionados:

Variação PPNG

Prêmios Ganhos

Variação PPNG

Prêmios Ganhos

Representa o valor recebido ou a receber do segurado (valor do prêmio 
emitido, pago à vista ou parcelado), nas operações de seguro direto ou

Período compreendido entre o início e o término de vigência da 
apólice.

365,00
(365,00)

0

365,00 

(335,00) 

30

Em que:
Período de risco a decorrer: Período compreendido entre a data-base do cálculo da provisão e o 

término de vigência da apólice.

A partir do início da cobertura e diariamente, é reconhecida a receita:

3) D - PPNG

C - Variação PPNG

Período de risco a decorrer
Período total de cobertura de risco

2)365
335

PPNG 
3)30 2) 365

335

Variação PPNG
3) 30

Assim, após decorrido 1 mês (trinta dias):

Prêmio Emitido Caixa
1)365
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PPNG-RVNE

3.5.2 PCP, Provisão Complementar de Prêmios
A Provisão Complementar de Prêmios não é constituída contabilmente. Ela deve ser estimada 
mensalmente, por ramo, e seu montante deverá ser utilizado somente como acréscimo para 
fins de cálculo do total de cobertura por ativos garantidores e como redução no cálculo do 

patrimônio líquido ajustado.

Deve ter sido acrescentado valor pela empresa a seu produto.
O nível da receita deve ser mensurável.
A mensuração deve ser verificável e relativamente isenta de distorções;
Deve ser possível estimar as despesas correspondentes com um grau razoável de precisão.

de congêneres, nas operações de cosseguro aceito, líquido de 
cancelamentos e restituições, e de parcelas de prêmios transferidas a 
terceiros em operações de cosseguro e/ou resseguro.

Embora o tratamento atual dado pela legislação securitária para reconhecimento de receita 
seja bastante defensável, de acordo com a Teoria Contábil, ele não é o único. No início do 
período de cobertura do risco, por exemplo, os critérios elencados acima já são atendidos. Não 
é objetivo deste trabalho discutir o reconhecimento de receita de contratos securitários, 
somente ressalte-se esse ponto para reflexão do leitor.

Por fim, a PPNG está calcada na premissa de que o contrato de seguro configura um caso em 
que a receita é reconhecida em uma proporção direta ao decurso de tempo. Hendriksen e Van 
Brcda (1999, p. 229) argumentam que:

[...] a receita e, portanto, o lucro devem ser reconhecidos nas demonstrações contábeis quando os 
seguintes critérios são atendidos:
a)
b)
c)
d)

a)
O fato gerador da receita no mercado securitário é a vigência do risco, conforme estipulado 
pela Circular SUSEP n° 334/06. Haja vista o prazo máximo para a emissão da apólice pela 
seguradora (15 dias), a cobertura do risco pode anteceder à formalização do contrato. Nesse 
intervalo de tempo (início da cobertura e emissão da apólice), o valor do prêmio ainda é uma 
estimativa, podendo sofrer alterações. Assim, o valor total do prêmio deve ser creditado na 
conta Prêmios Emitidos - Riscos Vigentes e Não Emitidos. Da mesma forma, deve ser 
constituída a PPNG-RVNE (Riscos Vigentes e Não Emitidos). Com a emissão da apólice, 
essas contas são baixadas, respectivamente, em contrapartida a Prêmios Emitidos — Riscos 
Emitidos e PPNG.
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A PIP deve ser calculada de acordo com método descrito em nota técnica atuarial mantida

pela sociedade seguradora.

PSLIBNR

I___
sinistro

O artigo terceiro da Circular SUSEP n° 272/04 estabelece que a necessidade de constituição 

da PIP deve ser especificada em parecer atuarial publicado junto com as demonstrações 

financeiras da companhia.

Ilustração 4 - Provisões de sinistros: IBNR e PSL 
FONTE: Elaborada pela autora.

I
Aviso de 
sinistro

_____ I
Liquidação 
de sinistro

O cálculo da provisão deve ser efetuado pro rata die, tomando por base as datas de início e 

fim de vigência do risco e o prêmio comercial retido, e o seu valor será a diferença, se 

positiva, entre a média da soma dos valores apurados diariamente no mês de constituição e a 

PPNG constituída, considerando todos os riscos vigentes, emitidos ou não.

3.5.4 PSL: Provisão de Sinistros a Liquidar

As provisões para coberturas de sinistros ocorridos são divididas em duas, conforme a 

seguradora toma conhecimento da ocorrência do sinistro: IBNR, provisão para sinistros 

ocorridos mas não avisados e PSL, provisão de sinistros a liquidar.

3.5.3 PIP: Provisão de Insuficiência de Prêmios

A Provisão de Insuficiência de Prêmios está relacionada à má precificação ou à má seleção de 

riscos subscritos. Sua constituição é obrigatória quando o valor da PPNG de uma carteira de 

seguros é inferior ao montante necessário para a cobertura dos sinistros a ocorrer, 

considerando indenizações e despesas relacionadas dessa mesma carteira, ou seja, a receita de 

prêmios a ser ganha é insuficiente para fazer frente aos sinistros esperados.
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A mesma norma determina que a mensuração da PSL deve obedecer à metodologia descrita
em nota técnica atuarial mantida pela sociedade seguradora. O §3° do art. 8o Resolução CNSP

d)

A nota técnica atuarial que descreve a forma de mensuração da PSL deve estar em

Ou seja, o montante de qualquer passivo deve ser equivalente à saída de fluxo de caixa da
companhia. No caso da PSL, seu valor deve corresponder à indenização a ser paga ao 
segurado ou beneficiário acrescida de despesas de regulação.

Conforme artigo 8o da Resolução CNSP n° 162/06:
A PSL. Provisão de Sinistros a Liquidar deve ser constituída para a cobertura dos valores a pagar 
por sinistros avisados até a data base de cálculo, de acordo com a responsabilidade retida pela 
sociedade seguradora, obedecidos os seguintes critérios:
I - a PSL deve ser calculada de acordo com metodologia descrita em nota técnica atuarial mantida 
pela sociedade seguradora, considerando indenizações e despesas relacionadas, inclusive nos casos 
referentes às ações em demandas judiciais;
II - a nota técnica atuarial com a metodologia de cálculo deve ser entregue à SUSEP num prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de recebimento da solicitação;
III - a SUSEP pode, a qualquer tempo, conforme se faça necessário em cada caso concreto, 
determinar à sociedade seguradora a utilização de método específico para o cálculo desta provisão; 
e
IV - na hipótese prevista no inciso III deste artigo, a sociedade seguradora pode encaminhar à 
SUSEP solicitação para a utilização de método próprio, cuja aplicação dependerá de prévia 
autorização da SUSEP.

o valor acordado entre segurado e seguradora;
o valor reclamado pelo segurado, quando aceito pela seguradora;
o valor estimado pela seguradora, quando não tenha o segurado indicado a avaliação do 
sinistro;
o valor igual à metade da soma da importância reclamada pelo segurado e da oferecida pela 
seguradora, no caso de divergência de avaliação, limitado à importância segurada do risco 
coberto no sinistro;
o valor resultante de sentença transitada em julgado; e
o valor máximo de responsabilidade por vítima ou por evento e por tipo de dano, nos 
seguros obrigatórios de responsabilidade civil.

e) 
0

consonância com a Teoria Contábil e seus princípios. Quanto à mensuração de passivos, 
assim se manifestam Hendriksen e Van Breda (1999, p. 413):

[...] a avaliação corrente da dívida é o valor presente das quantias a serem pagas no futuro. Como 
passivos circulantes geralmente vencem dentro de um prazo curto, a magnitude do desconto nesse 
cálculo tende a ser insignificante, e a magnitude do passivo pode ser apresentada pelo valor de face 
(valor a ser pago no vencimento).

162/06) determina que:
Os sinistros avisados às sociedades seguradoras, inclusive os sinistros em demanda judicial, a 
serem considerados na metodologia de cálculo da PSL, devem ser registrados tomando-se por 
base:
a)
b)
c)
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3.6 Ativos garantidores das provisões técnicas

,o

O artigo 85 do Decreto-lei 73/66 estabelece que os bens garantidores das provisões técnicas 

serão registrados na SUSEP, não poderão ser alienados, prometidos alienar ou de qualquer 

forma gravados sem sua prévia e expressa autorização.

Segundo o Decreto-lei 73/66, os ativos garantidores das provisões técnicas devem ser 

aplicados conforme diretrizes do Conselho Monetário Nacional e obedecer a critérios que 

garantam remuneração adequada, segurança e liquidez.

O total a ser coberto por ativos garantidores corresponde a:

Total das provisões técnicas

(-) depósitos judiciais referentes a processos de pagamento de indenização securitária 

(-) direitos creditórios.

A Resolução CMN n° 3034/02 e alterações posteriores estabelecem os limites de 

investimentos em segmentos e critérios de diversificação a serem seguidos pelas sociedades 

seguradoras. Os limites máximos de aplicação nos segmentos constam da tabela 1 abaixo, 

sendo que para cada segmento são estabelecidos sub-tetos.

Direitos creditórios são parcelas de seguros a vencer ainda não pagas pelos segurados 

relativas a parcelas de riscos a decorrer. Suponha-se um prêmio de R$ 120,00 parcelado em 

12 meses, pagos no primeiro dia de cada mês, para um seguro com vigência de um ano. Nesse 

caso, no último dia do primeiro mês de vigência, a PPNG constituída deve ser de R$ 110,00. 

No entanto, esses R$ 110,00 ainda não foram efetivamente recebidos pela seguradora, ou seja, 

ainda não fazem parte do fundo comum administrado pela companhia. Por esse motivo, ele

3.5.5 1BNR: Provisão dc sinistros ocorridos e não avisados

A IBNR, Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados, deve ser constituída para a 

cobertura dos sinistros ocorridos e ainda não avisados até a data-base de cálculo, 

considerando indenizações e despesas relacionadas, de acordo com a responsabilidade retida 

pela sociedade seguradora. Ela deve ser calculada de acordo com metodologia descrita em 

nota técnica atuarial mantida por cada companhia.
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Pulverização do risco segurável3.7

Não se deve confundir direitos creditórios com prêmios a receber, já que os primeiros são 

relativos, única e exclusivamente, a parcelas de risco a decorrer. Prêmios de seguros em atraso 

não fazem parte de direitos creditórios, embora sejam prêmios a receber. Em suma, todo 

direito crcditório é um prêmio a receber, mas a recíproca não é a mesma.

deve ser excluído do total das provisões técnicas que devem ser cobertas por ativos 

garantidores.

A diversificação, ou a dispersão dos expostos ao risco, é definida por Ferreira (2005, p. 286) 

como “um processo técnico, que consiste em evitar a aglomeração dos mesmos (riscos), 

impedindo que eles fiquem expostos ao sinistro, pelo mesmo evento.”

A legislação securitária estabelece que os segurados e beneficiários que sejam credores por 

indenização têm privilégio especial sobre os ativos garantidores das provisões técnicas, 

cabendo ao IRB o mesmo privilégio após o pagamento de segurados e beneficiários. Esse 

privilégio, no entanto, só é válido enquanto a sociedade seguradora está em funcionamento. 

No caso de liquidação, seja ordinária ou extra-judicial, as dívidas trabalhistas e tributárias têm 

preferência no quadro de credores.

A administração de riscos seguráveis pelas seguradoras é feita através de uma série de 

técnicas, entre as quais estão incluídas a diversificação e a pulverização do risco.

Se, por exemplo, um segurador concentrar toda a sua produção de seguro residencial numa 

região, a ocorrência de um fenômeno natural, como uma chuva de granizo ou fortes ventos, 

pode acarretar um número muito significativo de sinistros, ameaçando sua solvência. Da

É premissa fundamental, nos cálculos atuariais utilizados na indústria securitária, que os 

sinistros sejam independentes uns dos outros. Na prática, essa total independência é quase 

impossível, no entanto, deve-se minorar a correlação entre os eventos geradores de 

indenização. Para isso, as companhias seguradoras devem evitar qualquer tipo de 

concentração, seja por área geográfica, por grupos de segurados ou capitais segurados.
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mesma forma, se grande parte dos segurados de uma carteira de seguro prestamista, que cobre 

o evento desemprego, trabalhar em um mesmo setor da economia, uma crise nesse setor 

impactará, negativamente, na situação econômico-financeira da companhia seguradora.

Segundo a FENASEG (2006), pulverização do risco consiste na “distribuição do seguro, por 

um grande número de seguradores, de modo a que o risco, assim disseminado, não venha a 

constituir, por maior que seja a sua importância, perigo iminente para a estabilidade da 

carteira.” Na pulverização do risco, os efeitos financeiros do sinistro são repartidos por vários 

seguradores/resseguradores.

Os motivos e vantagens da pulverização do risco destacados por Mello (2003, p. 20) e pela 

FUNENSEG, Fundação Escola Nacional de Seguros (2005) são:

Aumento na capacidade de subscrição do segurador individualmente e da indústria 

securitária como um todo. A cobertura de riscos de grande monta, como de plataformas de 

petróleo, usinas hidrelétricas, satélites, etc., só é possível com a pulverização, já que nenhuma 

seguradora individualmente teria condições de fazer frente a eventuais sinistros;

Homogeneização dos riscos: a boa técnica securitária exige que a carteira de seguros 

seja homogênea, ou seja, a função valor dos sinistros agregados deve apresentar baixo 

coeficiente de variação. Na prática, manter uma carteira de seguros homogênea é difícil, 

principalmente para seguros em que a massa de segurados é pequena. Com o repasse de risco 

para o mercado, é possível homogeneizar uma carteira de riscos distintos, possibilitando, 

assim, que a carteira seja mais equilibrada;

Estabilização dos resultados: uma carteira mais homogênea proporciona menos 

volatilidade dos resultados da sociedade seguradora;

- Possibilidade de oferecer coberturas comercialmente interessantes, mas tecnicamente 

inviáveis: para um grupo financeiro pode ser estratégico ter em seu mix de produtos algumas 

coberturas que estão fora de seu foco de atuação. Através de acordos comerciais, grande parte 

do risco pode ser repassado para congêneres;

Proteção contra catástrofes: proteção dos balanços contra prejuízos inesperados.

O valor máximo de responsabilidade que um segurador pode reter para cada risco isolado, 

denominado limite técnico ou limite de retenção, deverá ser calculado por cada sociedade 

seguradora, por meio de método cientifícamente comprovado que possa gerar resultados



40

3.7.1 Cosseguro

Tzirulnik (2003, p. 56) conceitua cosseguro como “o seguro do mesmo interesse celebrado 

com diversas seguradoras, cada uma destas assumindo uma cota da garantia,” ou seja, no 

cosseguro ocorre a distribuição dos riscos de determinada apólice entre um grupo de 

seguradoras, cada uma assumindo a responsabilidade de cobrir um percentual do risco.

As participações, diretas ou indiretas, em sociedades congêneres, entidades abertas de 

previdência privada de fins lucrativos e/ou resseguradoras, atualizadas pela efetiva 

equivalência patrimonial;

Despesas de Exercícios Futuros efetivamente despendidas;

Despesas Antecipadas;

Provisão Complementar de Prêmios.

Para fins desse cálculo, ativo líquido corresponde ao Patrimônio Líquido, com os seguintes 

ajustes:

I - adições:

a)

b)

b)

c)

d)

No cosseguro, há vínculo contratual entre o segurado e cada uma das seguradoras 

componentes do pool e, por isso, só pode ocorrer com a anuência do contratante. Não há 

solidariedade entre as responsabilidades das seguradoras. Tzirulnik (2003, p. 57) esclarece 

que: “O dispositivo não leva à solidariedade entre as cosseguradoras, de modo que o 

adimplemento das obrigações, inclusive as judicialmente reconhecidas, é prestação divisível, 

dívida de cada uma delas, observando-se os limites de suas respectivas cotas individuais de 

garantia.”

Lucros não realizados da carteira de ações;

Receitas de Exercícios Futuros, efetivamente recebidas;

II - deduções:

a)

consistentes. A legislação securitária, através da Resolução CNSP n' 

esse limite deve estar compreendido entre 0,3 e 3% do Ativo Líquido.

i° 40/00, determinou que

É expressamente vedado às sociedades seguradoras reter responsabilidade cujo valor 

ultrapasse seus limites técnicos. As responsabilidades excedentes para cada risco 

individualizado deverão ser resseguradas ou cosseguradas.
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x%

y% Cossegur adora ♦
Segurado 2%

W% Cos seguradora ♦

Cossegur adora <

3.7.2 Resseguro

De acordo com a FUNENSEG (2005): “Resseguro é um mecanismo de transferência de risco, 

através do qual o segurador (ressegurado) transfere parte ou todo o risco da apólice por ele

O cosseguro pode se dar por meio de contratos distintos ou através da seguradora líder. No 

primeiro caso, muito incomum na prática, cada seguradora emite apólice para sua cota parte, 

independentemente das demais, assim como cobra prêmio, regula sinistro etc.

Repartição 
do risco

Seguradora 
Líder

Repasse de 
Prêmio

Ressarcimento 
de indenização

Ilustração 5 - Operação de Cosseguro - Seguradora Líder 
FONTE: Elaborada pela autora.

Pagamento de 
prêmio 

-------------------------- ►

Indenização

A instituição da seguradora líder visa racionalizar a execução desse contrato. Cada seguradora 

continua responsável, única e exclusivamente, por sua cota de responsabilidade, mas a 

administração e operação da apólice ficam concentradas em uma delas, denominada de líder. 

Assim, ocorre a emissão de somente uma apólice (que deve obrigatoriamente constar o nome 

de todas as seguradoras participantes e, por extenso, os respectivos limites de 

responsabilidade máxima assumida). O segurado paga o prêmio para a líder que depois 

repassa às demais, assim como a seguradora líder adianta a indenização ao segurado e depois 

cobra ressarcimento das congêneres. A Ilustração 5 demonstra a operação de cosseguro com a 

seguradora líder.
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Prêmio

Seguradora ResseguradoraSegurado

emitida a outro segurador (ressegurador), que concorda em indenizá-lo pelas perdas 

decorrentes da referida apólice.” Ele é considerado como o seguro do seguro, já que cobre os 

riscos que a seguradora não pode ou não quer garantir sozinha.

Ao contrário do cosseguro, o ressegurador não responde diretamente perante os segurados 

pelo montante assumido em resseguro. A responsabilidade do ressegurador é com a 

seguradora. Dessa forma, a anuência do segurado não condiciona a contratação do resseguro. 

A Ilustração 6 representa a operação de resseguro.

Nos casos em que a seguradora repassa o risco por exceder seu limite de retenção, o resseguro 

tem que obrigatoriamente ser contratado antes da emissão da apólice pela seguradora cedente.

Ilustração 6 - Resseguro
FONTE: Elaborada pela autora.

Indenização
Risco 
x% *

Prêmio 
------------------ ► 
hidemzação

Risco
100% *

Conforme pode ser visualizado na Ilustração 6, resseguro é um contrato de indenização, ou 

seja, a seguradora cedente paga o valor total do sinistro ao segurado e depois recebe 

ressarcimento da resseguradora. No entanto, o contrato de resseguro pode prever 

adiantamento do ressegurador para que a seguradora cedente honre seu compromisso com o 

segurado. No entanto, em hipótese alguma, a resseguradora pode indenizar diretamente o 

segurado por sua parcela de responsabilidade.

Os contratos de resseguro podem ser classificados em contratos proporcionais e contratos não 

proporcionais. Nos contratos proporcionais, os prêmios e sinistros são divididos 

proporcionalmente entre o segurador e o ressegurador em uma proporção preestabelecida. São 

exemplos de resseguros proporcionais:

Resseguro de cota parte: no contrato é determinado um percentual de risco que será 

repassado à resseguradora. Esse mesmo percentual é utilizado para repasse de prêmio e 

recuperação de sinistro;

Resseguro de excedente de responsabilidade ou surplus-. a seguradora cedente repassa à 

resseguradora o risco que excede seu limite de retenção. Verifica-se qual o percentual da
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Assim, no contrato por limite de sinistralidade (indenizações retidas / prêmios ganhos), é 

definido contratualmente entre seguradora e resseguradora um valor máximo de sinistralidade 

por carteira. Ao atingir esse limite, o ressegurador é acionado para garantir o risco. 

Mecanismo semelhante acontece com o limite de perda, só que nesse caso é definido um valor 

total de sinistros indenizados.

Resseguro de excesso de danos ou excess of loss: a seguradora cedente repassa à 

resseguradora o risco que excede seu limite de retenção. Ao contrário do resseguro de excesso 

de responsabilidade, não é estabelecido um percentual para divisão de prêmios e indenização. 

Nesse caso, indenizações até o valor do limite técnico são arcadas somente pela seguradora. 

Nas indenizações que superarem o limite técnico, a resseguradora cobre a diferença. O prêmio 

de resseguro é um percentual do prêmio de seguro de toda a carteira.

Também, Ferreira (2005, p. 152-153) apresenta os contratos de resseguro de stop loss, por 

limite de sinistralidade e por limite de perda.

Nos resseguros não proporcionais, a participação do ressegurador na indenização é definida 

para cada sinistro. Exemplos:

Resseguro de catástrofe: previne que o valor total de indenizações pagas devido a um 

único evento exceda um limite preestabelecido. Ferreira (2005, 152) esclarece que:

importância segurada foi ressegurada para pagamento de prêmio e recuperação de 

indenização.

Normalmente, existe um limite de catástrofe assumido pela seguradora em função de um múltiplo 
do seu limite técnico. Sempre que em um mesmo evento vários riscos de uma mesma seguradora 
são atingidos e, desde que a soma das indenizações ultrapasse um múltiplo do limite técnico, o 
ressegurador assume a responsabilidade excedente. Nesse caso, o prêmio do resseguro é função do 
prêmio retido pela seguradora.

Contrato de Stop Loss por limite de sinistralidade: neste contrato, a seguradora assume os sinistros 
até um limite máximo de sinistralidade.
Contrato de Stop Loss por limite de perda: nesse contrato, a seguradora assume um limite anual 
global de retenção de sinistros. Acima deste limite, a resseguradora paga a diferença.
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Riscos presentes na atividade securitária3.8

D’Oliveira (2006, p. 97) classifica as exposições das sociedades seguradoras em três 
diferentes níveis: riscos surgidos ao nível das entidades; riscos sistemáticos (sofridos por toda 
a indústria seguradora) e riscos sistêmicos (riscos sofridos pela economia).

Até esse momento, foi analisado o risco segurável, ou seja, as conseqüências econômico- 
financeiras do risco enfrentado pelo segurado que são repassadas às seguradoras, mediante o 
pagamento do prêmio. Nesse ponto, serão tratados os riscos próprios das sociedades 
seguradoras decorrentes de suas operações.

Existem várias classificações para os riscos presentes na atividade securitária. A KPMG 
(2002, p. 66) salienta a importância dessa classificação no caso de regimes de solvência 
baseados em riscos, já que essa categorização direciona a forma como os riscos serão 
administrados e mensurados. O IAIS (2000, p. 9) apresenta três categorias:

Riscos técnicos (riscos do passivo): riscos que são direta ou indiretamente associados com o 
cálculo atuarial de prêmios e provisões técnicas, assim como riscos associados a custos 
operacionais e a crescimento excessivo e sem coordenação;

Riscos de investimentos (riscos de ativo): riscos que são diretamente ou indiretamente 
associados com o gerenciamento de ativos; e

Riscos não técnicos: riscos que não podem ser caracterizados nem como riscos técnicos nem 
como riscos de investimento. 11

3.7.3 Rctrocessão
A rctrocessão é o seguro do resseguro. Nos casos em que os valores envolvidos são muito 
elevados e superem a capacidade de retenção do ressegurador, ele cede parte de sua 
responsabilidade a outras seguradoras/resseguradoras, tanto no mercado intemo quanto 
extemo. A retrocessão possui as mesmas características do resseguro.

11 - technical risks (liability risks), i.e. various kinds of risk which are directly or indirectly associated with lhe 
technical or actuarial bases of calculation for premiums and technical provisions in both life and non-life 
Insurance, as well as risks associated with operating expenses and excessive or uncoordinated growth,

- investment risks (asset risks), i.e. various kinds of risk which are directly or indirectly associated with lhe 
insurers' asset management, and

- non—technical risks, i.e. is various kinds of risk which cannot in any suitable manner be classified as either 
technical risks or investment risks.
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3.8.2 Risco de Mercado

Haja vista o risco de subscrição ser o foco deste trabalho, ele será tratado em separado no 
capítulo 4.

A administração dos recursos financeiros da massa segurada, a fim de garantir o pagamento 
de indenizações, faz parte das operações das sociedades seguradoras. A IAA, Associação 
Internacional de Atuária —International Actuarial Association (2002, p. 51) comenta que:

O risco de mercado é introduzido nas operações das sociedades seguradoras através de variações 
nos mercados financeiros. Essas variações são geralmente mensuradas através de alterações nas 
taxas de juros, preços das ações ou de vários ativos financeiros.

3.8.1 Risco de subscrição
É o risco clássico da atividade seguradora. Corresponde ao risco do prêmio agregado da 
carteira de seguros não ser suficiente para cobrir as indenizações de sinistros e suas despesas 
correlatas, bem como ao sub-provisionamento das provisões técnicas. Segundo a SUSEP 
(2006, p. 5):

[...] o risco de subscrição pode ser encarado como o risco associado à probabilidade de erro no 
preço do produto comercializado (risco de subscrição associado à emissão de prêmio) e/ou no 
cálculo das provisões técnicas (risco de subscrição associado às provisões técnicas), visto ser 
muito difícil a estimativa do valor destas, com um elevado grau de confiança.

Nesta pesquisa, será adotada a classificação presente na Circular SUSEP n° 253/04, que 
divide os riscos das companhias seguradoras em: risco de subscrição, risco de mercado, risco 
de crédito, risco legal e risco operacional e outros, que serão detalhados a seguir.

Duarte Jr. e Varga (2003, p. 4) definem risco de mercado “como uma medida da incerteza 
relacionada aos retornos esperados de um investimento em decorrência de variações em 
fatores de mercado como taxas de juros, taxas de câmbio, preço de commodities e ações.” O 
artigo 10 da Resolução CNSP n° 98/2002 determina que as sociedades seguradoras 
mantenham procedimentos de controle e de avaliação do risco de mercado e dos demais riscos 
inerentes aos seus investimentos.
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Já os ativos garantidores das provisões técnicas, além de possuir condições de segurança, 

rentabilidade, solvência e liquidez, devem obedecer às diretrizes contidas na Resolução CMN 

n° 3034/02 e alterações posteriores, que fixa os limites de investimentos nos segmentos de 

renda fixa, renda variável e imóveis e estabelece critérios de diversificação dentro de cada 

segmento. O resumo dos limites de aplicação para os ativos garantidores já foi apresentado no 

Anexo A deste capítulo.

Os investimentos financeiros das seguradoras podem ser divididos em dois grupos. O 

primeiro refere-se às aplicações dos recursos próprios da sociedade, enquanto o segundo 

corresponde aos recursos do fundo comum, que são os ativos garantidores das provisões 

técnicas. Em ambos os casos, há restrições a serem obedecidas pelas companhias, sendo que o 

controle é mais rígido no último caso.

O negócio de seguro usualmente envolve um prazo entre o recebimento do prêmio e o pagamento 
de sinistros e despesas correlatas. Seguradores investem o fundo comum originado dos prêmios até 
que esse fundo seja necessário para satisfazer obrigações com os segurados.12

respectivos cônjuges ou

O artigo 7o da Resolução CNSP 98/02 veda à sociedade seguradora:
I - realizar operações com derivativos, exceto quando destinadas à proteção dos riscos a que estão 
expostos os investimentos da sociedade/entidade, observadas as normas complementares baixadas 
pela SUSEP;
II - aplicar em quotas de fundos de investimento especialmente constituídos cuja atuação em 
mercados de derivativos gere alavancagem superior a uma vez o respectivo patrimônio líquido;
III - aplicar recursos em fundos de investimento, em FIE e FAQE cujas carteiras sejam 
administradas por pessoas fisicas, bem como em carteiras administradas por pessoas físicas;
IV - aplicar recursos no exterior, ressalvados os casos expressamente previstos em regulamentação 
aprovada pelo Conselho Monetário Nacional;
V - prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se sob qualquer outra forma;
VI — atuar como instituição financeira, concedendo empréstimos ou adiantamentos, ou abrindo 
crédito sob qualquer modalidade a pessoas jurídicas, ressalvadas as exceções expressamente 
previstas em regulamentação do CNSP;
VII - realizar quaisquer operações comerciais ou financeiras:
a) com seus administradores, membros dos conselhos estatutários e 
companheiros e seus parentes até o segundo grau;
b) com empresas de que participem as pessoas a que se refere a alínea anterior, exceto no caso de 
participação de até 5% (cinco por cento) como acionista de companhia de capital aberto; e
c) tendo como contraparte, ainda que indiretamente, pessoas físicas e jurídicas ligadas.

12 Market risk is lhe risk introduced into Insurance company operations through variations in financial markets. 
These variations in financial markets are usually measured by changes in interest rates, in equity indices or in 
prices of various derivative securities.
The business of Insurance usually involves a mismatch between lhe time when premium income is received and 
lhe time when expenses and policy benefits are paid. Insurers invest funds derived from premiums until these 
funds are needed to satisjy obligations to policyholders.
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b)

3.8.3 Risco de Crédito

O Conselho Monetário Nacional determinou, além dos limites por segmentos, os seguintes 

requisitos de diversificação para as aplicações dos ativos garantidores:
I - a aplicação em quaisquer títulos ou valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma 
mesma pessoa jurídica que não instituição financeira, de sua controladora, de sociedades por ela 
direta ou indiretamente controladas e de coligadas ou outras sociedades sob controle comum, bem 
como de um mesmo estado, município ou fundo de investimento não pode exceder 10% (dez por 
cento) do valor total dos recursos;
II - as aplicações em quaisquer títulos ou valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma 
mesma instituição financeira, de sua controladora, de sociedades por ela direta ou indiretamente 
controladas e de coligadas ou outras sociedades sob controle comum não pode exceder 20% (vinte 
por cento) do valor total dos recursos.

da própria instituição administradora, de seus controladores, de sociedades por ela direta ou 
indiretamente controladas e de empresas ligadas ou outras sociedades sob controle comum; e 
da sociedade/entidade, de seus controladores, de sociedades por ela direta ou indiretamente 
controladas e de empresas ligadas ou outras sociedades sob controle comum.

X - oferecer como ativo garantidor CPR que não tenha o respectivo seguro adequado à 
regulamentação em vigor, conforme atestado em documento expedido pelo Departamento Técnico 
Atuarial da SUSEP; e
XI - oferecer como ativos garantidores quotas de FIE cuja carteira contenha CPR sem o respectivo 
seguro adequado à regulamentação em vigor, conforme atestado em documento expedido pelo 
Departamento Técnico Atuarial da SUSEP.

O risco de crédito é definido pela Circular SUSEP n° 253/04 como “medida de incerteza 

relacionada à probabilidade da contraparte de uma operação, ou de um emissor de dívida, não 

honrar, total ou parcialmente, seus compromissos financeiros,” ou seja, o valor do crédito 

efetivamente recebido ou passível de ser recebido é menor do que o previamente contratado.

Em adição, a Resolução CNSP n° 98/02 estipula novas vedações às sociedades seguradoras no 

tocante aos recursos para cobertura de provisões técnicas:
I - oferecer ativos garantidores como garantia para operações nos mercados de liquidação futura 
ou em quaisquer outras situações;
II - alienar, prometer alienar ou de qualquer forma gravar ativos garantidores, bem como direitos 
deles decorrentes, sem a prévia e expressa autorização da SUSEP, e oferecê-los à penhora;
III - locar, emprestar ou caucionar títulos e valores mobiliários;
IV — realizar operações com ações por meio de negociações privadas;
V - atuar como instituição financeira, concedendo empréstimos, assistência financeira ou 
adiantamentos a pessoas físicas ou jurídicas ou abrindo crédito sob qualquer modalidade;
VI - oferecer como ativos garantidores ações de emissão de companhias sem registro para 
negociação em bolsa de valores ou em mercado de balcão organizado por entidade credenciada na 
Comissão de Valores Mobiliários;
VII — oferecer como ativos garantidores ativos não admitidos nos termos das pertinentes 
regulamentações do Conselho Monetário Nacional;
VIII — oferecer como ativos garantidores títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação 
de empresas ligadas;
IX - oferecer como ativos garantidores quotas de fundos de investimento, inclusive de FIE cuja 
carteira contenha títulos e valores mobiliários de emissão e/ou coobrigação:
a)
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3.8.4

actions affect lhe credit worthiness of financial

Risco Legal
Duarte Jr. e Varga (2003, p. 5) conceituam risco legal como “uma medida das possíveis 
perdas em uma instituição caso seus contratos não possam ser legalmente amparados por falta

Atualmente no Brasil, o principal ressegurador do mercado é o IRB (somente é repassado para 
outros resseguradores riscos declinados por ele). Como suas operações são garantidas pelo 
Governo Federal, seu acionista controlador, o risco de crédito é considerado pequeno. Cabe 
ressaltar, no entanto, que essa situação tende a se alterar após a regulamentação da Lei 
Complementar 126/07, que quebrou o monopólio de resseguro no Brasil.

O pagamento de prêmio fracionado pelo segurado não representa risco de crédito significativo 
já que, na maioria dos casos, o risco é a decorrer, o que significa que o pagamento do prêmio 
é anterior ao serviço prestado pela seguradora - cobertura do risco segurável. No caso de 
inadimplência do segurado, cessa a obrigação de a seguradora indenizar eventual sinistro. Um 
dos poucos exemplos de seguro de risco decorrido (pagamento de prêmio posterior à 
cobertura) é o de seguro obrigatório de transportes de carga ou de passageiros.

O IAA (2002, p. 22) incluiu na categoria de riscos de crédito para o mercado segurador:
Risco de crédito do negócio: risco da contraparte não cumprir com sua obrigação. Inclui o 
inadimplemento do ressegurador.
Risco de crédito dos ativos financeiros: risco de não efetivação dos pagamentos contratuais ou 
alterações adversas na confiabilidade dos ativos investidos.
Risco político: mudanças na política ou ação governamental que possa afetar o valor do crédito 
dos instrumentos financeiros possuídos pela seguradora.
Risco Soberano: risco de defaull e de alteração adversa na confiabilidade de títulos emitidos pelo 
Governo ou entidades governamentais. Pode ser incluído em risco de crédito dos ativos 
financeiros, mas dada a sua importância, é geralmente tratado a parte. 13

Business Credil Risk- risk that a counter-party fails to perform an obligation. This includes the risk lhat a 
reinsurer fails to meei its obligations to the company under a reinsurance contract.
Invested Asset Credit Risk- risk of non-performance of contractual payment obligations or adverse changes in 
credit-worthiness of invested assets.
Political Risk- risk that changes in government policies or
Instruments held by the insurer.
Sovereign Risk- risk of default or adverse change in credit-worthiness of securities issued by governments or 
government entities. Although sovereign risk could be included with invested asset credit risk, it is often 
separately identified due to its importance.

Na atividade seguradora, a situação que apresenta maior risco de crédito está relacionado à 
pulverização do risco segurável, seja através do cosseguro ou do resseguro (repasse de 
prêmio, ressarcimento de indenizações e comissões).
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negociador, por documentação

A Circular SUSEP

3.8.5

A rigor, o risco de subscrição podería ser enquadrado como risco operacional, se fosse 

considerada a definição do Comitê da Basiléia. Para a KPMG (2002, p. 23), “problemas de 

gerenciamento são usualmente vistos como importantes componentes do risco operacional, 

que também inclui risco de fracasso nos ciclos operacionais (precificação, undenvritting,

Pode ser considerado como a perda financeira gerada por contratos que não estejam em 

conformidade com leis e regulamentos vigentes. A perda financeira pode advir de decisões 

judiciais, além de penalidades administrativas aplicadas pelo órgão regulador.

Uma das características do contrato de seguro é a formalidade. Para cada cobertura contratada 

é gerada uma apólice, com suas respectivas cláusulas gerais, especiais e particulares. Para o 

1AA (2002, p. 59), o risco legal pode ser minimizado com a maior utilização de termos 

padronizados estabelecidos pela indústria securitária. No Brasil, a legislação prevê planos 

padronizados para alguns ramos, com glossário e as principais cláusulas gerais.

Risco Operacional e Outros Riscos

O Comitê da Basiléia (apud Marshall, 2002, p. 20) adotou como definição de risco 

operacional: “risco de que deficiências em sistemas de informações ou em controles internos 

resultarão em perdas inesperadas. Esse risco é associado a erro humano, falhas de sistema e 

procedimentos e controles inadequados.” A legislação securitária, através da Circular SUSEP 

n° 253/04, apresentou uma definição residual para risco operacional e demais riscos: “todos os 

demais riscos enfrentados pelas sociedades, com exceção dos referentes a mercado, crédito, 

legal e de subscrição.”

n° 249/04 atribui à diretoria da sociedade a responsabilidade de 

acompanhar e implementar a política de conformidade de procedimentos, com base na 

legislação aplicável, revendo-a semestralmente.

de representatividade e/ou autoridade por parte de um 

insuficiente, insolvência ou ilegalidade.”
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Risco de eventos externos: estão fora do controle da administração da companhia.

14
Management failure is usually seen as a significant component of operational risk, but it includes 

the risk of process failure in the significant business cycles (pricing, underwriting, claims, provisioning. 
investments and risk modelling, for example).

sinistros, provisões, investimentos, análise de risco, por exemplo)”.14 No entanto, dada a sua 

importância para a atividade securitária, ele é considerado como um risco a parte.

Dado o seu caráter residual, estão inclusos no risco operacional e demais riscos:

Risco de liquidez: é a incapacidade de o segurador honrar seus compromissos por não 

conseguir realizar seus ativos. Esse risco é particularmente importante para seguros de vida, 

com suas fases de acumulação de recursos e de gozo de benefícios por parte dos segurados. 

Nesse caso, o casamento de prazos entre ativos e passivos é crucial e o tipo de investimento a 

ser realizado pela seguradora depende do grau de maturação da carteira. Nas carteiras de curto 

prazo, foco deste trabalho, as exigibilidades em prazo menor restringem investimentos com 

maior prazo de maturação;

Risco estratégico: corresponde “à incapacidade de implementar o plano de negócio, de 

tomar decisões, de alocar recursos ou de se adaptar às mudanças no mercado que possam 

afetar a posição competitiva da empresa e sua condição financeira.” (IAA, 2002, p. 14);

Risco de reputação: pode ocorrer através de publicidade negativa, seja ela verdadeira ou 

não;

Cabe à diretoria da sociedade seguradora, conforme determinado na Circular SUSEP n° 

249/04, implantar política de prevenção contra fraudes a fim de minimizar a probabilidade de 

risco operacional.

O IAA (2002, p. 23; 54) argumenta que o grande desafio na mensuração do risco operacional 

consiste na falta de banco de dados adequado. Isso porque, de um lado, são eventos muito 

freqüentes, mas com baixo impacto financeiro, que não chegam a ameaçar a solvência da 

companhia e são sanados através de melhorias de processos, pessoas e sistemas. De outro 

lado, podem ocorrer eventos raros, mas com grande impacto financeiro. Nesse caso, além da 

baixa freqüência do evento, as companhias que sofreram seu impacto, em geral, não 

disponibilizam dados para o mercado.
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3.9 Gerenciamento de risco

outros registros fomecem informações completas, precisas,

15

more data and other Information becomes available or

The overall management of risk by an insurer includes:
the design, pricing and underwriting ofits Insurance policies;
the selection of assets backing the policies;
the estimation of the size and volatility of the liabilities associated with those policies;
the determination of the insurer ’s capital needs;
claims management;
the updating of all these elements over time as 

because the underlying risk processes change;
an adequate/sound disclosure/communication process to key stakeholders, e.g. management, investors, 

policyholders and regulators;
periodic financial condition analysis, providing a prospective view of the company as a whole.

Um adequado gerenciamento de risco está baseado em um eficaz sistema de controles 

intemos da seguradora. O IAIS (2003 a, p. 25) estabeleceu, como princípio básico de seguro, 

que os órgãos reguladores devem requerer que as sociedades seguradoras estabeleçam 

“controles intemos que sejam adequados à natureza e escala dos negócios”. A seguir, o 

mesmo organismo apresenta o propósito do controle interno, que é verificar se:
Os negócios da seguradora são conduzidos de forma prudente, de acordo com as políticas e 

as estratégias estabelecidas pelo conselho diretor;
As transações são somente realizadas com a autoridade adequada;
Os ativos estão garantidos;
A contabilidade e os

comprovadas e tempestivas;
A administração é capaz de identificar, analisar, gerenciar e controlar os riscos do negócio e 

manter o capital suficiente para esses riscos.

A divisão dos riscos presentes na atividade securitária em categorias (subscrição, mercado, 

crédito, legal, operacional e outros riscos) tem fins didáticos. Na realidade, esses riscos 

interagem entre si, de forma que o risco total enfrentado por uma seguradora não é 

simplesmente o resultado da soma de suas categorias de risco. A interdependência entre os 

diversos tipos de risco deve ser considerada em seu gerenciamento.

O IAA (2002, p. 25) estabelece os pontos que um sistema de gerenciamento de risco de uma 

seguradora deve conter:
Desenho, a precificação e subscrição das apólices de seguro;
Seleção dos ativos garantidores;
Estimação da volatilidade das exigibilidades associadas com as apólices;
Determinação da necessidade de capital;
Gerenciamento dos sinistros;
Atualização de todos os elementos, conforme novos dados e informações se tomem 

disponíveis e o risco se altere;
Adequado disclosure ou comunicação com os participantes do mercado, como 

administradores, investidores, segurados e reguladores;
Análise periódica da condição financeira, com uma visão prospectiva da companhia como 

um todo.15
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No Brasil, a Circular SUSEP n° 249/04 determina que as sociedades seguradoras implantem 

controles internos de suas atividades, de seus sistemas de informações e do cumprimento das 

normas legais e regulamentares a elas aplicáveis. Essa norma estipula que é responsabilidade 

da diretoria da seguradora avaliar continuamente os diversos tipos de riscos associados às 

atividades da sociedade.

A adequada evidenciação aos participantes do mercado da exposição aos riscos da sociedade 

seguradora é de fundamental importância, já que proporciona melhor análise da solvência da 

companhia, inclusive em cenários de stress, e possibilita decisões mais acertadas quanto à 

contratação do seguro, aquisição de participação na companhia etc. Infelizmente, a legislação 

brasileira não prevê a obrigatoriedade das sociedades seguradoras evidenciarem seus riscos e 

tampouco as sociedades o fazem por vontade própria. Quanto a esse ponto, o IAIS (2000, p. 

17) assim se manifesta:
A estrutura, tamanho e complexidade da indústria securitária dificultam que corretores, analistas, 
competidores e outras partes interessadas adequadamente mensurem o risco institucional de uma 
seguradora em termos relativos ou absolutos. A mensuração do risco de uma seguradora deve ser 
um elemento crítico na decisão de adquirir um seguro. O consumidor está comprando uma 
promessa de benefício futuro e necessita de segurança de que a promessa será cumprida.16

The structure, size and complexity of lhe Insurance industry make it difficult for consumers, brokers, analysts, 
competitors and other interested parties to adequately assess lhe institutional risk of the provider of Insurance 
products and Services in relative or absolute terms. A risk assessment of the insurer may be a criticai element in 
the decision to purchase an Insurance product or Service. The customer is buying a promise of a future benefit 
and needs assurance that the promise can be fulfdled.
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RISCO DE SUBSCRIÇÃO4

.O

Ciclo de Subscrição

No processo de determinação de prêmio, um dos principais insumos é a sinistralidade da 

carteira, obtida a partir da provisão de sinistros. Em especial, para que a definição de prêmios

Para melhor entendimento do risco de subscrição, é importante conhecer o ciclo de 

subscrição, formado pelas atividades de precificação, aceitação do risco e constituição das 

provisões técnicas, conforme mostra a Ilustração 7, a seguir:

Ilustração 7 - Ciclo de Subscrição 
FONTE: Elaborada pela autora.

Risco de subscrição é definido pela Circular SUSEP n° 253/04 como sendo o “risco oriundo 

de uma situação econômica adversa que contraria tanto as expectativas da sociedade no 

momento da elaboração de sua política de subscrição quanto as incertezas existentes na 

estimação das provisões”.

Ele está relacionado a diferenças entre as premissas utilizadas no cálculo do prêmio e, 

conseqüentemente, das provisões de sinistro e os riscos efetivamente cobertos pela sociedade 

seguradora. Pode ser associado tanto à probabilidade de erro no preço do seguro 

comercializado (risco de subscrição na emissão) quanto à probabilidade de erro na 

mensuração das provisões técnicas (risco de subscrição das provisões).
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Assim, nos momentos em que a rentabilidade no mercado financeiro se apresenta favorável, a 

sociedade seguradora pode adotar políticas de subscrição menos criteriosas, ao passo que nos 

ciclos de baixa rentabilidade, a precificação e a aceitação de riscos seguem padrões mais 

rígidos.

A aceitação de risco pela sociedade seguradora deve estar em conformidade com os 

parâmetros utilizados na determinação do prêmio. A qualidade da seleção de riscos (boa ou 

adversa) transparece na necessidade de constituição de provisões técnicas pela companhia.

No caso de haver necessidade de constituição de provisão de insuficiência de prêmios, há 

forte indicativo de que a precificação da carteira atual não está adequada à política de 

aceitação de riscos adotada pela companhia.

seja adequada, é fundamental que as informações oriundas da atividade de constituição de 

provisões técnicas estejam disponíveis de forma tempestiva.

Para melhor compreensão do ciclo de subscrição, seus três componentes serão analisados a 

seguir.

O ciclo de subscrição recebe importante influência extema, que são os mercados financeiros.

D’Oliveira (2006, p. 31) esclarece que: '
O volume de capitais à disposição das seguradoras - ou capacidade de capital - é decorrente do 
retomo das aplicações financeiras e do volume de prêmios arrecadados, menos os pagamentos de 
indenizações. A combinação entre rentabilidade das aplicações e custos dos sinistros determina, 
conjunturalmente, o processo de precificação das apólices de seguros. As variações desses 
parâmetros definem aspectos cíclicos das políticas de subscrição das seguradoras, que comportam 
as fases de mercado tenso (hard-market) e mercado frouxo (soft-market).

Desse modo, a integração entre as áreas responsáveis pela precificação, aceitação de risco e 

constituição das provisões técnicas é importante componente para o adequado gerenciamento 

do risco de subscrição. A informação entre essas áreas deve fluir imediatamente, para que 

acertos na política de subscrição possam ser feitos tempestivamente.
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4.1 Precificação de Seguros

(2)

No mercado brasileiro, em que prevalecem taxas de juros elevadas, muitas vezes ocorre a 

compensação de um déficit no aspecto técnico com uma boa rentabilidade das aplicações

Rentabilidade financeira esperada dos investimentos do fundo comum: corresponde ao 

resultado financeiro oriundo da administração dos recursos financeiros do fundo comum sob a 

responsabilidade do segurador.

O aspecto técnico é a base sobre a qual vão incidir os outros aspectos. De acordo com Mano 

(1997, p. 21): “Uma condição necessária para que um método de tarifação seja satisfatório é 

que para grandes grupos de segurados o prêmio por ele gerado e as indenizações observadas 

sejam aproximadamente iguais.”

pC°l _ gcol

Conforme já evidenciado na Ilustração 7, o mercado financeiro exerce decisiva influência na 

definição do preço de seguro. Nas fases de boa rentabilidade, os resultados financeiros podem 

compensar eventuais déficits técnicos. Quando a rentabilidade não é muito favorável, a

tendência é de aumento nos prêmios. D’Oliveira (2006, p. 31) explica que:
Nas fases de mercado frouxo, os preços das apólices baixam e os seguros crescem em termos de 
penetração nos mercados, isto é, o quantitativo de transações se expande. Fases de mercado tenso, 
por sua vez, se caracterizam por rigorosa seletividade nas decisões de subscrição de riscos, 
apresentando significativos aumentos nos preços das apólices, e os valores arrecadados em 
prêmios crescem em detrimento do quantitativo de apólices vendidas.

A definição do prêmio a ser pago pelo segurado em troca do repasse das conseqüências 

econômico-financeiras do risco para o segurador é resultante da combinação de quatro 
aspectos:

Aspecto técnico: o valor do prêmio agregado recebido em uma carteira de seguros deve 

ser no mínimo igual ao total de sinistros dessa mesma carteira.

Sendo:
Pco1 = prêmio agregado de toda a carteira segurada.

Sco1 = sinistro agregado de toda a carteira segurada.
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Tabela 1 - Resultados das Seguradoras - 2005

de

Aspecto mercadológico: corresponde ao grau de concorrência, às atividades dos

competidores, à estratégia comercial da companhia e ao desenvolvimento da economia como

Regulador que podem influir na definição do prêmio.

Da combinação entre esses quatro aspectos, resulta um valor de prêmio que, somado ao

resultado financeiro da carteira, deve ser suficiente para pagar as indenizações e demais

despesas da sociedade seguradora, conforme demonstra a equação abaixo:

+ OD

(3)

RF = resultado financeiro;

em que:

Pco1 = prêmio agregado de toda a carteira segurada;

um todo;

Aspecto regulamentar: relativo a normas e regulamentos expedidos pelo Órgão

Bradesco
Auto/RE
Companhia 
de Seguros

Unibanco 
AIG Seguros 
S/A

315.349.916
(18.858.125)
296.491.791

RESULTADO DAS OPERAÇOES - 
SEGUROS / PREVIDÊNCIA / 
CAPITALIZAÇÃO_____________________
RECEITAS FINANCEIRAS_____________
DESPESAS FINANCEIRAS_____________
RESULTADO PATRIMONIAL__________
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E 
PARTICIPAÇÕES_____________________
IR CONTRIB E PARTIC________________
LUCRO LÍQUIDO / PREJUÍZO__________
FONTE: SUSEP.

5.526.680.376
(674,317.110)
4.852.363.266

(718.211.505)
3.895.342.904
(964.566.500)
3.175.881.672

138.233.805

(160.315.528)
423.932.675
(76.987.971)

3.986.433
(50.721,676)

139.893.933
(47.823.728)

92.070.205

(76.738.904)
408.158.493
(85.336.189)

60.380.966
983.099

307.447.465
(91.923.750)
215.523.715

4.789.536
277.212.250
(64.663.242)
168.665.325

(70.653.953)

pcol

Porto Seguro 
Cia 
Seguros 
Gerais

+ RF = SC0‘

Todas as
Seguradoras
(danos)

financeiras..O plano de contas instituído para o mercado segurador brasileiro não segrega o 

resultado financeiro dos recursos do fundo comum (ativos garantidores das provisões 

técnicas) dos recursos próprios da seguradora. Mesmo assim, é possível verificar, conforme 

tabela abaixo, que o resultado das aplicações financeiras financia parte das despesas 

operacionais.
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4.1.1

Pr = E [Sco)]

(4)

Sendo:

Sendo:

Pp = prêmio puro;

0 = carregamento estatístico de segurança.

Prêmio Puro: corresponde ao prêmio de risco acrescido de um carregamento de segurança 

estatístico. Ferreira (2005, p. 2) esclarece: “O carregamento de segurança serve como uma 

margem de segurança para cobrir as flutuações estatísticas do risco, de modo que exista uma 

probabilidade pequena dos sinistros superarem o prêmio puro.”

Pr = valor agregado de prêmios de toda a carteira em determinado período, ou seja, 

corresponde ao somatório dos prêmios individuais;
E [Sco1] = valor esperado da variável aleatória valor total das indenizações ocorridas em uma 

carteira de seguros em determinado período.

Sco1 = sinistro agregado de toda a carteira segurada;

OD = outras despesas da seguradora.

Tipos de prêmios

Prêmio de risco: corresponde ao valor esperado de sinistros de determinada carteira de 

seguros, dentro de um intervalo de tempo determinado.

Pp = E [SC0‘] + (1 +9)

(5)
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z =

(6)

Sendo:

1,96 =

Pp = 110.000.000,00

(7)

Ou seja, ao determinar um carregamento de segurança de 10% (prêmio puro de R$ 

110.000.000), a hipótese nula será aceita com 95% de confiança, conforme mostra a 

Ilustração 8, a seguir:

z = números de desvios padrões a contar da média 

o = desvio padrão

Apenas para ilustrar, suponha-se que a distribuição de probabilidade da função de sinistros 

coletivos possa ser aproximada à distribuição normal, com média de indenização de R$ 

100.000.000,00 e desvio-padrão de 5.102.040,81. A sociedade seguradora quer estipular o 

valor de prêmio que seja superior ao valor de sinistros, com nível de confiança de 95%

O prêmio puro é obtido a partir de um teste de hipótese. Dada a distribuição de probabilidade 

da função de sinistros coletivos, com o nível de confiança estabelecido, verifica-se o valor 

mínimo do prêmio puro para se aceitar Hq.

Pp-100.000.000 
5.102.040,81

Pp-E[Scol] 
cr

Ho : Pp > Seo1

Hi : Pp<SC0'



59

95%

5%

100.000.000 110.000.000

(8)

Sendo:

it = prêmio comercial;

a = carregamento despesas.

Outras denominações para prêmio comercial são prêmio tarifário ou prêmio líquido.

Prêmio comercial: corresponde ao prêmio puro acrescido de carregamento para custear as 

demais despesas da sociedade seguradora, inclusive a remuneração do capital empregado.

Ilustração 8 - Definição de Prêmio Puro 
FONTE: Elaborada pela autora.

Mano (1997, p. 29) esclarece que:
O prêmio pode ser visto como a soma de três componentes. A primeira representa uma estimativa 
do valor esperado de indenizações futuras que deve ser o mais próximo possível do verdadeiro 
valor esperado, que não é conhecido. Assim, a estimativa pode ser vista como a soma do 
verdadeiro valor do prêmio esperado com um termo de erro que pode ser positivo ou negativo [...] 
A segunda representa o carregamento de segurança, pois as indenizações são estocásticas em sua 
natureza, sua realização pode acontecer acima ou abaixo do valor esperado. Entretanto, o valor

E[Scol](l + 0) 
1-a

Sobre o carregamento de segurança, assim se manifesta Mendes (1977, p. 18): “Esse múltiplo 

(carregamento de segurança) é arbitrário: quanto maior for, mais segurança teremos de que na 

prática, a taxa pura não se tomará insuficiente para cobrir todos os sinistros.” Conforme 

Ferreira (2005, p. 8), é “[...] muito comum a escolha de 0 igual a 10%. Observam-se, também, 

escolhas ao redor de 5% e outras bem superiores a 10%, dependendo do grau de aversão ao 

risco da seguradora.”

n = ojc + Pp => k
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E [Sco1] = E [S] x E [N]

(9)

4.1.2.1 Valor esperado do montante a indenizar em cada sinistro — E [S]

Com os dados provenientes da experiência histórica do segurador na carteira, ou, na falta 

desses, da experiência de mercado ou de carteiras similares, verifica-se qual distribuição de 

probabilidade paramétrica melhor se adapta à base de dados. As distribuições de 

probabilidade mais utilizadas são:

É hipótese fundamental desse modelo a independência dos segurados e de cada sinistro, dada 

uma carteira de seguros em um período de tempo.

Sendo:
E [Sco1] = valor esperado de sinistros agregado de uma determinada carteira dentro do 

intervalo de tempo especificado;

E [S] = valor esperado do montante a indenizar em cada sinistro dentro do intervalo de tempo 

especificado;

E [N] = valor esperado do número de sinistros dentro do intervalo de tempo especificado.

Prêmio bruto: corresponde ao prêmio comercial acrescido de impostos (IOF), de custo da 

apólice (máximo de R$ 60,00 em geral ou de R$ 20,00 para seguro popular, conforme 

Circulares SUSEP n° 176/01 e 306/05, respectivamente) e, se for o caso, adicional de 

fracionamento. E prêmio efetivamente pago pelo segurado.

esperado pode não ser estável e mudar com o tempo. Assim, um carregamento de segurança é 
acrescido ao valor do prêmio para proteger de insolvência o segurador. Por fim, a terceira 
representa o carregamento de despesas: gastos com administração, aquisição, impostos e uma 
margem de lucros.

4.1.2 Cálculo do E(Sco1)

O modelo para o valor esperado do sinistro é obtido a partir das distribuições da freqüência de 

sinistros da carteira e de severidade (valor individual) de cada sinistro. Assim,
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a) log normal

b) Pareto

Ilustração 9 - Severidade de Sinistros: Distribuição Log Normal 
FONTE: FERREIRA, 2005, p. 50.

Ilustração 10 - Severidade de Sinistro: Distribuição de Pareto 
FONTE: FERREIRA, 2005, p. 51.

Quando a distribuição de valor de um sinistro se apresenta enviesada e seu logaritmo natural é 

normalmente distribuído, a log normal é utilizada. Segundo Ferreira (2005, p. 51), a 

distribuição de probabilidade log normal é utilizada em colisão, nos seguros de automóveis e 

incêndio comum.



62

Gamac)

Ferreira (2005, p. 54) cita como exemplo de utilização: colisão nos seguros de automóveis.

média (Xt). A fórmula da

Ferreira (2005. p. 52) apresenta incêndio vultoso e resseguro de catástrofe como exemplos de 
utilização da distribuição de Pareto.

Ilustração 11 - Severidade de Sinistro: Distribuição Gama 
FONTE: FERREIRA, 2005, p. 53.

O parâmetro que caracteriza a distribuição de Poisson é a 
distribuição é:

A distribuição de Pareto é utilizada quando o objetivo é limitar a análise para valores 
superiores a um determinado montante, denominado de ponto de observação (OP) e é 
especialmente interessante para eventos extremos, já que possui uma cauda extensa.

4.1.2.2 Valor esperado do número de sinistros E [N]
Já para a variável aleatória número de sinistros ocorridos em determinado período, a 
distribuição de probabilidade mais utilizada é a Poisson.

Segundo Stevenson (1981, p. 118): “A distribuição de Poisson é útil para descrever as 
probabilidades do número de ocorrências num campo ou intervalo contínuo. [...] Note-se que 
a unidade de medida (tempo, área) é contínua, mas a variável aleatória é discreta.”
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Sendo:

(11)

4.1.23 Valor esperado do sinistro agregado E [SCO,J

Quando a variável aleatória número de sinistros ocorridos em determinado período é aderente 

à distribuição de probabilidade de Poisson, distribuição do valor total de indenizações no 

mesmo período segue a distribuição de Poisson Composta (?t, n), de modo que:

Lembrando(lO):

E [SCO|J = E [S] x E [N], sendo

E [S] = média do valor de um sinistro e 

E [N] = média do número de sinistros.

n = número de ocorrências, no caso, número de sinistros no intervalo de tempo;

e = base dos logaritmos naturais;

? = taxa média por unidade; no caso, por unidade de tempo;

t = número de unidades, no caso, de unidades de tempo.

Assim:

E(Sco1) = E[S] x ?t 

s2(sC01) = ?tE[S2]

n!

n\
(10)

Scol=
M=0

P(.v)=-
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—> N (0,1)

—>N(O,1)

(12)

E[Sco1 ] = E[S] xE[N]= 17.977 x 5.000 = 89.885.000 

s2[Sco1 ] = ?t E[S2] = 5.000 x 414.758.789 = 2.073.793.945.000 

s[Scol] = 45.539

Exemplo: Para melhor sedimentar a operacionalização de cálculo do valor do prêmio puro de 

uma carteira de seguros, será desenvolvido o seguinte exemplo.

ScoI = E[Sco,] + zs[Sco1]

Sco1 = 89.885.000 + 1,96 x 45.539 = 89.974.256

Uma seguradora está estabelecendo o preço do prêmio puro de uma carteira de automóvel 

para o período de um ano. De acordo com a experiência do segurador com essa carteira nos 

anos anteriores, o valor individual de cada sinistro segue uma distribuição log normal com 

média R$ 17.977,00. A freqüência de sinistros anual pode ser representada por uma 

distribuição Poisson, com média de 5.000 ocorrências. A seguradora deseja determinar o valor 

do prêmio que irá cobrir os sinistros esperados com confiança de 95%.
Dados: E[S2] = 414.758.789

4.1.2.4 Aproximação de Sfo1 com a normal

Como trabalhar com a distribuição Poisson Composta é complexo, pode-se fazer uma 

aproximação com a normal.

Sco‘ - ^£[5] 
y]AíE[S2]

Sco1 -£[SCO/] 
cr
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95%

4.1.3

Pode-se considerar a exposição ao risco como a importância segurada de toda a carteira. 

Nesse caso, ao se dividir o prêmio comercial agregado pelo total de importância segurada, 

calcula-se a taxa de prêmio utilizada para se mensurar o prêmio individual. Aproveitando o 

exemplo anterior, se for considerado que o capital segurado agregado da carteira como R$ 

900.000.000,00, a taxa de prêmio será 11,76% (105.852.065 / 900.000.000). Assim, no caso 

de um segurado cuja importância segurada seja de R$ 25.000,00, o valor do prêmio comercial 

será de R$ 2.940,33 (25.000,00 x 11,76%). A esse valor será acrescido o custo da apólice, 

IOF e adicional de fracionamento, no caso de pagamento a prazo.

Prêmio individual
Após calculado o valor do prêmio comercial a ser recebido por toda a carteira (p), deve ser 

feita a individualização para cada apólice contratada. O valor do prêmio individual (pi) 

depende da exposição ao risco (F):

Ilustração 12 - Exemplo Cálculo de Prêmio Puro 
FONTE: Elaborada pela autora.

5%

89.885.000 89.974.256
Distribuição de Probabilidade Valor de Sinistro Agregado

7t
^i= —

F
(13)

■ Conforme apresenta a Ilustração 12, o prêmio puro calculado que, com nível de significância 

de 95%, cobrirá o total de sinistros da carteira em 1 ano é R$ 89.974.256,00. Considerando 

que o segurador estipule um carregamento de 15% para as demais despesas da entidade, o 

prêmio comercial a ser cobrado deverá ser R$ 105.852.065,90 (R$ 89.974.256,00 / 0,85).

sc°i
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Conforme o IAIS (2000, p. 12): “A Estatística mostra que, pelo menos teoricamente e quando 

estão presentes algumas condições básicas, quanto maior e mais homogênea for a carteira, 

melhor os riscos desta carteira poderão ser previstos e calculados”.17 No entanto, Botti (1995, 

p. 74) contrapõe que:

A questão reduz-se à visão da extensão em que o passado determina o futuro. Não podemos 
quantificar o futuro, por ser desconhecido, mas aprendemos a empregar os números para 
esquadrinhar o que aconteceu no passado. Mas até que ponto devemos confiar nos padrões do 
passado para prever o futuro? O que é mais importante quando enfrentamos um risco: os fatos 
como nós o vemos ou nossa crença subjetiva no que se oculta no vazio do tempo? A administração 
do risco é uma ciência ou uma arte? Conseguiremos determinar exatamente a linha divisória entre 
as duas abordagens?

O modelo para cálculo do prêmio, baseado nas distribuições de probabilidade da severidade 

de cada indenização e nas distribuições de probabilidade da frequência de sinistros em 

determinado período, é construído a partir do conhecimento do atuário combinado com dados 

históricos, seja do próprio segurador, seja de congênere ou do mercado em geral, ou seja, 

parte-se da premissa de que o futuro pode ser explicado pelo passado. Sobre esse ponto, assim 

discorre Bemstein (1997, p. 6):

i7Statistics show that, at least lheoretically and whem certain basic conditions are present, the more 
homogeneous and larger the portfolio, the better the techinical risk combined in a portfolio can be predicted and 
thus calculated.

O risco das companhias de seguro advém do fato de que, na prática, agrupar riscos em 
similaridade e em quantidade suficiente para que a Lei dos Grandes Números funcione 
perfeitamente e a atividade de seguros não tenha um componente de jogo é comercial e 
tecnicamente impossível.

Modelos atuarias baseados em pequena amostra de dados, em conseqüência da Lei dos 

Grandes Números, apresentam maior volatilidade. Por isso, a boa técnica preconiza que a 

massa segurada seja significativa e homogênea para que o prêmio seja comercialmente viável.

Para finalizar esse item, alguns pontos devem ser mais uma vez explicitados. Em primeiro 

lugar, o valor do prêmio de seguro é calculado a partir de modelos atuariais. O objetivo de um 

modelo é simplificar a realidade sem perder a conformidade com os dados a serem 

modelados.
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4.2 Aceitação de riscos

na

4.3 Constituição de provisões

Como visto em 3.1, a incerteza é uma das características do seguro. Assim como a incerteza 

influencia o processo de precifícação (utilização das distribuições de probabilidade), ela 

também afeta a determinação do valor das provisões técnicas. A Ilustração 13 demonstra que

Os efeitos negativos são, ainda, maiores porque a reversão de uma seleção adversa de riscos 

não tem efeito imediato. As apólices de seguro, em geral, têm vigência de um ano e a 

sociedade seguradora somente pode cancelar um contrato com autorização do segurado.

A aceitação de riscos pela sociedade seguradora deve ser bastante criteriosa, estritamente de 

acordo com os parâmetros definidos no momento da precifícação. O descasamento entre as 

atividades de precifícação e subscrição pode ocasionar problemas financeiros e econômicos à 

sociedade, já que foi mensurado preço para um tipo de cobertura, no entanto a garantia 

coberta é outra.

D’Oliveira (2006, p. 20) esclarece que:
Em um sentido mais abrangente, a subscrição é a atividade de seleção dos riscos demandantes de 
cobertura, e materializa, em seu conjunto, a política de subscrição da companhia de seguros. 
Teoricamente, a política de subscrição deve:

— Evitar um excesso de sinistro acima daquele nível de provisão de reservas feitas segundo as 
taxas praticadas;
— Assegurar um adequado volume de negócios;
— Pensar a distribuição ótima não apenas no curto, mas, também, no longo prazo;
- Conferir o devido peso à dispersão, dos riscos assumidos.

A subordinação da área de aceitação de riscos à área comercial pode comprometer a qualidade 

na seleção de riscos, já que os objetivos das duas áreas são conflitantes.

A adequação da política de aceitação de riscos depende da interligação com as áreas de 

precifícação e de constituição de provisões. Alterações nos parâmetros utilizados 

determinação do prêmio devem ser imediatamente inseridas nos critérios de aceitação do 

risco. Assim como a sinistralidade da carteira é um feedback para a política de aceitação de 

riscos: sinistralidade elevada pode indicar critérios de subscrição não adequados.
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Despesas relacionadas aos contratos de seguros>

<

4.3.1

a) Estimativa caso a caso: está baseado na análise dos reguladores de sinistro e em sua 
avaliação na determinação do valor de provisão a ser constituída. Sua grande vantagem 
é que é relativamente fácil de ser implementado. No entanto, há forte dependência em 
relação às avaliações dos reguladores de sinistro. Muitas vezes, a estimativa caso a caso 
fornece os dados para os outros métodos.

as despesas relacionadas aos contratos de seguros estão sujeitas a variações estatísticas. (IAIS, 
2003b, p. 5)

Distribuição do 
número de 

sinistros em determinado 
período

Distribuição do 
valor de um 

sinistros em determinado 
período

Distribuição de período entre 
a ocorrência até o aviso 

dos sinistros

Distribuição do 
número de sinistros

Distribuição dos valores 
de sinistros pagos

Distribuição do período 
entre o aviso até o 

pagamento

Ilustração 13 - Provisões Técnicas 
FONTE: IAIS, 2003b, p. 6.

Provisões de sinistros (PSL e IBNR)
O IAIS (2003b, p.9-11) apresenta três métodos para mensurar a provisão de sinistros, que 
devem ser utilizados conforme os ramos de seguros subscritos, condições econômicas, 
inflação e outros fatores contextuais: estimativa caso a caso, métodos determinísticos 
baseados em triângulos de run-off e métodos probabilísticos.
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b)

A Ilustração 14, a seguir, apresenta um triângulo de run off. A primeira linha representa os 

valores dos sinistros pagos cuja ocorrência se deu no primeiro trimestre de 2000. Assim, entre 

janeiro e março de 2000 foi pago o montante de R$ 6.106 mil relativos a sinistros ocorridos 

nesse mesmo período (coluna 0). Entre abril e junho de 2000, o total pago em relação aos 

sinistros ocorridos no trimestre anterior foi R$ 5.832 mil (coluna 1). Já no trimestre seguinte, 

julho a outubro de 2000, foi registrado o pagamento total de R$ 736 mil para sinistros 

ocorridos entre janeiro e março do mesmo ano (coluna 2) e assim sucessivamente. A última 

diagonal da tabela representa os sinistros pagos no último trimestre de 2002. A parte inferior 

do triângulo deve ser estimada a partir dos dados inseridos na parte superior.

Uma forma de avaliar a adequação da provisão constituída pelo método caso a caso é verificar 

como o seu valor evolui com o decorrer do tempo. Uma tendência de crescimento da 

provisão, conforme se aproxima o pagamento da indenização, pode significar sub- 

provisionamento. A mesma conclusão pode ser tirada no caso de grande incidência de 

reabertura de processo de sinistro após pagamento de indenização, seja por vias judiciais ou 

não.

Métodos determinísticos baseados em triângulos de run-off. Lima Neto (2004, p. 26) 

esclarece que:
O objetivo do triângulo de run off é resumir a experiência de sinistros de uma seguradora. 
Portanto, ele pode ser considerado um relatório que procura apresentar os sinistros segmentados 
pelo período (normalmente ano) de ocorrência e de aviso (ou pagamento).
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2 6 70 3 4 5 8 10 119

01/2000 5 832 736 13 166 106 204 122 130 30 430 3

02/2000 376 078 5 948 472 166 123 110 7 52 7913

03/2000 6 025 1555.497 696 81 15116 49 99 19

04/2000 5 364 6 682 567 242 95 73 47 103 27

01/2001 4.581 5260 586 194 102 75 32 15

02/2001 4 779 177 1715 512 614 43 11

03/2001 4 397 5632 721 250 73 48

04/2001 4.520 6 763 868 275 50

01/2002 6 338 591 1724.426

02/2002 5.858 6 654 423

03/2002 6 015 6 697

04/2002 5 393

IAIS (2003b, p. 10) esclarece que a estimação de futuros pagamentos de sinistros pode ser

(2004) utilizou a técnica de chain ladder em sua pesquisa para estimar a provisão de sinistros

para o ramo de responsabilidade civil facultativa de veículos.

Pelo método determinístico baseado em triângulos de run-off, o valor da provisão depende de

dados históricos. Desse modo, qualquer alteração, seja regulamentar, seja no mercado etc.

requer que sejam feitos ajustes ao modelo.

Um ponto negativo dos modelos determinísticos é a maior complexidade em relação à

estimativa caso a caso.

Modelos probabilísticos: as provisões técnicas são mensuradas a partir da construção dec)

cenários e a ponderação deles a partir de distribuições de probabilidade.

IAIS (2003b, p. 11) afirma que:

Trimestre de Desenvolvimento dos Pagamentos 

1

feita por variadas técnicas e depende da elaboração de algumas hipóteses, tais como: taxas 

futuras de inflação, índices de recuperação através de salvados e sub-rogações. Lima Neto

Ilustração 14 - Triângulo de run off 
FONTE: LIMA NETO, 2004, p. 27.

Triângulo de run-off dos Valores de Sinistros do Ramo de 
ResponsabilidadeCrvil Facultativa deVeiciilosfem RS 1.000). Data base 31/12/2002

Trimestre de 
Ocorrência
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4.3.2 Outras Provisões

4.4 Risco de subscrição

O risco de subscrição associado às provisões técnicas é composto de riscos de subscrição 

associado às provisões de sinistros (cobertura emitida e ganha, porém ainda não totalmente 

liquidada) e das provisões de prêmios não ganhos (cobertura emitida, porém, não ganha). No 

que se refere ao risco de subscrição associado à emissão de prêmio, esse é representado pelo 

risco associado à cobertura que será emitida, apesar de o cálculo de do prêmio se encontrar 

equivocado.

Para a provisão para prêmios não ganhos, o método de mensuração de acordo com a relação 

entre período de vigência total da apólice e o período de vigência, conforme detalhado no 

item 3.5.1 , é o mais comum, conforme detecta o IAIS (2003b, p. 15).

No caso de constituição de provisão de insuficiência de prêmios, utilizam-se métodos 

prospectivos. O IAIS (2003b, p. 15) esclarece que “é usual que a provisão de insuficiência de 

prêmios seja determinada com referência ao prêmio não ganho, mas com uma adição 

determinada para refletir uma sinistralidade na carteira maior que a assumida na determinação 

do prêmio.”19

18 Many Insurance risk models exist in literature. It is important that a model be chosen that is appropriate for 
the Unes ofbusiness and lhe market conditions being modeled. It is essential that sensitivity tests be done to help 
assess the suitability of the model. An inappropriate model may produce residts that are far from realistic best 
estimates.
19 It is usual that this additional provision for unexpired risk would be determined with reference to the unearned 
premium, but with an addition determined to reflect a claims ratio on the business that is higher than that which 
is assumed in the premium rates.

Para o IAIS (2003b, p. 11) a vantagem desse modelo é prover uma visão detalhada da 

situação da seguradora. O mesmo Organismo aponta a complexidade dos modelos 

probabilísticos e a necessidade de grande quantidade de dados confiáveis como suas 

deficiências.

Existem muitos modelos de risco de seguros na literatura. O importante c que o modelo a ser 
escolhido seja apropriado às linhas de negócio e às condições de mercado a serem modeladas. E 
essencial que testes de sensibilidade sejam feitos para ajudar a verificar a adequação do modelo. 
Um modelo não apropriado pode produzir resultados bem distantes da real melhor estimativa. 18
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■>

31.12..X0 31.12. XI

Já no que concerne às apólices ainda não emitidas, prevalece o risco associado à precifícação 
inadequada da cobertura a ser oferecida.

A linha do tempo do risco de subscrição, apresentada na Ilustração 15 abaixo, evidencia os 
momentos críticos no risco de subscrição.

Risco associado 
à provisão de 
sinistros

Risco associado 
à provisão de 
prêmios não 
ganhos /

Risco associado 
à precifícação

O IAA (2002, p. 21) apresenta lista exemplificativa dos motivos que podem ensejar o risco de 
subscrição:

Má seleção dos riscos a serem cobertos: o segurador não é muito criterioso no exame do 
risco no momento da contratação e aceita riscos em desacordo com as premissas utilizadas;

Má precifícação do risco segurável: o prêmio cobrado pelo segurador é inadequado para 
suportar as futuras obrigações oriundas do contrato securitário;

Design do produto inadequado, sem previsão de todos os seus riscos;
Sinistros em maior quantidade ou de maior severidade que o esperado;
Riscos no ambiente econômico: as condições sociais podem se alterar, de forma a ter 

um efeito negativo sobre o segurador;

Considerando a data de 31.12.X0, o risco de subscrição de uma sociedade seguradora pode ser 
assim analisado. Em relação às apólices já emitidas, há o risco de as provisões de sinistros 
(PSL e IBNR) não representarem adequadamente o valor dos sinistros já ocorridos e da 
provisão de prêmios não ganhos não ser suficiente para fazer frente aos sinistros a ocorrer.

Ilustração 15 - Linha do Tempo do Risco de Subscrição 
FONTE: FELDBLUM, 1996, p. 340.

1=1 Prêmios já emitidos

□ Prêmios a serem emitidos



73

Alguns países permitem às seguradoras constituírem uma provisão de equalização, a ser 

utilizada nos casos de eventos extremos, com a intenção de proporcionar resultados mais

parte, já que estimá-los estatisticamente a partir de dados históricos dos anos anteriores pode 

levar à subestimação, caso nenhum evento dessa natureza tenha ocorrido nesse período, ou à 

super-estimação, se um evento extremo estiver incluído na base de dados. Em geral, o 

gerenciamento de riscos de catástrofes dá-se através da pulverização de riscos: cosseguro e 

principalmente resseguro. Segundo KPMG (2002, p. 30):

O segundo refere-se aos eventos extremos, que são pouco ffeqüentes, mas que apresentam 

montantes a serem indenizados muito elevados. Esses eventos devem ser considerados à

Quase todos os fatores que ensejam o risco de subscrição estão de alguma forma sob controle 

das sociedades seguradoras. O grande desafio consiste em como lidar com eventos não 

previsíveis. Por exemplo, a ocorrência de ciclones na região sul do Brasil, fenômeno 

meteorológico que aconteceu recentemente, não era considerada no momento da precificação 

de seguros residenciais até então, o que causou desestabilização de algumas carteiras naquele 

período.

Risco de retenção líquida elevada, no caso de catástrofes ou sinistros concentrados;

Comportamento do segurado não previsto pela companhia no momento da precificação 

e no cálculo das provisões de sinistros;

Risco das provisões técnicas estarem inadequadas.

Dois aspectos devem ser considerados na mensuração do risco de subscrição. O primeiro está 

relacionado à volatilidade da distribuição de probabilidade de valor de sinistro agregado. 

Quanto maior a variância dessa distribuição, maior o risco de subscrição. Por isso, ser tão 

importante a homogeneidade dos riscos segurados e o tamanho da carteira de segurados.

Resseguro é o principal mecanismo que as seguradoras de danos utilizam para diminuir sua 
exposição. Ele está estreitamente relacionado ao gerenciamento de risco de subscrição. A extensão 
e a qualidade do resseguro contratado é responsável pelo nível de proteção disponível à 
seguradora. A contratação de cobertura insuficiente pode levar a dificuldades financeiras no caso 
de sinistros de valores não esperados.20

20 Reinsurance is the main mechanism for non-life insurers to mitigate their exposures. This is therefore closely 
linked with the underwriting management risk. The extent and quality of reinsurance purchased will 
establish the levei of protection available to a non-life insurer. The purchase of insufficient cover can lead 
to financial difficulties in the event of major unexpected claims.
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Risco de subscrição e os regimes de solvência das sociedades seguradoras4.5

Traduzindo as definições acima para uma equação, uma sociedade seguradora é considerad 

solvente se:

A implantação da política de subscrição a ser adotada pela seguradora é de responsabilidade 

da diretoria, conforme o estabelecido pela Circular SUSEP n° 249/04.

estáveis às seguradoras com o decorrer do tempo. No entanto, o IFRS n° 4 posiciona-se contra 

essa constituição, já que essa provisão não apresenta as características de exigibilidade. Nc 

entanto, não há oposição quanto à constituição de reserva para esse fim.

A importância da política de subscrição pode ser, assim, resumida, conforme KPMG (2002, p 

30):
A seguradora procura mitigar sua exposição ao risco de underwriting através de sua política d< 
subscrição. Decisões de subscrição não muito bem definidas podem encadear significativo efeite 
na rentabilidade da companhia, já que o prêmio calculado pode não estar compatível com ; 
cobertura aceita. O risco de uma política de subscrição inadequada é exacerbada em períodos d< 
rápido crescimento ou expansão para novos mercados.21

De maneira geral, o conceito de solvência consiste na suficiência de ativos sobre passivos d< 

uma companhia, ou seja, na capacidade de a companhia honrar todas as suas obrigações. Pari 

Gonçalves (1992, p. 47), “a solvência está associada a uma probabilidade (relativa a un 

determinado período de tempo) que a seguradora tem de honrar seus compromissos.” Silv; 

(1999, p. 55) afirma que: “De forma mais objetiva, uma seguradora será considerada solventi 

se o fluxo de receitas futuras adicionado a sua margem de solvência (medida contabilmenti 

pelo ativo líquido) ultrapassar o fluxo de desembolsos futuros.” O IAA (2002, p. 7-8 

esclarece que para seguros de curto prazo (objeto deste trabalho), pode-se considerar solvent 

a seguradora que, em determinada data, tiver fundos suficientes para indenizar seus sinistros 

devolver prêmios não ganhos e satisfazer todos os outros credores.

2/ Management will attempt to mitigate lhe above exposures through their underwritting managemei 
procedures. Poor underwritting decisions are likely to have a significant effect on a company’s profitabilit) 
since the premiums charged are unlikely to be comensurate with the levei of risk unsertaken. The risk of poo 
underwritting decisions can be exarcebated in periods of rapid growth or expansion into new areas of th 
market.
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Sendo:

A duração dos riscos é fator dos mais relevantes na análise de solvência no mercado 

securitário. No entanto, já que esta pesquisa está focada no segmento de seguros de curto 

prazo (danos), não será dada ênfase a essa questão.

Prct(t) + RF(t) + R + p - S rct(t) - D > 0
(14)

Ferreira (2005, p. 103-104) discorre que:
O processo de ruína está relacionado a diversos fatores qualitativos e quantitativos, entre os quais 
podem ser destacados os seguintes fatores quantitativos: duração do processo; carregamento de 
segurança (?) embutido no prêmio puro; distribuição do valor dos sinistros retidos; tipo de contrato 
de resseguro; limite técnico; fundo inicial que a seguradora aloca para assumir o risco de ruína; 
probabilidade de ruína.

Pret(t) = prêmio retido no período compreendido entre 0 e t;

RF(t) = resultado financeiro líquido no período 0 e t;

R = outras receitas do segurador;

p = reserva de risco (margem de solvência/capital mínimo);

S rct(t) = sinistros retidos no período compreendido entre 0 e t;

D = outras despesas do segurador.

A partir da equação acima, podem ser deduzidos alguns dos fatores que interferem na 

solvência de qualquer sociedade seguradora. A parcela Pret(t) reflete as políticas de 

precificação, de aceitação de riscos e de pulverização da seguradora. O resultado financeiro 

(RF (t)) engloba a gestão dos ativos financeiros da companhia, aí incluídos os ativos 

garantidores das provisões técnicas. A necessidade mínima de margem de solvência e o 

capital mínimo (p) são estipulados pelo Órgão Regulador e sua mensuração depende da 

mensuração de ativos e passivos. Já os sinistros retidos (S ret(t)) demonstram a constituição 

das provisões técnicas. Esse item, também, é influenciado pela política de aceitação e de 

pulverização da sociedade. O sinistro retido, igualmente, reflete o risco de crédito do 

cossegurador e principalmente do ressegurador, já que eventuais inadimplências desses 

agentes podem resultar em aumento de exigibilidade da seguradora (além de piora na 

qualidade de seus ativos). Por fim, as gestões administrativa e comercial estão vinculadas às 

outras receitas e outras despesas (D e R).
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operar:

É importante deixar claro que a adequação de capital (margem de solvência) é apenas um dos 

componentes ou estágios que asseguram a solvência da companhia. A solvência de uma 

sociedade seguradora é reflexo da combinação de vários itens, como: política de subscrição e 

de pulverização dos riscos seguráveis, gestão de ativos e passivos, precificação dos produtos, 

rentabilidade e gestão de riscos. Quanto ao último, não é por acaso que o IAIS (2003a, p. 16- 

17) elenca como critérios essenciais para que seja concedida autorização para uma seguradora

Para o IAIS (2000, p. 7), o regime de solvência de uma sociedade seguradora deve ser 

composto de três componentes:

Adequada constituição de provisões técnicas, que cobrem as despesas e sinistros 

esperados;

Aplicação de ativos garantidores conforme regras estabelecidas e

Adequada margem de solvência, que visa absorver as perdas não esperadas e garantir a 

continuidade de operação da instituição.

Que os sistemas de gerenciamento de riscos do solicitante, incluindo os contratos de 
resseguro, os sistemas de controles internos, os sistemas de tecnologia da informação, as políticas 
e os procedimentos sejam apropriados para a natureza e escala do negócio em questão.

Que a informação do plano de negócios do solicitante seja projetada para um mínimo de 
três anos. O plano de negócios deve refletir os ramos de operação e o perfil de risco e fornecer 
detalhes sobre os custos projetados de implementação, os requisitos de capital, o desenvolvimento 
projetado das operações, as margens de solvência e os contratos de resseguro. O plano de negócios 
deve apresentar informações relativas ao seguro direto e ao resseguro aceito, separadamente.

O IAA (2002, p. 35) explica que a probabilidade de insolvência pode ser descrita nas 

extremidades de uma função de probabilidade de valores de perda de uma sociedade 

seguradora. A Ilustração 16, a seguir, evidencia os montantes de perda cobertos pelas 

provisões técnicas, pela margem de solvência e o valor de perda que resultaria em insolvência 

da seguradora.
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Insolvência

perdas

4.5.1

Perda esperada:
Provisões técnicas

Ilustração 16-Solvência
FONTE: DUARTE JR. e VARGA, 2003, p. 46.

Conforme pode ser observado acima, a margem de solvência visa proteger a sociedade 

seguradora de perdas inesperadas e, assim, minimizar o seu risco de insolvência. O IAIS 

(2000, p. 9) afirma que “a margem de solvência deve ser considerada o último alicerce depois 

que todas as outras medidas tomadas pela companhia para garantir sua estabilidade tenham 
falhado.”22

\ Perdas inesperadas: 
j Margem de
• solvênciaI
*

22
The solvency margin should be considered the last resort after all other measures taken by the company to 

secure its fmancial stabUity have failed.

Regime de solvência por percentuais fixos

O regime de solvência por percentuais fixos consiste em aplicar percentuais previamente 

definidos a valores que representem ou que sejam proxis dos riscos enfrentados pela

Segundo o IAA (2002, p. 6), a evolução da necessidade de capital no mercado securitário 

passou por três níveis de desenvolvimento. O grau mais simples consiste em estabelecer 

percentuais fixos para todas as empresas. No nível intermediário, capital baseado em risco, 

são inseridas especificidades de perfil de risco de cada seguradora, mas ainda se utiliza uma 

fórmula a ser aplicada a todo o mercado. Finalmente, o nível mais avançado está 

fundamentado na utilização de modelos internos de cada seguradora. Essas três formas de 

regime de solvência serão mais bem detalhadas a seguir:

.S5 
o c 

<o
Z5 cr a>
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sociedade seguradora. Em seguros de curto prazo, as proxis de exposição ao risco mais 
utilizadas são prêmios emitidos, que consideram a magnitude das operações, e sinistros 
retidos que espelham a experiência de pagamento de sinistros da companhia.

0,20 vezes do total da receita líquida de prêmios emitidos dos últimos doze meses; 
0,33 vezes a média anual do total dos sinistros retidos dos últimos trinta e seis meses.

A restrição baseada em prêmios emitidos visa evitar crescimento da produção alicerçado por 
relaxamento nos critérios de subscrição, procedimento esse que invariavelmente acarreta 
problemas econômicos e financeiros no médio e longo prazo.

Quanto à definição de margem de solvência mínima contida na Resolução CNSP 55/01, Silva 
(1999, p. 63) esclarece que:

A limitação do item (a) procura diminuir o risco de insolvência conseqüente de uma produção 
desenfreada. Já a limitação do item (b) [...] busca reduzir o risco de insolvência quando existir má 
qualidade de riscos na carteira.”

A Resolução CNSP n° 8/89, alterada pela Resolução CNSP n° 55/01, estipula que:
A Margem de Solvência corresponderá à suficiência do Ativo Líquido (AL) para cobrir montante 
igual ou maior dos seguintes valores:
a)
b)

b)
c)

Em complemento, a Resolução CNSP n° 40/00 determina que:
O Ativo Líquido é representado pelo Patrimônio Líquido, com os seguintes ajustes:
I - adições:
a) Lucros não realizados da carteira de ações;
b) Receitas de Exercícios Futuros, efetivamente recebidas;
II - deduções:
a) As participações, diretas ou indiretas, em sociedades congêneres, entidades abertas de 
previdência privada de fins lucrativos e/ou resseguradoras, atualizadas pela efetiva equivalência 
patrimonial;

Despesas de Exercícios Futuros efetivamente despendidas;
Despesas Antecipadas.

A título de exemplo, caso não houvesse esse limitador, uma sociedade seguradora, com 
problemas de liquidez, podería tentar resolver sua situação aumentando sua emissão com a 
aceitação de riscos que a princípio não subscrevería. A curto prazo, sua liquidez melhoraria 
com o recebimento de prêmios. No entanto, a seleção adversa de riscos traz como 
conseqüência maior volume de sinistros a serem indenizados que não foram considerados no 
momento da precificação da carteira. Assim, não só a liquidez da companhia, mas também 
sua solvência ficariam seriamente comprometidas a médio e longo prazo.
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4.5.2

Gonçalves (1992, p. 62) complementa que “o cálculo com base nos sinistros tem a função de 

prevenir margens subestimadas no caso de sinistralidades médias muito altas. Até o limite de 

60% de sinistralidade média, a regra dos prêmios predomina; a partir daí, passa a vigorar a 

regra de um terço dos sinistros.”

Capital Baseado em Risco

No início da década de 1990, a Associação Nacional de Supervisores de Seguros NAIC, 

National Association of Insurance Commissioners, dos Estados Unidos, desenvolveu o 

modelo de capital baseado em risco, também conhecido como RBC, Risk Based Capital. 

D’Oliveira (2006, p. 92) enuncia que:
Em relação ao processo de identificação dos riscos que norteou a mudança do paradigma 
regulatório norte americano, no início dos anos de 1990, as sucessivas falências de seguradoras 
ocorridas a partir de meados de 1980 forneceram material privilegiado de estudos preliminares à 
implantação do modelo de Risk Based Capital.

A maior vantagem do regime de solvência por percentuais fixos é a sua simplicidade, tanto na 

descrição quanto no cálculo. A KPMG (2002, p. 15), também, destaca que “ [...] a rigidez do 
regime por percentuais fixos não deixa espaço para subjetividade.”23

No entanto, esse regime foi duramente criticado por não considerar o perfil de risco de cada 

seguradora individualmente. O IAIS (2000, p. 19) menciona os seguintes inconvenientes do 

regime por percentuais fixos:

Não responde adequadamente aos diferentes perfis de risco de cada seguradora;

Baseado em dados históricos;

Vulnerável às opções da sociedade seguradora. Por exemplo, uma companhia com 

crescimento de produção e com adequada constituição das provisões técnicas tem que 

aumentar sua margem, ao passo que outra com diminuição de prêmios e com provisionamento 

inadequado se beneficia com menor necessidade de capital.

A essas críticas, pode ser acrescentado que o regime por percentuais fixos não leva em 

consideração a qualidade do processo de gestão de risco implementado pela sociedade 

seguradora, bem como as técnicas de mitigação de risco utilizadas.

23 (...) the rigidity of the fixed ratio approach leaves no room for subjectivity.
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Haja vista as especificidades de cada grupo de seguros (vida, propriedade e responsabilidade e 

saúde), foram desenvolvidos três modelos de cálculo de capital mínimo: um para cada grupo. 

Como essa pesquisa está focada em seguros de curto prazo, será demonstrado o modelo para 

seguros do grupo de propriedade e responsabilidade.

Pelo sistema RBC, as seguradoras devem possuir um capital mínimo que suporte os principais 
riscos de suas operações. Por ter sido o primeiro e base de todos os outros, será desenvolvido, 
a seguir, o modelo de capital baseado em risco implementado no mercado americano.

Outra particularidade do mercado americano consiste nos Princípios Contábeis Estatutários 

SAP, Statutory Account ing Principies, mais conservadores que os Princípios Contábeis 
Geralmente Aceitos GAAP, Generally Accepted Accounting Principies, aplicados pelas 

sociedades seguradoras nas demonstrações encaminhadas aos Órgãos Supervisores. O RBC 

está baseado nas demonstrações elaboradas segundo o SAP.

A regulação e fiscalização da atividade seguradora nos Estados Unidos são de competência de 
cada unidade da Federação. Antes da introdução do RBC, cada Estado tinha seu próprio 
regime de solvência, que muitas vezes consistia na estipulação de capital mínimo 

relativamente baixo. Segundo a KPMG (2002, p. 3): “Essa nova regra prudencial, elaborada 
pela NAIC para melhor refletir o tamanho e a exposição ao risco das companhias, fez parte de 

um amplo plano de racionalização e harmonização das regras aplicadas às companhias de 
seguro nos Estados Unidos.”24

Os riscos enfrentados pelas sociedades seguradoras foram divididos nas seguintes categorias: 

Ro = riscos de investimentos em subsidiárias e riscos não expressos no Balanço Patrimonial 

(off-balance sheel riskf,

Esse modelo é uma evolução do regime por percentuais fixos e posteriormente foi 
introduzido, com algumas adaptações, também em outros países, como Canadá, México, 
Austrália e Japão.

24
This new prudenlial mie, designed by lhe NAIC to reflect more closely lhe size and risk expostire of 

companies, formed pari of a wider-ranging plan for rationalising and harmonising lhe rides applicable to 
Insurance companies in lhe United States.
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A

Ilustração 17, a seguir, apresentada por Duarte Jr. (2004), resume a forma de cálculo do RBC:

Conforme mencionado acima, o princípio basilar do sistema RBC consiste em encontrar a 

necessidade de capital de cada companhia de acordo com seus principais riscos. Inicialmente, 

é mensurada a exposição a cada categoria de risco (Ro, Ri, R?> Rj, R4 e R5), que depois são 

agregados (como o grau de correlação entre as categorias de risco pode ser significativo, o 

capital necessário para cada sociedade seguradora não é obtido com o simples somatório do 

capital calculado para cada categoria).

Ri = riscos de investimentos em renda fixa, com exceção dos riscos de investimentos em 

subsidiárias;

R.2 = riscos de investimentos em renda variável, com exceção dos riscos de investimentos em 

subsidiárias;

R3 = riscos de crédito em geral;

Rj= riscos das provisões técnicas e

Rs= riscos de prêmios.

Ri, R2, R3 são riscos de ativo, relacionados com a perda de valor de investimentos; enquanto 

os dois últimos retratam o risco de subscrição, específico da atividade seguradora 

(inadequação das provisões técnicas e da precifícação do seguro). Em complemento, Ro 

evidencia os riscos presentes nas empresas subsidiárias e os não expressos no Balanço 

Patrimonial, como as contingências, por exemplo.
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RISCOS
FATORES *-

COVARIÂNCIA

CAPITAL AJUSTADO

Ro

Ri

R^

ÍNDICE DE 
RBC

Ilustração 17 - Cálculo RBC

FONTE: DUARTE JR., 2004.

ALOCAÇÃO DE 
CAPITAL POR RISCO

|rbc

— I

R3

r2

r5

A KPMG (2002, p. 5-7) descreve a forma de cálculo da necessidade mínima de capital, que 
deverá ser comparada com 0 capital ajustado da companhia. A ilustração abaixo sintetiza a 
metodologia.

um fator aplicado a todo

Valor contábil de investimentos em subsidiárias.
Exigibilidades fora do Balanço Patrimonial._______________________________
Os títulos são ponderados por coeficientes, conforme sua qualidade. Esses coeficientes 
variam de 0% (títulos emitidos pelo govemo americano) a 30% (títulos emitidos por 
entidade quase em estado falimentar).
As ponderações para os dez maiores emitentes são dobradas.
E feito um ajuste, conforme a diversificação da carteira: quanto mais diversificada, menor 
é o coeficiente aplicado._________________________________________________________
Coeficiente de ponderação para cada categoria de investimento (ações negociadas em 
Bolsa têm ponderação de 15%, enquanto o coeficiente de imóveis é de 10%).
As ponderações para os dez maiores emitentes são dobradas, sendo que não podem 
ultrapassar 30%._______________________________________________________________ _
E dividido em dois componentes: R3’ para risco de crédito do ressegurador e R3” para 
risco de crédito de outros devedores.
Utilização de coeficientes de ponderação para cada crédito._________________ __________
Aplicação de fatores às provisões de sinistros.
A NAIC determina os fatores para todo mercado - baseados na pior taxa (worsl-case year) 
dos últimos dez anos.
Cada seguradora anualmente ajusta os fatores gerais para a sua realidade.
Os efeitos financeiros do risco das provisões técnicas são limitados, pois só há 
necessidade de aumento de margem caso a exposição ao risco não seja compensada pela 
margem de segurança existente devido às provisões não serem descontadas a valor 
presente._______________________________________________
Assim como em R4, para cada ramo de seguro é calculado 
mercado (maior razão sinistros/prêmio dos últimos dez anos).
Essa razão é ajustada para cada seguradora, segundo seu histórico de sinistros.
O fator individualizado é multiplicado por uma razão de desconto e adicionado às



83

0 IAIS (2000, p. 19) destaca como vantagem do capital baseado em risco o fato de esta 
metodologia não depender de mensurações mais refinadas e complexas de risco, o que facilita 
sua implementação. Outras vantagens do RBC são: não está calcado em critérios subjetivos, 
identifica separadamente os riscos.

O valor do capital baseado em risco é comparado com o patrimônio líquido ajustado da 
companhia. Caso a relação patrimônio líquido ajustado/ capital baseado em risco seja inferior 
a 100%, o órgão regulador da jurisdição deve tomar as seguintes medidas:

Entre 75% e 100%: a seguradora deve apresentar plano de complementação de capital;
Entre 50% e 75%: a seguradora deve adotar medidas prescritas pelo órgão regulador;
Entre 35% e 50%: o órgão regulador pode tomar o controle da companhia;
Menor que 35%: o órgão regulador toma o controle da companhia.

Lima Neto (2004, p. 13) aponta como deficiência do método RBC o fato de não estabelecer 
relações probabilísticas no cálculo do capital baseado em risco.

O sistema americano foi bastante criticado pelo grupo de trabalho que está revisando os critérios 
de solvência utilizados pelos países membros da comunidade européia. Além de concluírem que 
somente regras de capital não seriam suficientes para garantir essa solvência, formaram o 
entendimento que qualquer critério de avaliação do capital deveria possuir uma natureza aleatória 
e, fórmulas determinísticas, como as de RBC, não conseguiríam captar adequadamente os riscos 
da operação.

Cabe destacar que o modelo de capital baseado em risco, assim como o modelo por 
percentuais fixos, está baseado em dados históricos, ou seja, parte da premissa de que o futuro 
pode ser explicado pelo passado. Riscos operacionais não estão contemplados no modelo 
RBC.

Ilustração 18 - Fórmula RBC 
FONTE: KPMG, 2002, p. 5-7.

despesas da seguradora: se este valor superar 100% do prêmio emitido no ano, a diferença 
deve compor a margem de solvência.__________________________________________

R = Ro + +R22 +(0,5/?3,+/?j")2 +(0,5/?/+/?4)2 + /?2
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4.5.3 Modelos internos

26

Em síntese, modelos de risco mais desenvolvidos apresentam vários obstáculos práticos para 

sua implementação. Em muitos casos, seus custos podem ser proibitivos para instituições de 

menor porte. A quantidade necessária de dados para o modelo pode não estar disponível, 

principalmente para produtos novos ou que não sejam massificados. Isso sem falar nos 

recursos computacionais necessários, que implicam maiores custos e pessoal especializado. A

Modelos de risco podem ser úteis para os reguladores da atividade seguradora, mas existem muitas 
dificuldades envolvidas. A complexidade crescente dos modelos são invariavelmente 
acompanhadas de aumento na necessidade de dados, custos, e problemas de comunicação, mas 
com acréscimo de benefícios no que tange ao poder de predição de insolvência.Existem problemas 
práticos consideráveis relacionados a qualidade e facilidade no uso dos modelos. Em muitos casos, 
os dados necessários para representar a exposição corrente e estimar exposições confiáveis não 
estão disponíveis. Isso requer um grau elevado de julgamento, tanto nas hipóteses consideradas 
quanto na interpretação dos resultados. Esses problemas práticos impõem algumas limitações na 
utilidade desses modelos para fins regulatórios.26

25 Indeed, given the diversity in size, nature and complexity of Insurance undertakings across Europe, a 
"one size fits all" approach to risk modelling may not be achievable, nor necessary desirable. A workable and 
durable solution may comprise several approaches to financial resources, based on a uniform risk based 
approach but with incentives for undertakings to move onto scenario based and advanced model 
(probabilistic) approaches.

Modelos intemos, com enfoque mais refinado de riscos, embora tenham a vantagem de 

particularizar a metodologia para cada seguradora, segundo suas especifícidades, apresenta 

vários inconvenientes. O IAIS (2000, p. 20) destaca que modelagens de riscos mais avançadas 

requerem um bom aparato computacional, bem como necessita de uma quantidade substancial 

de dados disponíveis. Para a KPMG (2002, p. 6):

O regime de solvência baseado em modelos intemos de cada sociedade seguradora é o que 

melhor reflete a situação individualizada de cada companhia. Ao fazer um estudo sobre 

solvência para a Comunidade Européia, assim se manifesta a KPMG (2002, p. 16):
Na verdade, dada a diversidade de tamanho, natureza e complexidade de seguradoras na Europa, 
uma única metodologia de modelagem de risco pode não ser alcançável, nem necessariamente 
desejável. Uma solução possível e durável pode ser composta de várias metodologias para os 
recursos financeiros, baseados em uma metodologia de risco uniforme, mas com incentivos para a 
as seguradoras utilizar cenários ou modelos avançados (probabilísticos).25

Risk models could serve a useful purpose for insurance regulators but there are many difficulties 
involved. Increasing complexity of models is invariably accompanied by increasing data requirements, cost 
and communication issues, but with enhanced benefits in terms of predictive power of insolvency. There are 
considerable practical issues related to the quality and ease of use of models. In many cases, the necessary 
data for representing current exposures and estimating reliable exposures is not available. This requires a 
high degree of judgement, both in the assumptions made and in the interpretation of the results. These 
practical issues impose some limitations to the usefulness of such models for regulatory purposes.
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4.5.4

K.PMG (2002, p. 243) propõe uma adaptação da estrutura baseada nos três pilares para o setor 

bancário, conforme a ilustração a seguir:

A adoção de modelos internos de risco também significa alterações no modo de atuação dos 

Órgãos Reguladores. Em primeiro lugar, eles devem possuir corpo técnico altamente 

especializado, capaz de analisar, acompanhar e validar os modelos propostos pelas sociedades 

seguradoras. Além do mais, esse corpo técnico precisa estar equipado com os recursos 

necessários para a sua tarefa.

Ao comparar o Solvência II com o RBC, assim se.manifesta D’Oliveira:
O contexto e o viés das análises desenvolvidas no decorrer do Solvência II refletem fatores que 
ainda não se materializavam significativamente no mercado segurador norte americano no início 
da década de 1990. Em comum, há ênfase na constituição de um novo paradigma regulatório, 
focado na avaliação dos riscos. Como influências distintas, destacam-se as preocupações presentes 
nos estudos do Novo Acordo da Basiléia, cuja discussão foi moldada quer pelas crises financeiras 
da década de 1990, quer pela verificação de um forte processo de consolidação nos mercados 
financeiros, consolidação esta que, como vimos, não esteve ausente dos próprios mercados 
seguradores.

subjetividade inerente a esses modelos é mais uma dificuldade para a sua utilização como 
integrante do regime de solvência do mercado securitário.

Solvência II

O regime de solvência que ainda prevalece na União Européia é o baseado em percentuais 

fixos. O primeiro passo para revisão desse regime foi em 1997, com o Muller Report, que 

concluiu que o regime de solvência deveria depender do perfil de risco de cada seguradora. 

Em 2000, foi iniciado amplo projeto para estabelecer os critérios de solvência prevalecentes 

na União Européia, denominado Solvência II, em consonância com o Acordo de Basiléia II.

O Novo Acordo da Basiléia, divulgado em 2004, objetivou melhorar a adequação do 

requerimento de capital aos riscos associados às operações financeiras. Ele propõe que a 

estrutura de gerenciamento de riscos esteja calcada em três pilares: o primeiro trata de 

requerimento de capital mínimo, com base nos riscos de mercado, crédito e operacional; o 

segundo pilar refere-se à capacidade de supervisão bancária; o terceiro, relacionado às 

práticas de mercado, atribui papel relevante à transparência e à divulgação de informações.
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A possiblc threc pillar approach for insurancc undertakings

Pillar II Pillar IIIPillar I

Market DisciplineSupervisorx ReviewFinancial Resources

segurador, já que atualmente os grandes conglomerados financeiros atuam em ambos os
setores. KPMG (2002, p. 4), assim, se manifesta:

4.5.5 Brasil - projeto função de capital
Em fevereiro de 2004, através da Portaria SUSEP n° 1.885, foi constituído grupo de trabalho
com a finalidade de desenvolver os estudos necessários à formulação, aprimoramento e
manutenção de procedimentos de regulação voltados para a gestão

27

Options for firms to gnulualc 
to sccnario approachcs and 
inlcmal (probabilisuc) modcls.

Othcr pnidenlial rulcs (asseis 
and Iiabililies).

Addilional capital chargcs in 
individual cases.

Disclosures on risks:
- risks;
- kcy scnsilivilics and 

sccnario onalysis on asseis 
and technical provisions.

Minimum capital rcquircincnts 
sct for firms gencrally using a 
risk based approach asscssed 
by rcfcrcncc to undenvriling 
Information, asscts and 
linbilitics in thc financial 
slate mcnls

Group solvency rcquircmcnts 
Inking nccount of addilional 
risks al group lesei.

Asscssincnl of thc strenglh and 
clTcctivcncss of risk managcmcnt 
systcms and inlcmal Controls 
including rcvicw of:

- cxposurcs (including thc 
rcinsurancc programmc); 
internai risk modcls, 
stress tcsting of lechnical 
provisions and asscts; 
fitncss and propricty of 
scnior managcmcnt; 
assct /liabilily mismatch.

Disclosures rcconinicndaiions 
and rcquircmcnts crcatc 
iransparcncy by alknsing market 
participants to assess kcy 
Information on scopc of 
application, capital, risk 
cxposurcs, risk assessment and 
managcmcnt processes, and 
capital adcquacy of thc insurancc 
undertakings.

Ilustração 19 - Adaptação Novo Acordo da Basiléia para Seguros 
FONTE: KPMG, 2002, p. 243.

Um dos objetivos do projeto Solvência II é propiciar coerência entre os setores bancário e

Há também um amplo contexto internacional para o projeto Solvência II. Com o crescente 
reconhecimento de regras comuns para o setor financeiro globalmente, e uma tendência emergente 
de convergir as regras prudenciais para diferentes setores, a necessidade de reforma no sistema de 
solvência europeu cresceu. Há pressão do mercado de capitais por maior consistência e regras 
claras na mensuração de solvência, e eventos no mercado criaram novas pressões; o desastre do 
World Trade Center causou grande impacto no mercado internacional, e trouxe problemas de 
solvência para algumas seguradoras européias.27

e controle de riscos de

There is also a wider International context to the Solvency 11 project. With increasing recognition of 
the need for a levei playing field across the financial sector globally, and an emerging trend towards 
convergence of prudential rules for dijferent sectórs, the need for reform of the European solvency system has 
become more pressing. There is pressure from capital markets for greater consistency and clarity in the 
measurement of solvency, and market events have created further pressures. The World Trade Center disaster 
has had a major impact on markets internationally, and has created solvency concerns for a number of 
European Insurance undertakings.



87

O resultado desse projeto foi:

Circular SUSEP n° 253/2004, que instituiu questionário de risco a ser preenchido pelas 

sociedades seguradoras anualmente. O objetivo desse questionário é obter informações sobre 

o gerenciamento de riscos, principalmente o de subscrição. O relatório final do grupo de 

trabalho propõe a revisão desse questionário.

undenvritting a que estão sujeitas as sociedades seguradoras, as sociedades de capitalização e 

as entidades abertas de previdência complementar.

Foi definido que, no primeiro momento, os esforços estariam concentrados no mercado 

segurador, sendo, posteriormente, seguido pelos de previdência complementar aberta e 

capitalização, respectivamente. Dentro do mercado segurador, está sendo dada ênfase ao risco 

de subscrição, por ser esse risco específico e um dos mais importantes do mercado.

O objetivo da SUSEP é alterar o regime de solvência aplicado no Brasil, hoje baseado em 

percentuais fixos de margem de solvência e definição de capital mínimo conforme grupos e 

áreas de atuação, para nova metodologia que contemple os riscos assumidos pelas sociedades.

Resolução CNSP n° 155 que dispõe sobre o capital mínimo requerido para autorização e 

funcionamento das Sociedades Seguradoras. Começa a vigorar em Io de janeiro de 2008.

Resolução CNSP n° 156/06 que cria o Plano Corretivo de Solvência das Sociedades 

Seguradoras. Seu início de vigência também é início de 2008. Prevista para entrar em vigor 

em janeiro de 2008.

Resolução CNSP n° 157/06 que cria o Plano de Recuperação de Solvência das 

Sociedades Seguradoras, em vigor a partir de 2008.

Resolução CNSP n° 158/06 que dispõe sobre as regras sobre capital adicional baseado 

nos riscos de subscrição das sociedades seguradoras. O capital requerido para autorização e 

funcionamento das sociedades seguradoras, que será constituído de capital base (fixo) e 

capital adicional (variável, visando garantir os riscos inerentes à operação da sociedade). No 

caso de insuficiência do patrimônio líquido ajustado em relação ao capital mínimo, estão 

previstos:

- Apresentação de novo plano de negócios e nota técnica atuarial com previsão de 

recomposição patrimonial com aporte de capital, no caso de insuficiência até 30%;
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IFRS n° 4 e solvência das sociedades seguradoras4.6

O IASB decidiu dividir o projeto em relação a contratos de seguros porque empresas abertas 

de vários países, em especial os da União Européia e a Austrália, deveríam elaborar suas 

demonstrações financeiras de acordo com as normas internacionais a partir de 2005. Como o 

projeto não estaria terminado até essa data, ele foi dividido a fim de possibilitar que as 

seguradoras implementassem alguns aspectos. Os objetivos da fase I eram fazer limitadas 

melhorias na contabilização dos contratos de seguros e requerer o disclosure de informações 

sobre os contratos de seguros.

Em março de 2004, foi emitida pelo IASB norma internacional - International Financial 

Reporting Standard - que trata de contrato de seguros: IFRS n° 4, com início de vigência em 

janeiro de 2005.

Minuta de Circular da SUSEP com regras sobre o capital adicional baseado no risco de 

subscrição das sociedades seguradoras. De acordo com a proposta, o capital adicional relativo 

aos riscos de subscrição de cada segmento de mercado das sociedades seguradoras será 

determinado a partir da aplicação dos percentuais (ainda não definidos) sobre os prêmios 

retidos dos últimos 12 meses. As sociedades seguradoras que não possuírem modelos internos 

terão a necessidade de capital agravada.

Esse documento constitui a primeira fase de um amplo projeto de elaboração de padrões 

contábeis para o mercado securitário que ainda está em andamento, haja vista as práticas 

contábeis aplicadas na atividade securitária serem diversas, tanto dentro do próprio mercado 

quanto em comparação com outros - contratos de seguros foram excluídos do escopo de 

vários outros IFRS’s existentes, como o que trata de provisões, instrumentos financeiros e 

ativos intangíveis.

— Apresentação de plano de recuperação de solvência, no caso de insuficiência entre 30% 

e 50%;

- Instauração do regime especial de direção fiscal, quando a insuficiência for maior que 

50%.
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0 IFRS n° 4 determina que sejam realizados testes para verificar se o passivo oriundo de 

contratos de seguros está adequado. Em caso negativo, a diferença deve ser reconhecida no

As ações do IASB são fortemente influenciadas pelo mercado europeu. Esse mercado se 

caracteriza por apresentar uma contabilidade excessivamente conservadora. Esse o motivo 

pelo qual o IASB se preocupa em incentivar a eliminação do excesso de prudência das 

demonstrações contábeis das sociedades seguradoras.

Quanto ao passivo securitário, o IASB expressamente proíbe que provisões para seguros ainda 

não vigentes na data da demonstração contábil sejam reconhecidas como passivo exigível, 

como provisão para catástrofe e provisão para equalização. Essas provisões, não previstas na 

regulamentação brasileira, objetivam amenizar o prejuízo da seguradora em exercícios em que 

eventos pouco prováveis, mas de grande impacto tenham ocorrido. Sua função pode ser 

comparada à reserva para contingências. Cabe ressaltar que o IASB não faz qualquer objeção 

de se constituir esse tipo de reserva no patrimônio líquido.

Não constitui objetivo desta pesquisa fazer uma análise exaustiva do IFRS n° 4, mas sim 

destacar pontos do documento que estejam relacionados com gestão de riscos e solvência das 

sociedades seguradoras.

Nessa linha de raciocínio, o IASB estipula que uma seguradora não pode introduzir nova 

prática de mensurar passivo securitário sem descontar a valor presente e/ou mensurar passivos 

securitários com excessiva prudência, embora não haja restrição de continuar a utilizar tais 

práticas.

28 An insurer need not change its accounting policies for insurances contracts to eliminate excessive prudence. 
However, if an insurer already measures its Insurance contracts with sujficient prudence, it should not introduce 
additional prudence.

Em várias partes da norma internacional, o IASB incentiva as sociedades seguradoras a 

eliminar o excesso de prudência de suas demonstrações contábeis: “Uma seguradora não 

precisa alterar suas práticas contábeis para contratos de seguros para eliminar excesso de 

prudência. No entanto, se uma seguradora já mensura seus contratos de seguro com prudência 

suficiente, não deve ser adicionada nova prudência.”28 (IASB, 2004, p. 382)
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a)

b)

29 An insurer shall assess at each reporting date whether its recognised Insurance liabilities are adequate, using 
current estimates of future cash flows under its Insurance contracts. If that assessment shmvs that lhe carrying 
amount of its Insurance liabilities (..) is inadequate in the light of lhe estimated future cash flows, the entire 
deficiency shall be recognised in proftt or loss.
30 If a cedant's reinsurance assets is impaired, the cedant shall reduce its carryng amount accordingly and 
recognise that impairment loss in proftt or loss. A reinsurance asset is impaired if and only if:

there is objective evidence, as a result of a event that occurred after initial recognition of the reisunrance 
asset, that the cedant may not receive all amounts due to it under the terms of the contract; and 
that event has a reliably measurable impact on the amounts that the cedant wili receive from the reinsurer.

Foi definido, igualmente, que os créditos com resseguradoras devem ser objeto de 

impairment, com impacto, também, na Demonstração do Resultado do Exercício.
Se uma seguradora realiza impairment de seus créditos com resseguradoras, ela deve reduzir o 
valor desses créditos e reconhecer o valor da perda em perdas e lucros. Ocorre o impairment dos 
créditos com resseguradoras se, e somente se:

— há evidência objetiva, resultado de um evento que ocorreu após o reconhecimento inicial 
desse crédito, que a seguradora não receberá todo o valor mencionado nos termos do contrato;
— o evento tem um impacto confiavelmente mensurável no valor que a seguradora tem a 
receber da resseguradora.30 (IASB, 2004, p. 399)

Por fim, o IASB especifica que a sociedade seguradora deve evidenciar em suas 

demonstrações financeiras os valores relativos aos contratos de seguro; fluxos de caixa para 

os mesmos contratos, detalhando valores, prazos e grau de incerteza e concentração de riscos 

seguráveis.

resultado do excrcicio. O objetivo desse teste é reduzir a possibilidade de perdas materiais 
permanecerem não reconhecidas durante a fase I do projeto.

Uma seguradora deve mensurar em cada data de divulgação se seu passivo securitário está 
adequado, utilizando estimativas correntes de fluxos de caixa futuro dos seus contratos de seguro. 
Se esta mensuração demonstrar que o valor do passivo está inadequado a luz do fluxo de caixa 
futuro estimado, toda a diferença deve ser reconhecida em lucros e perdas.29 (IASB, 2004, p. 397- 
398)
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ESTUDO DE CASOS5

5.1 Seguradora A

a) Descrição da Sociedade Seguradora

Atualmente, segundo estatísticas disponíveis no site da SUSEP, tendo como parâmetro 

prêmios emitidos, ela está entre as dez maiores seguradoras no mercado nacional, incluindo 

todos os grupos: pessoas, automóvel, patrimonial e outros. Se forem considerados somente os 

grupos automóvel e patrimonial, a sociedade consta entre as cinco maiores companhias do 

mercado nacional, conforme dados da SUSEP.

De acordo com seu estatuto social, a Sociedade Seguradora A tem por objeto operações de 

seguros dos ramos de pessoas e danos, conforme definidos em lei. Ela está autorizada a operar 

em todas as Unidades da Federação.

A Seguradora A, sociedade anônima de capital fechado, faz parte de importante grupo 

financeiro nacional, capitaneado por um dos maiores bancos privados brasileiros. Seu controle 

é exercido por uma holding que agrega as seguradoras do grupo, que por sua vez é controlada 

pela holding de todo o grupo.

Esse capítulo busca apresentar os achados e análises provenientes das entrevistas, documentos 

e observação direta dos casos estudados nesta dissertação.

Ela foi autorizada a operar no país no início da década de 20. Até final da década de 70, houve 

várias incorporações de outras seguradoras e a atual denominação foi aprovada em meados da 

década de 80.

Em 2004, em atendimento à Lei Complementar 109/2001, houve a cisão parcial da sociedade 

seguradora, com a transferência de parte de seu patrimônio para uma congênere, sua 

controlada, que ficou com as operações de previdência complementar.
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b) Entrevistas realizadas

Para a realização deste estudo de caso, foram realizadas entrevistas com pessoas que exercem 

postos-chave na gestão do risco de subscrição. São elas: Diretor de Controladoria, Diretor 

Gerente de Produtos Massificados, Diretor Gerente de Empresas e Brokers, Superintendente 

de Controle Contábil - responsável pelas demonstrações contábeis, Gerente de Estatística, 

Gerente de Aceitação, Gerente de Auditoria, Gerente de Resseguros, Responsável pela 

Seguradora no grupo de risco do conglomerado.

O fato de pertencer a um grupo econômico que atua no setor financeiro, de certa forma, 

antecipou na sociedade seguradora a preocupação em controlar e mensurar riscos. Em 

primeiro lugar, porque a controladora da companhia estava obrigada a seguir os Acordos de 

Basiléia I e II, o que se estendeu às participadas. Em segundo lugar, porque as metodologias 

desenvolvidas para a instituição bancária foram implementadas para todo o grupo, com os 

ajustes e acertos necessários para cada caso individual.

Quanto à área geográfica de atuação, as operações da companhia estão fortemente 

concentradas na Região Sudeste, que respondeu por mais de 76% dos prêmios da companhia 

em 2005, seguida pela Região Sul, com participação de aproximadamente 12% .

Seu principal ramo de atuação é automóvel, que representou mais de 50% dos prêmios ganhos 

no exercício de 2005. A seguir, aparecem os grupos patrimonial (incêndio, lucros cessantes, 

compreensivo residencial, riscos de engenharia e riscos diversos) e de pessoas (vida em grupo 

e acidentes pessoais).

A holding financeira do grupo possui programa de ADR, American Depositary Receipts nível 

II,na NYSE, Bolsa de Nova Iorque. A negociação desses papéis na Bolsa de Nova Iorque 

obriga a holding financeira a seguir os preceitos da Lei Sarbannes Oxley, principalmente no 

que concerne aos rígidos controles internos exigidos, o que reflete na sociedade seguradora. 

Tal característica exerce influência significativa na gestão da companhia como um todo e no 

gerenciamento do risco de subscrição em particular.
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c) Política de Subscrição

A partir das entrevistas realizadas, observou-se que a sociedade seguradora, embora contribua 

positivamente para o resultado do conglomerado financeiro, não constitui seu principal foco 

de atuação. Desse modo, a diretoria da sociedade seguradora goza de relativa liberdade para 

deliberar sobre as políticas de atuação da companhia, desde que não conflitante com a política 

e estratégia macro do grupo.

A definição da política de subscrição é responsabilidade da diretoria da sociedade seguradora. 

Ela tem autonomia para fazer os arranjos e adequações, desde que obedecidas diretrizes 

básicas estabelecidas pela administração do grupo econômico, conforme as alternativas e 

oportunidades vislumbradas.

A cultura organizacional do grupo, principalmente no que tange à forma de lidar com riscos, 

exerce significativa influência na política de subscrição da Seguradora A. Em várias das 

entrevistas realizadas, foi mencionado que o grupo é bastante conservador quanto a esse 

aspecto. Essa característica do grupo reflete uma política de subscrição também conservadora 

por parte da seguradora, visando à redução de volatilidade em seu resultado.

Um dos principais fatores que direcionam a definição da política de subscrição é a 

rentabilidade esperada da seguradora, conforme definido no plano estratégico e orçamentário 

do grupo econômico. Alcançar essa rentabilidade passa a ser um dos objetivos da companhia 

e a política de subscrição é um dos meios de chegar a esse fim, ou seja, a partir do resultado 

esperado, define-se a composição do mix de produtos a serem colocados à disposição de 

clientes, áreas de atuação a serem priorizadas, incentivo a canais de distribuição, política de 

retenção da companhia etc.

O conservadorismo do grupo expressa-se em algumas decisões relacionadas à política de 

subscrição, tais como: baixo nível de retenção de risco em relação à capacidade da Sociedade 

Seguradora, estabelecimento de alvo de perda máxima por evento inferior a 0,5% do 

patrimônio líquido da seguradora em 2005, contratação de resseguro não proporcional para 

proteção de algumas carteiras massificadas, evitar oferecer garantia para bens muito expostos 

ou para áreas geográficas com maiores índices de sinistralidade etc.
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Precificaçãod)

A Diretoria da Seguradora realiza reuniões mensais de acompanhamento da política de 

subscrição adotada pela companhia quando, então, são analisados dados de mercado e de 

performance e desempenho da companhia. Essa política não é rígida, podendo ocorrer ajustes 

pontuais, quando necessários.

A diretoria da Seguradora define a política de subscrição embasada em minuciosos relatórios 

de acompanhamento de mercado e de acompanhamento de desempenho de suas áreas e de 

seus produtos.

O desenvolvimento incipiente do mercado ressegurador nacional foi destacado como fator 

limitante à política de subscrição adotada pela Sociedade Seguradora. Atualmente, a 

contratação de resseguro está condicionada aos produtos ou tipos de contratos oferecidos pelo 

1RB, ou aprovados por ele. Assim, alguns tipos de contratos mais elaborados não estão 

disponíveis no mercado brasileiro.

No processo de precificação de cada cobertura, os principais inputs são: o histórico de 

indenizações pagas na carteira, a política comercial definida pela Diretoria, o carregamento de 

segurança, o carregamento administrativo e o resultado financeiro esperado. A concorrência 

do mercado, como se verá adiante, também influencia o processo de precificação de forma 

significativa.

A Seguradora A possui grande preocupação em gerar informações, tanto que possui uma 

gerencia, subordinada à Diretoria de Serviços Massificados, especializada em indicadores de 

desempenho. Seu sistema de informações gerenciais é bastante detalhado e fornece dados 

abertos por produto, região geográfica e canal de distribuição que permite o acompanhamento 

das políticas e estratégias traçadas, bem como fomece subsídios para a tomada de decisão.

A Seguradora A determina os preços de suas apólices de seguro por cobertura. Assim, por 

exemplo, no caso de uma apólice de seguro de automóvel que preveja garantia compreensiva 

(colisão, incêndio, roubo e furto) acrescida de responsabilidade civil contra terceiros, o 

prêmio a ser cobrado será o somatório do prêmio calculado para cada cobertura 

independentemente.
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A proposição, no entanto, não expressa a importância da concorrência no processo de 

precificação na Seguradora A. Obtidas as informações, a sofisticação do modelo de 

precificação depende da concorrência que cada ramo de seguro enfrenta. Assim, por exemplo, 

para seguro de automóveis, que devido à concorrência acirrada possui margens muito

Tais achados corroboram a proposição 1 deste estudo: Os prêmios cobrados pela sociedade 

seguradora para todos os seguros massificados são obtidos a partir das distribuições de 

freqüência e severidade de sua própria carteira e do rateio do resultado financeiro da 

companhia entre seus produtos.

O carregamento de segurança e a política comercial são conseqüências da política de 
subscrição definida pela Diretoria da Seguradora para ser implementada pela companhia. 

Assim, por exemplo, áreas geográficas onde a companhia tem interesse em ganhar ou manter 

mercado podem possuir políticas de preços mais agressivas como fator de atratividade para o 

produto oferecido, ao passo que áreas menos atrativas podem possuir margens maiores. O 

mesmo raciocínio é aplicado a produtos, classe de segurados etc.

Quanto ao resultado financeiro dos ativos garantidores, ele é alocado por cobertura conforme 

sua participação nas provisões técnicas cobertas por ativos garantidores (Provisão de Prêmios 

Não Ganhos líquida de direitos creditórios + Provisão de Sinistros a Liquidar + Provisão de 

1BNR e outras). O sistema de informação contábil da companhia é bastante detalhado e 

estratificado, possibilitando tal alocação.

As informações sobre indenizações pagas são obtidas a partir das provisões técnicas: 

constituição e liquidação de sinistros. Observa-se o relacionamento entre as atividades de 

provisionamento e precificação na Sociedade Seguradora, a primeira alimentando a segunda 
com informações necessárias para a tomada de decisão.

A área de estatística da Seguradora estuda o comportamento das indenizações pagas por 
cobertura para cada carteira. Com base nesse histórico, ela verifica qual é a distribuição de 
probabilidade mais adequada para cada cobertura e calcula os parâmetros da distribuição. Para 
esse fim, a companhia utiliza, basicamente, a experiência de sua carteira, através de banco de 
dados próprio. Dados externos somente são utilizados para fins comparativos.
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O tempo de reação a uma variação desfavorável na sinistralidade também é mais dilatado, já 

que margens mais confortáveis oferecem um colchão de segurança à Sociedade Seguradora: 

pequenas variações ou variações sazonais não afetam a rentabilidade de forma expressiva.

apertadas, a precificação é bastante segmentada (por tipo e modelo de automóvel, cep de 

residência do segurado, uso do automóvel, características do motorista etc), ou seja, a partir 

de uma matriz com todas as características consideradas, é calculada uma taxa de prêmio para 

cada combinação possível de segmentação.

Verifica-se, desse modo, que a proposição 2 - Eventuais desvios desfavoráveis na 

sinistralidade são imediatamente refletidos na determinação de prêmios - é aceita 

parcialmente no caso estudado, já que ela se verifica somente nos ramos de seguros que 

apresentam elevado grau de concorrência.

A maior segmentação na formulação de preços possibilita maior adequação do risco 

individual de cada segurado ao preço pago pela cobertura. O desafio da precificação nesse 

caso é equilibrar maior segmentação com consistência de dados, já que uma das 

consequências da partição são amostras menores.

Já para seguros menos disputados e que apresentam margens mais confortáveis, a 

segmentação do mercado para fins de precificação é menor. Para esses casos, a companhia 

seguradora dispõe de banco de dados suficiente e conhece o mercado em detalhes, mas não há 

necessidade comercial de utilizar esses dados na definição do prêmio (até porque maior 

sofisticação na formulação de preços implica maiores custos)

A concorrência também é responsável pela definição do prazo de ajustes no preço como 

reflexo de desvios negativos de sinistralidade da carteira. Mais uma vez utilizando o exemplo 

do seguro de automóveis, a combinação de concorrência acirrada e margens apertadas levou a 

Sociedade Seguradora a definir periodicidade curta desses ajustes: todo mês as taxas de 

prêmio são atualizadas, pelo menos para os critérios relacionados ao bem segurado, que 

apresentam maior volatilidade.
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e) Aceitação do risco

A Seguradora A possui dois canais de vendas principais para seguros massificados: a rede de 

agências bancárias do grupo e os corretores independentes. Os filtros do programa de 

aceitação não diferem por canal de distribuição, embora o resultado das carteiras originadas 

nas agências seja melhor.

Esses filtros e critérios de aceitação são determinados pela área responsável pela precificação 

da companhia seguradora, conforme os parâmetros utilizados na determinação de taxa de 

prêmio. A área de vendas não tem abertura para aceitar propostas que não tenham sido 

aprovadas pelo sistema e nem de alterar filtros de crítica: ela recebe o pacote fechado. 

Percebe-se que há interação entre as atividades de precificação e aceitação na Seguradora A, 

pelo menos no que se refere à primeira alçada.

O processo de aceitação do risco pela Seguradora A é composto por dois níveis, sendo que o 

segundo só é acessado caso haja recusa da proposta no primeiro.

No caso de negativa de proposta de cobertura securitária pelo programa, o risco passa para a 

segunda alçada de aceitação: a gerência de aceitação. Essa área é exclusivamente para analisar 

recursos de recusa de proposta. Não são todas as propostas recusadas pela primeira alçada que 

passam para gerência de aceitação: somente aquelas em que haja solicitação do canal de 

venda para nova verificação.

0 corretor de seguros (independente ou de agência, já que mesmo nesse caso há a 

intermediação de uma corretora também ligada ao grupo econômico) insere os dados da 

proposta do segurado no programa. Se o risco passar pelos critérios de aceitação do programa, 

que estão em conformidade com critérios de precificação, a contratação da apólice pode 

continuar normalmente (a efetivação do negócio pode depender de outras análises, como 

vistoria, por exemplo).

A primeira alçada de aceitação consiste em sistema informatizado com filtros 

preestabelecidos utilizado no momento da venda do seguro, que pode ocorrer via corretores 

independentes ou via agências da instituição bancária do grupo econômico.
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Constituição de provisões técnicasD

PPNG

A provisão de prêmios não ganhos é constituída conforme os critérios estabelecidos pela 

Resolução CNSP n° 120/04, ou seja, seu valor corresponde ao valor total de prêmio para 

riscos a decorrer.

A segunda alçada, no entanto, embora seja independente da área de vendas, aceita propostas 

de seguros que inicialmente foram rejeitadas pelos critérios de precifícação. No entanto, cabe 

ressaltar que há acompanhamento constante do índice de sinistralidade dos riscos aceitos pela 

gerência de aceitação. O objetivo é que esse índice seja compatível com o índice apresentado 

por toda a carteira.

Os critérios de constituição das provisões técnicas da Seguradora A estão descritos em nota 

explicativa em suas Demonstrações Financeiras de dezembro de 2005.

A gerência de aceitação é avaliada através da comparação entre o índice de sinistralidade 

apresentado por toda a carteira da seguradora e o índice de sinistralidade referente aos riscos 

aceitos pela gerência de aceitação. Caso haja divergências significativas entre os índices, com 

os riscos aceitos pela gerência de aceitação apresentando sinistralidade superior, há evidências 

de aceitação pouco criteriosa na segunda alçada de aceitação.

No que concerne à proposição 3 - A área de aceitação, independente da área de vendas, 

utiliza parâmetros de seletividade desenvolvidos pela área de precifícação - verificou-se 

que ela é plenamente atendida na primeira alçada de aceitação da Sociedade Seguradora A. 

Nesse caso, embora os momentos de venda e aceitação sejam concomitantes, não há 

interferência da área de vendas nos critérios de aceitação.

O foco de análise da gerência de aceitação é o cliente, principalmente seu histórico dentro do 

grupo (clientes novos não são aceitos). A avaliação é feita caso a caso e, embora haja manual 

de aceitação, ela depende muito do feeling e bom senso do avaliador.
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0 acompanhamento da adequação do valor padrão de sinistros rotineiro é feito através de 

verificação da presença de viés na diferença entre valor padrão e valor real. Espera-se que 

haja uma distribuição eqüitativa entre valores reais abaixo e acima do valor padrão. 

Periodicamente (em geral quando solicitado pelo regulador ou por auditoria), é feito teste 

estatístico de consistência (teste de média) para adequação do valor padrão.

IBNR

A provisão de sinistros ocorridos mas não avisados é calculada conforme dados históricos da 

companhia. A partir do aviso de sinistro, verifica-se qual o período médio entre a ocorrência e 

o aviso do evento. Para a maioria dos ramos, são utilizados dados dos últimos trinta e seis 

meses para esse cálculo.

A defasagem entre a data-base da constituição da provisão e o banco de dados depende do 

período médio para liquidação e recuperação de valores de cada ramo. Para automóvel, a 

defasagem é de seis meses, ou seja, para cálculo do valor da provisão de sinistros a liquidar de 

junho do ano XI, utiliza-se banco de dados atualizado até dezembro do ano anterior.

PSL

Para os ramos automóvel, responsabilidade civil facultativa de veículos e residencial, a 

constituição da provisão de sinistros a liquidar ocorre através de estimativas contidas em nota 

técnica atuarial. Nesses casos, no momento do aviso de sinistro, a provisão de sinistros a 

liquidar é constituída pelo valor padrão. Somente no momento de liquidação do sinistro, o 

valor padrão de sinistros a liquidar é ajustado ao valor real.

0 acompanhamento da adequação do valor padrão é feito mensalmente, bem como sua 

atualização.

Para os outros ramos, a constituição da provisão de sinistros a liquidar ocorre pelo método 

caso a caso, conforme valor reclamado pelo segurado e avaliado pela companhia seguradora.

Esses ramos, por serem altamente massificados, possuem massa estatística de dados suficiente 

para cálculo de um valor padrão de sinistros (valor esperado) confiável. Esse cálculo é feito a 

partir de histórico de sinistros já liquidados, líquidos de recuperações via salvados ou 

ressarcimentos.
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Mcnsuração do risco de subscriçãog)

O modelo interno está sendo concebido pela mesma estrutura organizacional que desenvolve 

modelos para o Banco, o Comitê de Riscos. Esse Comitê responde pela mensuração de todos 

os riscos da Sociedade Seguradora, entre eles o de subscrição. Existe na estrutura da 

seguradora uma área cuja função é fazer interface com o grupo de riscos do conglomerado.

A preocupação em mensurar risco de subscrição ainda é recente na sociedade seguradora. O 

banco de dados começou a ser formado somente há três anos, de forma que a base de dados 

ainda é pequena.

Esse movimento veio no bojo da adaptação do banco controlador aos Acordos da Basiléia I e 

II. Modelos, procedimentos de mensuração e controle de risco desenvolvidos para o Banco 

foram disseminados para toda a organização, incluindo a seguradora.

Observou-se, desse modo, a conformidade da proposição 4, que estabelece; A sociedade 

seguradora segue os preceitos determinados pela legislação na constituição das provisões 

técnicas. Quando a legislação permite o uso de nota técnica atuarial, essa é elaborada a 

partir das distribuições de severidade e freqüência de sinistros da carteira.

O 1BNR é calculado a partir do período médio de aviso de sinistro e o valor médio de sinistros 

para aquele ramo.

A sociedade seguradora está desenvolvendo duas formas complementares de mensurar seu 

risco de subscrição: a primeira, desenvolvida intemamente pelo Comitê de Risco do 

conglomerado; a outra proveniente do software ReMetrica, específico para atividade 

securitária, licenciado de fornecedores extemos.

PIP

O valor da provisão de insuficiência de prêmios é calculado a partir de projeções de sinistros e 

despesas correlatas para riscos a decorrer de apólices vigentes. Caso esse total (somatório de 

todos os ramos) seja superior ao valor da provisão de prêmios não ganhos, é constituída a PIP 

pela diferença.
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É utilizado principal mente para grandes riscos, que requerem estratégias mais sofisticadas de

resseguro.

Como esse modelo ainda está em projeto, o horizonte de tempo para cálculo do valor em risco 

ainda não está definido. Duas possibilidades estão sendo analisadas: pelo período de 

exposição da carteira - prazo de run-off da carteira (até quando uma carteira não tiver mais 

sinistros a serem pagos) ou se por um ano (prazo médio de vigência da cobertura securitária).

O valor em risco calculado, acrescido da mensuração de outros riscos — crédito, mercado, 

operacional - é comparado com a margem de solvência da companhia e, caso seja superior, 

fica demonstrada gerencial mente a necessidade de alocar capital. A sociedade seguradora, por 

conservadorismo, mantém sua margem de solvência vinte e cinco por cento acima da margem 

de solvência regulamentar determinada pela Resolução CNSP 55/01.

O objetivo principal do ReMetrica não é mensurar necessidade de capital, mas sim auxiliar na 

definição da estratégia de resseguro a ser adotada pela companhia. De posse dos dados da 

carteira (distribuição de probabilidade de freqüência e severidade), o sistema faz simulações 

de demonstrações de resultado e de necessidade de capital para cada estratégia de resseguro 

especificada.

O grupo de riscos utiliza parâmetros do passado - freqüência e severidade de sinistros - para 

executar simulações com a carteira atual e fazer previsões sobre o futuro. São simulados cem 

mil cenários, como se fossem cem mil fotografias da carteira. Desses cem mil dados, são 

considerados os valores extremos, com nível de confiança de 99%.

O modelo a ser utilizado pela sociedade seguradora ainda está em processo de 

desenvolvimento. A partir da série histórica de pagamentos de sinistros por cobertura, calcula- 

se o valor em risco da carteira. Esse valor corresponde à perda máxima esperada oriunda de 

sinistros em uma carteira de seguros dados um horizonte de tempo e um intervalo de 

confiança. Em outras palavras, ele representa o risco de perda extrema, que seria quanto a 

seguradora em uma situação extrema podería ter que honrar em sinistros.
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A tabela, a seguir, salienta as fontes de evidência utilizadas na Seguradora A para alcançar os

achados acima:

Proposição 1

Proposição 4

Proposição 5

5.2 Seguradora B

a) Descrição da Sociedade Seguradora

A Seguradora B pertence a um grupo segurador internacional, com sede na Comunidade

O início de sua atividade no Brasil deu-se através de aquisição de uma das mais tradicionais 

seguradoras nacionais na década de 1990, dentro do contexto de expansão internacional do

Por fim, conclui-se que a proposição 5 - A sociedade seguradora não mensura seu risco de 

subscrição - não se adapta totalmente ao caso. Isso porque, embora a Seguradora A ainda não 

apresente um procedimento de mensuração do risco de subscrição já implantado, está sendo 

desenvolvida metodologia para esse fim.

Econômica Européia, presente em mais de trinta países, com participação expressiva nos 

mercados da Europa e América Latina.

Proposição 2
Proposição 3

Tabela 2 - Fontes de Evidência Seguradora A

Política de Subscrição Entrevista com Diretor de Controladoria, Diretor Gerente de
Produtos Massificados, Superintendente de Controle Contábil.

_________ Dados estatísticos e contábeis da Seguradora._______________ 
Entrevista com Diretor Gerente de Produtos Massificados e 
Gerente de Estatística. Demonstrações contábeis da 

_________ companhia (dezembro 2005).____________________________  
_________ Entrevista com Diretor Gerente de Produtos Massificados.

Entrevista com Diretor Gerente de Produtos Massificados, 
_________Gerente de Aceitação._____________________________ _____

Entrevista com Superintendente de Controle Contábil, 
Gerente de Estatística, demonstrações contábeis da companhia 

_________ (dezembro 2005).____________________________________ _
Entrevista com Diretor de Controladoria, Diretor Gerente de 
Empresas e Brokers, Gerente de Resseguros, Responsável 

_________pela Seguradora no grupo de risco do conglomerado.________  
FONTE: Elaborada pela Autora.

A contratação da licença desse software é recente na Sociedade Seguradora, de forma que seu 

uso ainda não é total (existem funcionalidades ainda não aproveitadas) e nem ampliado 

(poucos funcionários têm acesso a ele).
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Dada a sua importância no mix de produtos da Companhia B e por se tratar de seguro de 

danos massificados, objeto desta pesquisa, este estudo de caso está concentrado no ramo de 

automóvel.

Quanto às áreas de atuação, a Seguradora B apresenta algumas peculiaridades em relação ao 

mercado como um todo. Isso porque a companhia tem como estratégia focar sua atuação em 

áreas onde a concorrência seja menos acirrada, além de possuir política de diversificar o risco 

em diferentes áreas geográficas.

Também segundo dados estatísticos da SUSEP, em 2006 (dados até set) o ramo de automóvel 

responde sozinho por quase 50% da receita de prêmios da Seguradora B, seguido pelo ramo 

de responsabilidade civil facultativa (que também faz parte do grupo de automóveis) e riscos 

diversos.

Segundo os dados estatísticos da SUSEP (constantes no site da Autarquia), a Seguradora B 

está entre as dez maiores seguradoras do mercado consolidado (considerando seguros de 

danos e de vida), tendo como parâmetro os prêmios ganhos. A importância da Seguradora B 

no cenário nacional fica ainda mais destacada quando se consideram somente os grupos de 

automóvel e patrimonial, que constituem seu foco de atuação.

A Seguradora B atua em todo o território nacional em danos - a operação em vida e 

previdência complementar é indireta, via controlada. A principal produção da companhia é 

em produtos massificados, já que o grupo econômico possui uma companhia especializada em 

grandes riscos . A companhia também possui participação em outras seguradoras pertencentes 

ao grupo e em empresas financeiras e de serviços no país.

grupo iniciado em meados dos anos 80. No primeiro momento, houve aquisição de parte das 

ações, sem a transferência de controle. Alguns anos depois, com a alteração do artigo 192 da 

Constituição Federal que permitiu o controle de seguradoras por capital estrangeiro, o grupo 

europeu assumiu o controle acionário integral da companhia. Atualmente, a marca da 

Seguradora no Brasil já está totalmente alinhada com a mundial, após longo processo de 

transição.
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b) Entrevistas realizadas

c) Política de Subscrição

A matriz apenas acompanha o processo decisório, mas não interferindo diretamente na 

estratégia a ser adotada localmente.

A definição da política de subscrição na Seguradora B é centralizada em seus aspectos gerais, 

mas com certo grau de liberdade na execução. Assim, a partir de alguns princípios 

norteadores, cada unidade de negócios da companhia (como vida, automóveis, seguros gerais 

etc) define sua estratégia de atuação.

Para a realização deste estudo de caso, foram realizadas entrevistas com o Vice-Presidente de 

Seguros Gerais e com o Diretor responsável pelo ramo de automóveis na seguradora.

O principal canal de distribuição de seguros de automóveis da Seguradora B são os corretores, 

principalmente por não estar ligada a nenhuma instituição financeira. A companhia, no 

entanto, também trabalha com outros meios de venda de seguros, como as concessionárias de 

automóveis, associações e bancos (acordos operacionais com bancos que não possuem 

seguradoras de danos em seu grupo).

Já o objetivo de distribuição do risco por todo o território nacional fica evidenciada ao se 

constatar, nos dados estatísticos da SUSEP, que o segundo maior mercado da Companhia B 

em 2006 (dados até setembro), tendo como parâmetro prêmios de seguros, é um Estado do 

Nordeste, seguido por um Estado da Região Sul.

Assim, ao se analisar distribuição geográfica de prêmios entre as regiões do Brasil, os 

números da Seguradora B estão alinhados com os do mercado, com forte concentração de 

emissão na Região Sudeste, em especial o Estado de São Paulo, que responde sozinho por 

quase metade da receita de prêmios da companhia. No entanto, diferentemente do que 

acontece com outras companhias de mesmo porte, o maior market share em seguros de 

automóveis da companhia não está na Capital do Estado, mas sim no Interior, que apresenta 

menos concorrência de mercado.
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No que concerne à retenção de riscos, o objetivo da Seguradora B é reter o máximo de risco 

permitido pela legislação. A principal atividade do grupo econômico da Seguradora B é a 

atividade de seguros, de forma que seu resultado depende da retenção de bons riscos.

Quanto aos mercados a serem privilegiados na comercialização, a Companhia B prefere 

concentrar esforços em mercados com menor competitividade, e, conseqüentemente, com 

menor pressão no preço de seguro.

Durante as entrevistas, foram salientadas três diretrizes para a subscrição da companhia: 

diversificação do risco, ênfase nos mercados com menor competição e retenção máxima de 

riscos, dentro dos parâmetros legais.

Especificamente no ramo de automóveis, foco deste estudo de caso, a determinação da forma 

de atuação da companhia é definida por produto, ou seja, automóveis de passeio, táxis, 
caminhões, frotas de empresas e motos. É realizado estudo com as possibilidades de mercado 

de cada produto e, conforme a rentabilidade esperada de cada carteira, são definidos os 

produtos e as localidades que terão ênfase na comercialização, bem como aqueles que não 

apresentam características condizentes com a política da companhia seguradora.

A única exceção são os novos mercados, nos quais a companhia ainda não possui experiência 

necessária. Nesse caso, no início da operação, durante o período de aprendizado, ocorre 

transferência significativa de risco, via cosseguro ou resseguro. No entanto, a retenção da 

companhia vai aumentando conforme ela adquire maior conhecimento do comportamento da 

carteira.

Evitar a concentração de riscos é um dos princípios de boa técnica na atividade de seguros, já 

que previne exposição elevada em um único evento. A diversificação de riscos na Seguradora 

B dá-se através da distribuição geográfica abrangente de seus riscos, bem como com a 

operação com uma grande gama de produtos massificados.
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na

Quanto ao resultado financeiro, há uma clara definição na Seguradora B de não depender mais 

dele para obter um índice combinado31 inferior a 100%. Mesmo assim, o resultado financeiro 

gerado da operação, ou seja, oriundo dos ativos garantidores das provisões técnicas, é rateado 

conforme prêmio e provisões de cada carteira.

A utilização de informações de sinistro, principalmente sinistralidade, na determinação do 

prêmio cobrado pela Seguradora B demonstra que há interação entre a área responsável pela 

constituição das provisões técnicas e a área de precificação.

d) Precificação

A precificação das apólices pela Seguradora B é por cobertura de risco. A definição do preço 

para cada cobertura é obtida através de análise multivariada, com informações sobre risco e 

sinistro, com a utilização de software denominado pretion.

Tais achados permitem concluir pela aceitação da proposição 1 para este caso: Os prêmios 

cobrados pela sociedade seguradora para todos os seguros massificados são obtidos a 

partir das distribuições de freqüência e severidade de sua própria carteira e do rateio do 

resultado financeiro da companhia entre seus produtos.

No seu processo de precificação, a seguradora B utiliza sua experiência própria, com seu 

histórico de sinistralidade das carteiras operadas. Dados de mercado só são utilizados no caso 

de novos produtos, durante o período de aprendizagem.

Especificamente no ramo de automóveis, a precificação é feita de forma altamente 

segmentada: por características do condutor do veículo, características do veículo e local do 

risco. A partir de um preço base, são acrescentados multiplicadores conforme as 

características do risco a ser coberto.

Eventuais alterações na sinistralidade da carteira não são imediatamente refletidas 

determinação de prêmios futuros no ramo de automóveis. Correções nos parâmetros de 

precificação somente ocorrem após quatro meses, no mínimo, com a consolidação da 

sinistralidade em patamares mais elevados.

31 índice Combinado = S,n'stros+ Desp Administrativas DespComerciatiaçãos OutrasDespKec.Operacionis 
PrêmioGanho
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Quanto pior a classificação do corretor que encaminha a proposta de seguro, mais rígidos são 

os critérios de aceitação do risco. No limite, estão corretores cujas propostas encaminhadas 

não são aceitas pela companhia.

A Seguradora B adota critério de aceitação de riscos balanceada, conforme a classe de 

corretor. A partir de um banco de dados com informações de todos os corretores que fazem a 

intermediação de suas apólices, a Seguradora B classifica os corretores em classes, a partir de 

informações como sinistralidade e tamanho da carteira, histórico de relacionamento entre o 

corretor e seguradora.

Verifica-se, desse modo, que a proposição 2 - Eventuais desvios desfavoráveis na 

sinistralidade são imediatamente refletidos na determinação de prêmios futuros - não se 

confirma na Seguradora B.

Além disso, convém lembrar que a Seguradora B concentra sua produção em mercados com 

menos concorrência, o que possibilita melhores margens em seus preços e maior capacidade 

de suportar alterações momentâneas nas condições do mercado.

Os critérios de aceitação de risco da Seguradora B estão formalizados em manual, disponível 

na intranet da companhia. Nesse documento estão expostos os riscos não cobertos, além 

daqueles sujeitos a avaliação mais criteriosa. A correta aplicação dessas normas é anualmente 

verificada pela auditoria interna da seguradora.

Esse período de ajuste existe porque o ramo de automóveis é muito segmentado, o que 

acarreta amostras pequenas e sujeitas a eventos desfavoráveis que a afetam 

significativamente. Além disso, a distribuição de sinistros não é equilibrada durante o período 

de vigência da apólice: há maior concentração de sinistros no início de vigência devido ao 

elevado índice de fraudes em seguros de automóveis.

e) Aceitação do risco

A Seguradora B possui a seguinte filosofia para o ramo de automóveis: buscar custo 

competitivo, o que só é possível com aceitação de risco rigorosa.
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PPNG

PSL

A provisão de sinistros a liquidar é constituída por estimativa de pagamentos prováveis, 

líquidos de recuperações, determinada com base nos avisos de sinistros recebidos até a data 

do balanço e atualizada monetariamente nos termos da legislação.

A provisão de prêmios não ganhos vigentes, mas não emitidos é calculada segundo NTA, 

Nota Técnica Atuarial.

No que conceme à proposição 3 - A área de aceitação, independente da área de vendas, 

utiliza parâmetros de seletividade desenvolvidos pela área de precificação, ela é 

totalmente aplicada na Seguradora B.

A princípio, riscos que não passam pelo critério predefínido (de acordo com os parâmetros 

utilizados na determinação de prêmio da carteira) não são aceitos pela companhia, o que 

demonstra a interação entre as atividades de precificação e aceitação de riscos da companhia.

A aceitação do risco é totalmente automatizada. No momento da venda do seguro, o corretor 

acessa programa com os filtros de aceitação já definidos, conforme sua classificação. Não é 

possível ao responsável pela venda da apólice efetuar qualquer alteração nos filtros de 

aceitação definidos a priori.

f) Constituição de provisões técnicas

Os critérios de constituição das provisões técnicas estão descritos em nota explicativa nas 

Demonstrações Financeiras da Sociedade Seguradora de dezembro de 2005, que informa que 

as provisões técnicas são constituídas em consonância com as determinações e os critérios 

estabelecidos pelo CNSP e pela SUSEP

A provisão de prêmios não ganhos é constituída pela parcela do prêmio retido correspondente 

ao período de risco a decorrer, calculada pelo método pro rata-àia. e atualizada 

monetariamente, quando aplicável.
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PIP

A provisão de insuficiência de prêmios é calculada segundo NTA.

g) Mensuração do risco de subscrição

Desse modo, fica evidenciada a adequação da Seguradora B à proposição 5 - A sociedade 

seguradora não mensura seu risco de subscrição.

A tabela, a seguir, evidencia as fontes de evidência utilizadas na Seguradora B para alcançar 

os achados acima:

A constituição da PSL é caso a caso, ou seja, por sinistro. Ao ser avisado o sinistro, caso não 

seja hipótese de indenização integral, a PSL é constituída pelo valor médio de sinistros da 

carteira. Após avaliação e estimativa de indenização, a PSL é ajustada.

- IBNR

A Seguradora B constitui provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) com base 

em cálculos atuariais que levam em conta a experiência histórica e metodologia prevista em 

NTA, Nota Técnica Atuarial.

A Seguradora B não possui procedimento de mensuração de seu risco de subscrição. Esse fato 

não significa, no entanto, que a companhia não acompanhe tal risco. Mapas de risco, que 

estabelecem níveis de risco de uma série de áreas, inclusive subscrição, são elaborados 

periodicamente. Com essa informação, é definido planejamento estratégico com o objetivo de 

mitigar os principais riscos encontrados.

Observou-se, desse modo, a conformidade da proposição 4 para a Seguradora B, que 

estabelece; A sociedade seguradora segue os preceitos determinados pela legislação na 

constituição das provisões técnicas. Quando a legislação permite o uso de nota técnica 

atuarial, essa é elaborada a partir das distribuições de severidade e freqüência de 

sinistros da carteira.
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Proposição 1

Proposição 4

Proposição 5

Seguradora C5.3

Descrição da Sociedade Seguradoraa)

A Seguradora C faz parte de um grupo segurador internacional de grande porte, com sede nos 

Estados Unidos. O início das operações no mercado nacional deu-se ao final da década de 

noventa, com concessão à companhia de autorização para operar. Desde então, a sociedade 

seguradora vem apresentando expressivo crescimento no mercado securitário brasileiro.

De acordo com dados estatísticos da SUSEP, a Seguradora C está entre as dez maiores 

companhias de seguros no grupo patrimonial.

Conforme estatuto social da companhia, seu objetivo social é a operação de seguros de danos 

e de pessoas em todo o território nacional. A operação da Seguradora C está altamente 

concentrada em São Paulo (quase 70% dos prêmios de seguros no período de janeiro a 

outubro de 2006, segundo dados estatísticos da SUSEP). A companhia, no entanto, está 

envidando esforços para ampliar sua atuação geográfica (o percentual de participação de São 

Paulo vem caindo nos últimos anos, embora ainda seja bastante significativo).

Proposição 2
Proposição 3

Como estratégia de mercado, a Seguradora C foca sua atuação em nichos específicos, com 

destaque para os seguros de afinidade e de transportes. Os seguros de afinidade, do grupo 

patrimonial, por possuírem as características compatíveis com o objetivo desta pesquisa (de 

danos e massificado), serão analisados mais detidamente no transcorrer desse caso.

Tabela 3 - Fontes de Evidência Seguradora B

Política dc Subscrição Entrevista com Vice-Presidente de Seguros Gerais e com o
Diretor responsável pelo ramo de automóveis. Dados 

_________ estatísticos e contábeis da Seguradora.__________________ ___
Entrevista com Vice-Presidente de Seguros Gerais e com o 
Diretor responsável pelo ramo de automóveis, demonstrações 

_________ contábeis da companhia (dezembro 2005)._______________ __  
_________ Entrevista com Diretor responsável pelo ramo de automóveis.

Entrevista com Diretor responsável pelo ramo de automóveis, 
_________ Manual de Subscrição da companhia.______________________

Entrevista com Diretor responsável pelo ramo de automóveis. 
_________demonstrações contábeis da companhia (dezembro 2005).

Entrevista com Vice-Presidente de Seguros Gerais e com o 
_________ Diretor responsável pelo ramo de automóveis._________ _____  
FONTE: Elaborada pela Autora.
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traçados.

Como conseqüência de sua especialização em segmentos específicos e de uma criteriosa 

seleção de riscos, a Seguradora C apresenta índices de sinistralidade (prêmios ganhos/sinistros 

retidos) inferiores aos do mercado.

O comportamento atual da carteira, o índice médio de retenção da companhia, as novas 

oportunidades de mercado surgidas e a expectativa de crescimento tanto da companhia como 

do mercado segurador são os parâmetros que embasam essa tomada de decisão.

Os canais de distribuição mais utilizados pela Seguradora C são os corretores em parcerias 

comerciais com concessionárias de serviços públicos através de faturas carona ou de empresas 

de cartão de crédito, redes varejistas, cooperativas e outros. Faturas-carona são as faturas das 

empresas que incluem a possibilidade de contratação de seguro pelos seus clientes, como, por 

exemplo, conta de energia elétrica acompanhada de seguro residencial, ou fatura de cartão de 

crédito com seguro contra roubo.

d) Precificação

0 valor do prêmio nos seguros de afinidade, foco desta pesquisa, deve ser reduzido e estável. 

Como são seguros populares, contratados no momento do pagamento da fatura de 

concessionárias de serviços públicos ou de empresas de cartão de crédito, para ter apelo 

comercial ao seu público alvo, devem possuir valores de contratação reduzidos. Da mesma

c) Política de Subscrição

As decisões quanto à política de subscrição da Seguradora C são tomadas pelo escritório no 

Brasil, o escritório responsável pelas operações do grupo na América Latina e a matriz 

americana de forma integrada e conjunta.

b) Entrevistas realizadas

Foi realizada entrevista com funcionário da Seguradora.

São realizadas discussões estratégicas, quando são definidos o planejamento de médio prazo 

(próximos cinco anos) e o de curto prazo (ano seguinte). O produto dessas discussões é 

formalizado e é realizado acompanhamento mensal relativo ao cumprimento dos objetivos
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Quanto à resposta de alterações negativas de sinistrai idade em prêmios futuros, ela não ocorre 

imediatamente. Conforme mencionado anteriormente, para que o produto seguro de afinidade 

seja interessante comercialmente, deve haver estabilidade nos prêmios cobrados. Desse modo,

A companhia somente não utiliza sua experiência própria na precifícação de novas carteiras. 

Nesse caso, é utilizada a taxa de risco de referência da SUSEP para riscos similares, com base 

em dados consolidados do mercado.

Outra característica desse tipo de seguro é o preço único para todos os riscos. Antes de 

colocar um produto no mercado, a Seguradora C realiza pesquisa de opinião e projeto piloto 

com uma amostra de seu mercado potencial. Desse estudo, a companhia obtém o perfil do 

consumidor que adere ao seu contrato de seguro, bem como regiões em que o produto teve 

melhor receptividade.

forma, alterações muito freqüentes no preço criam desconfiança nos consumidores. Assim, os 

prêmios dessas carteiras devem conter certa margem de segurança para oscilações de 

sinistralidade.

A composição de prêmios da Seguradora C é pautada pelo princípio de não depender de 

resultado financeiro para obter resultado positivo em sua carteira, ou seja, o total de prêmios 

deve ser suficiente para fazer frente a despesas de sinistros, administrativas, comerciais e 

outras despesas operacionais.

Com essas informações, acrescida das distribuições de severidade e freqüência da carteira da 

própria Seguradora e carregamentos, a Seguradora calcula prêmio único a ser cobrado para 

um grupo específico de potenciais segurados (ex. consumidores de uma concessionária de 

serviço público). Dentro desse grupo não há segmentação de riscos a serem cobertos.

Assim, verifica-se que somente a primeira parte da proposição 1: Os prêmios cobrados pela 

sociedade seguradora para todos os seguros massificados são obtidos a partir das 

distribuições de freqüência e severidade de sua própria carteira e do rateio do resultado 

financeiro da companhia entre seus produtos é corroborada na Seguradora C, já que não 

ocorre rateio de resultado financeiro.
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As coberturas oferecidas e as respectivas importâncias seguradas são apresentadas ao 

segurado, que pode somente aceitar ou recusar. Não é possível fazer alterações e adaptações 

ao pacote oferecido pela Seguradora C. Essa, por sua vez, aceita cobrir todo o risco, desde que 

haja pagamento de prêmio.

Não se verifica, desse modo, a ocorrência da proposição 2 - Eventuais desvios desfavoráveis 

na sinistralidade são imediatamente refletidos na determinação de prêmios futuros — na 

Seguradora C.

No que concerne à proposição 3 - A área de aceitação, independente da área de vendas, 

utiliza parâmetros de seletividade desenvolvidos pela área de precificação, ela é aplicada 

na Seguradora C. Deve ser ressaltado que a aceitação não é individual, para cada segurado, 

mas sim para um conjunto de segurados (consumidores das empresas emitentes da fatura- 

carona).

e) Aceitação do risco

Para os seguros afinidade, o critério de subscrição é único: o produto é oferecido em faturas- 

carona de concessionárias de serviço público e de empresas de cartão de crédito. Juntamente 

com a fatura-carona, é encaminhado ao segurado folder contendo explicação minuciosa do 

seguro oferecido.

na determinação do prêmio utiliza-se uma margem confortável para suportar eventuais 

eventos desfavoráveis.

Mesmo que os efeitos negativos persistam, antes de alterar o valor do prêmio, a Seguradora C 

prefere negociar com seus parceiros (corretoras, concessionárias de serviços públicos e 

empresas de cartão de crédito) alterações de taxas e comissões a fim de manter o prêmio 

estipulado.

Em suma, a Seguradora C não realiza a aceitação individual de risco, mas sim, a aceitação 

prévia de uma carteira como um todo (consumidores das empresas que emitem a fatura- 

carona). Conforme as características da carteira e do risco total a ser coberto, são 

determinadas as coberturas oferecidas, os capitais segurados e os prêmios, já previamente 

aceitos pela Seguradora C.
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PIP

PSL
A provisão de sinistros a Liquidar (PSL) é constituída por estimativa, com base nas 

notificações de sinistros recebidas.

Segundo Parecer Atuarial constante das Demonstrações Contábeis da Seguradora C, não 

houve necessidade de constituição da Provisão de Insuficiência de Prêmios (PIP) no exercício 

de 2005.

PPNG
A provisão de prêmios não ganhos (PPNG) é constituída pela parcela do prêmio de seguro 

correspondente ao risco a decorrer, representando a responsabilidade da Seguradora na 

cobertura de seguros para os contratos com período de vigência em aberto na data do balanço.

f) Constituição de provisões técnicas
Os critérios de mensuração das provisões técnicas da Seguradora C estão descritos em nota 

explicativa das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2005.

Observou-se, desse modo, a conformidade da proposição 4 para a Seguradora C, que 

estabelece; A sociedade seguradora segue os preceitos determinados pela legislação na 

constituição das provisões técnicas. Quando a legislação permite o uso de nota técnica

IBNR

A provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) foi constituída em consonância 

com as normas do CNSP e está sendo calculada com base em cálculos atuariais, efetuados por 

ramos de atuação, que contemplam a sinistralidade total esperada e a média de evolução do 

percentual histórico de sinistros ocorridos e avisados, segundo nota técnica atuarial 

protocolada junto à SUSEP. Para alguns ramos, foram aplicados os percentuais indicados na 

Circular SUSEP n° 283/05.

A Seguradora C utiliza o critério de constituição caso a caso para os sinistros a liquidar. 

Enquanto a companhia não tem uma estimativa de indenização para um caso específico, 

mensura-se a PSL pelo valor médio de indenização da carteira e depois é efetivado ajuste na 

provisão.
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g)

mensuração do risco de subscrição, no entanto, não é realizada pela companhia.

Proposição 1

Proposição 4

Proposição 5

5.4 Seguradora D

a)

109/2001, não foi mais possível às

Descrição da Sociedade Seguradora

A Seguradora D faz parte de grande grupo financeiro internacional, com sede na Comunidade 

Econômica Européia. Suas operações no Brasil iniciaram em decorrência de aquisição de 

instituições financeiras brasileiras por esse grupo, ocorridas na década de 1990.

Desse modo, a proposição 5 deste estudo: A sociedade seguradora não mensura seu risco 

de subscrição, é aceita para a Seguradora C.

A tabela a seguir evidencia as fontes de evidência utilizadas na Seguradora C para alcançar os 

achados acima:

Mensuração do risco de subscrição

A adequação da subscrição da Seguradora C é objeto de acompanhamento constante, que 

deve ser reportado para o escritório regional da América Latina e para a Matriz. A

atuarial, essa é elaborada a partir das distribuições de severidade e freqüência de 

sinistros da carteira.

Tabela 4 - Fontes de Evidência Seguradora C

Política de Subscrição

Proposição 2
Proposição 3

Com a entrada em vigor da Lei Complementar n°

Sociedades Seguradoras operar em seguros de danos e em previdência complementar

Entrevista com funcionário da seguradora, dados estatísticos e 
_________ contábeis da Seguradora._________________________________

Entrevista com funcionário da Seguradora, dados estatísticos 
e contábeis da Seguradora. demonstrações contábeis da 
companhia (dezembro 2005), fôlder de apresentação de um 

_________ produto._______________________________________________  
_________ Entrevista com fimcionário da seguradora._________________

Entrevista com funcionário da seguradora, fôlder de 
_________ apresentação de um produto._____________________________

Entrevista com funcionário da seguradora, demonstrações 
contábeis da companhia (dezembro 2005)._________________
Entrevista com funcionário da seguradora.

FONTE: Elaborada pela Autora.
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Entrevistas realizadas

O principal canal de distribuição para os produtos da Seguradora D são as agências bancárias 

do Banco do grupo. No entanto, embora do mesmo grupo econômico, a Seguradora D sofre a 

concorrência de outras seguradoras: o cliente, ao contatar a rede bancária do Banco D em 

busca de cobertura securitária, recebe propostas de várias seguradoras, inclusive da 

Seguradora do grupo, e opta por aquela que achar mais conveniente.

A operação da Seguradora D ainda é bastante modesta, principalmente se for considerada a 

vantagem de fazer parte de um dos maiores grupos financeiros do país. Devido à falta de 

expertise local, a companhia foca sua atuação em produtos mais simples e massifícados. Um 

de seus principais ramos de atuação é o compreensivo residencial, que, por atender às 

necessidades desta pesquisa (seguro de danos massifícados), será analisado mais detidamente 

nesse estudo de caso.

A Seguradora D está autorizada a operar em todo o território nacional; no entanto, sua carteira 

está altamente concentrada no Estado de São Paulo (a instituição bancária do grupo possui 

bastante penetração nesse Estado).

Embora a principal atividade do grupo econômico no Brasil seja a bancária, a Seguradora D 

não é controlada pelo Banco D no Brasil. Ela está subordinada diretamente à holding do 

grupo em seu país sede.

concomitantemente. Visando atender à legislação, o grupo constituiu nova Seguradora com o 

objetivo social de operar somente em danos: a Seguradora D.

b)
Foi realizada entrevista com o Diretor Executivo da Seguradora D. No decorrer da entrevista, 

técnicos da companhia foram chamados para dirimir dúvidas e prestar esclarecimentos 

necessários.

c) Política de Subscrição

As estratégias gerais de atuação da Seguradora B são definidas pela holding controladora da 

companhia, que fica no país sede do grupo econômico. Regionalmente, é realizada análise de 

mercado, considerando aspectos técnicos-atuarias e comerciais. A partir da estratégia geral e
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0 resultado financeiro dos ativos garantidores das provisões técnicas compõe o prêmio final 

cobrado pela Seguradora. Ele é rateado entre as carteiras conforme seus percentuais de 

participação no total de provisões que exigem cobertura.

Essa taxa única é calculada conforme freqüência e severidade de sinistros da própria 

seguradora. Os dados externos, principalmente a experiência do mercado, somente são 

utilizados para fins comparativos.

No ramo compreensivo residencial, a política da Seguradora D é reter o máximo de risco 

possível, dentro dos limites previstos na legislação.

A Seguradora D, por ser de porte médio e não possuir expertise em ramos mais elaborados, 

tem focado sua atuação em ramos que demandam produtos mais simples. Especificamente 

para o compreensivo residencial, é disponibilizado para os clientes um pacote fechado de 

coberturas, com taxa única de prêmio.

O acompanhamento da política de subscrição é mensal, através de relatórios gerenciais que 

apresentam os resultados da companhia.

d) Precificação

A Seguradora D opera com produtos mais simplificados, que não exijam muita sofisticação na 

composição de prêmio e que sejam fáceis de vender nas agências bancárias por pessoas que 

não são especialistas em seguros.

da análise de mercado, a Diretoria da Sociedade D decide a política de subscrição a ser 

adotada pela companhia..

Verifica-se a adequação da proposição 1 à Seguradora D: Os prêmios cobrados pela 

sociedade seguradora para todos os seguros massificados são obtidos a partir das

Desse modo, embora gerencialmente a Seguradora D segmente sua carteira do ramo 

compreensivo residencial, é definida taxa única de prêmio para todas as apólices, que será 

aplicada sobre a importância segurada estabelecida no contrato.
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Não se verifica, desse modo, a ocorrência da proposição 2 - Eventuais desvios desfavoráveis 

na sinistralidade são imediatamente refletidos na determinação de prêmios futuros - na 

Seguradora D.

distribuições de freqüência e severidade de sua própria carteira e do rateio do resultado 
financeiro da companhia entre seus produtos..

A partir desses critérios, a área gerencial da corretora do grupo realiza pré-análise da proposta 

de seguro: se estiver enquadrada nas hipóteses de aceitação de cobertura, conforme critérios 

definidos pela área técnico-atuarial, a apólice é contratada normalmente. Propostas que não se 

encaixam nos parâmetros de aceitação são declinadas. Não há nova alçada de avaliação do 

risco para aceitação.

c) Aceitação do risco
Os critérios de aceitação de riscos são definidos pela área técnico-atuarial da companhia D, 

conforme os parâmetros utilizados na determinação da taxa de prêmio a ser cobrada do 

segurado.

f) Constituição de provisões técnicas

Os critérios de constituição de provisões técnicas estão definidos em nota explicativa às 

Demonstrações Contábeis de dezembro de 2005.

A carteira do ramo residencial da companhia é homogênea, o que estatisticamente reduz a 

probabilidade de sinistralidade muito maior que a estimada. No entanto, mesmo se ocorrer 

algum evento fora da normalidade, a Seguradora D não altera a taxa de prêmio 

imediatamente: ela espera para ver como a carteira irá se comportar após esse fato.

Assim, embora a aceitação individual de cada risco seja feita pela área de vendas, os critérios 

são definidos pela área atuarial e não são passíveis de alterações no momento da 

comercialização da apólice. Desse modo, a proposição 3 é totalmente aplicada à Seguradora 

D: A área de aceitação, independente da área de vendas, utiliza parâmetros de 

seletividade desenvolvidos pela área de precificação.
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PIP

Conforme Parecer Atuarial constante das Demonstrações Contábeis de dezembro de 2005, a 

Seguradora D não necessita constituir Provisão de Insuficiência de Prêmios.

IBNR

A provisão de sinistros ocorridos mas não avisados foi calculada de acordo com a Circular 

SUSEP 283/05 e pela metodologia da nota técnica.

PSL

A provisão de sinistros a liquidar é calculada por estimativa, com base nos avisos de sinistros 

recebidos de acordo com a experiência da companhia para cada ramo de seguro, líquida de 

recuperações de cosseguros e resseguros cedidos.

PPNG
A provisão de prêmios não ganhos é constituída em conformidade com o estabelecido por 

Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, relativa ao período de cobertura do 

risco, sendo formada pro rata dia pelo período a decorrer individualmente das apólices, 

endossos ou fatura, para todos os ramos, representativos de todos os contratos de seguro em 

vigor no mês de sua constituição ou a eles relacionados.

Quando a Seguradora D não possui uma estimativa confiável para o sinistro, a provisão de 

sinistros a liquidar é constituída com o valor médio de indenização da carteira. Em quarenta e 

oito horas, a companhia realiza vistoria no local sinistrado e ajusta o valor da provisão.

Observou-se, desse modo, a conformidade da proposição 4 para a Seguradora D, que 

estabelece: A sociedade seguradora segue os preceitos determinados pela legislação na 

constituição das provisões técnicas. Quando a legislação permite o uso de nota técnica 

atuarial, essa é elaborada a partir das distribuições de severidade e frequência de 

sinistros da carteira.

g) Mensuração do risco de subscrição
A Seguradora D não mensura seu risco de subscrição. O controle de riscos, no entanto, é 

bastante rígido na companhia, já que a holding do grupo possui capital aberto em seu país
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A tabela, a seguir, destaca as fontes de evidência utilizadas na Seguradora C para alcançar os

achados acima:

Política de Subscrição

Proposição 1

Proposição 5

sede e na Bolsa de Nova Iorque. As exigências dos mercados internacionais, em especial da 

Lei Sarbannes Oxley, acabam refletindo na Seguradora.

Desse modo, a proposição 5 deste estudo: A sociedade seguradora não mensura seu risco 

de subscrição, é aceita para a Seguradora D.

Proposição 2
Proposição 3
Proposição 4

Tabela 5 - Fontes de Evidência - Seguradora D

Entrevista com Diretor Executivo, dados estatísticos e contábeis da 
Seguradora._______________________________________________________
Entrevista com Diretor Executivo, dados estatísticos e contábeis da 
Seguradora, demonstrações contábeis da companhia (dezembro 2005).
Entrevista com Diretor Executivo.____________________________________
Entrevista com Diretor Executivo.________________________________ ____
Entrevista com Diretor Executivo e com responsável pelas provisões 
técnicas da companhia. Demonstrações contábeis da companhia (dezembro 
2005).____________________________________________________________
Entrevista com Diretor Executivo.____________________________________

FONTE: Elaborada pela Autora.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS6

Proposição 3: A área de aceitação, independente da área de vendas, utiliza parâmetros de 

seletividade desenvolvidos pela área de precificação.

Proposição 4: A sociedade seguradora segue os preceitos determinados pela legislação na 

constituição das provisões técnicas. Quando a legislação permite o uso de nota técnica 

atuarial, essa é elaborada a partir das distribuições de severidade e freqüência de 

sinistros da carteira.

Proposição 2: Eventuais desvios desfavoráveis 

refletidos na determinação de prêmios.

Esta pesquisa se propôs a verificar como as sociedades seguradoras gerenciam seu risco de 

subscrição, que corresponde à insuficiência do prêmio agregado de uma carteira de seguros 

ante as indenizações e despesas correlatas da mesma carteira e a constituição a menor das 

provisões técnicas obrigatórias. Para isso, foi analisada cada fase do ciclo de subscrição de 

uma seguradora: precificação, aceitação de riscos e constituição de provisões técnicas.

A partir da teoria estudada e dos marcos regulatórios do setor de seguros, foram elaboradas as 

seguintes proposições que nortearam a pesquisa empírica:

Um dos grandes desafios do mercado segurador, atualmente, é o desenvolvimento e a 

implantação de cultura de gerenciamento e mensuração de seus riscos. Não se trata, nesse 

caso, dos riscos dos segurados que são repassados para as seguradoras, mas sim dos riscos 

enfrentados pela própria companhia em sua atividade fim.

Proposição 1: Os prêmios cobrados pela sociedade seguradora para todos os seguros 

massificados são obtidos a partir das distribuições de freqüência e severidade de sua 

própria carteira e do rateio do resultado financeiro da companhia entre seus produtos.

na sinistralidade são imediatamente
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Proposição 5: A sociedade seguradora não mensura seu risco de subscrição.

Os resultados encontrados na pesquisa empírica encontram-se resumidos na tabela abaixo:

AceitaRejeita Aceita AceitaD

A queda na taxa de juros e, conseqüentemente, a diminuição de receita financeira obriga as 

seguradoras à alteração de conduta para manter sua rentabilidade. A adoção de política de 

investimentos mais agressiva fica restrita diante dos limites impostos pelo Conselho 

Monetário Nacional. Resta, assim, melhorar sua política de subscrição, ou seja, aumentar 

prêmios e/ou diminuir sinistros e despesas, a fim de melhorar seu índice combinado.

Esse resultado é um indício de adaptação do mercado segurador à alteração na conjuntura 

econômica do país. As altas taxas de juros, que prevaleceram no passado recente, deixaram as 

companhias seguradoras em uma posição relativamente confortável. O resultado financeiro 

obtido com aplicações em títulos do Governo, que apresentam risco mínimo, era suficiente 

para cobrir o déficit entre recebimento de prêmios e pagamento de sinistros e despesas 

correlatas, e ainda possibilitava bons lucros às companhias.

Observou-se que a proposição 4 foi plenamente corroborada pelo estudo empírico, enquanto 

as outras tiveram aceitação parcial ou foram rejeitadas.

1

Aceita

Aceita

Aceita 
Parcialmente

Aceita

FONTE: Elaborado pela Autora.

Aceita

Aceita

B

C

Tabela 6 - Resumo do Resultado de Estudo Empírico

Proposições 

3 

Aceita 
Parcialmente 

Aceita 

Aceita

2

Aceita 
Parcialmente

Rejeita

Rejeita

4

Aceita

5

Aceita 
Parcialmente

Aceita

Aceita

Seguradoras

Ã

A utilização de resultado financeiro dos ativos garantidores das provisões técnicas na 

composição dos prêmios não é unânime entre as Sociedades Seguradoras pesquisadas. A 

Seguradora C não considera esse item na definição do preço de seguro, enquanto a 

Seguradora B tem como meta atingir índice combinado inferior a 100%.
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Embora o controle do risco de subscrição esteja presente, de uma forma ou de outra, em todas 

as Companhias pesquisadas, somente a Seguradora A começou a desenvolver processo de 

mensuração desse risco. Essa situação, no entanto, tende a alterar no curto prazo, com a 

regulamentação pela SUSEP do capital baseado em risco.

Em geral, constatou-se que as Sociedades Seguradoras preferem esperar para ver se a 

alteração na sinistralidade é provisória ou não. Somente se houver consolidação da 

sinistralidade em níveis mais elevados é que os prêmios são elevados

A Sociedade Seguradora administra o fiando constituído por terceiros, seus segurados. É sua 

responsabilidade a manutenção desse fundo em montante suficiente para o pagamento de 

sinistros ocorridos na carteira. Para isso, a prevalência de critérios técnicos tanto na aceitação 

de riscos quanto no pagamento de indenização é medida fundamental para sua solvência.

Uma resposta imediata em prêmios futuros a um desvio adverso na sinistralidade só foi 

verificado na Seguradora A, assim mesmo somente para seguros de automóveis, que 

apresentam margem de lucro muito apertada devido à grande concorrência.

Em todas as Sociedades Seguradoras, os filtros de aceitação de risco são desenvolvidos com 

os mesmos parâmetros utilizados na precificação e a área de vendas não tem acesso para 

modificar tais critérios. Para as Seguradoras B, C e D, a decisão de aceitar ou rejeitar risco 

pelos critérios de precificação é definitiva. Já para a Seguradora A, existe uma segunda alçada 

que pode aceitar propostas de seguros negadas anteriormente, conforme as características do 

segurado.

Como sugestão de pesquisas posteriores, visando ao aprofundamento deste trabalho, propõe- 

se: estudo que avalie o disclosure do risco de subscrição nas demonstrações contábeis das 

sociedades seguradoras, tanto no mercado nacional quanto no internacional; pesquisa que

Em consonância com a falta de obrigatoriedade normativa, nenhuma das companhias 

pesquisadas evidencia em suas demonstrações financeiras seu risco de subscrição. 

Considerando que a atividade securitária é pautada pela confiança — o segurado paga o prêmio 

na expectativa de ser indenizado se ocorrer sinistro — a evidenciação dos riscos enfrentados 

pela seguradora seria uma atitude louvável.
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Outros estudos interessantes relativos ao mercado securitário seriam: a recente abertura do

mercado ressegurador no Brasil, risco de liquidez e impacto da queda da taxa de juros na meta 

atuarial nos planos de previdência complementar.

avalie risco de subscrição em seguros de grandes riscos, trabalho acadêmico com proposta de 

mensuração do risco de subscrição.



125

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DF,

DF,

BOTTI, Paulo Eduardo de Freitas. Introdução ao resseguro: para brasileiros. São Paulo: 
Nobel, 1995.

. Conselho Nacional de Seguros Privados. Resolução CNSP n° 040, de 08/12/2000.
Diário Oficial da República Federativa do Brasil: Poder Executivo. Brasília, DF, 2000.
Disponível em: <www.susep.gov.br>. Acesso em: 26 de fevereiro de 2006.

BERNSTEIN, Peter L. Desafio aos deuses: a fascinante história do risco. Trad. Ivo 
Korylowski. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.

. . Resolução CNSP n° 055, de 03/09/2001. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil: Poder Executivo. Brasília, DF, 2001. Disponível em: 
<www.susep.gov.br>. Acesso em: 03 de fevereiro de 2006.

. . Resolução CNSP n° 098, de 30/09/2002. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil: Poder Executivo. Brasília, DF, 2002. Disponível em: 
<www.susep.gov.br>. Acesso em: 03 de fevereiro de 2006.

. Conselho Nacional de Seguros Privados. Resolução CNSP n° 008, de 21/07/1989.
Diário Oficial da República Federativa do Brasil: Poder Executivo. Brasília, DF, 1989.
Disponível em: <www.susep.gov.br>. Acesso em: 23 de janeiro de 2006.

. . Resolução CNSP n° 073, de 13/05/2002. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil: Poder Executivo. Brasília, DF, 2002. Disponível em: 
<www.susep.gov.br>. Acesso em: 23 de janeiro de 2006.

BRASIL. Conselho Monetário Nacional. Resolução CMN n° 3034, de 30/10/2002. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil: Poder Executivo. Brasília, DF, 2002. Disponível 
em: <www.bc.gov.br>. Acesso em: 23 de janeiro de 2006.

. . Resolução CNSP n° 155, de 29/12/2006. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil: Poder Executivo. Brasília, DF, 2006. Disponível em: 
<www.susep.gov.br>: Acesso em: 17 de janeiro de 2006.

. . Resolução CNSP n° 120, de 24/12/2004. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil: Poder Executivo. Brasília, DF, 2004. Disponível em: 
<www.susep.gov.br>. Acesso em: 17 de janeiro de 2006.

http://www.susep.gov.br
http://www.susep.gov.br
http://www.susep.gov.br
http://www.susep.gov.br
http://www.susep.gov.br
http://www.bc.gov.br
http://www.susep.gov.br
http://www.susep.gov.br


126

DF,

DF,

. Lei 10.406 - Código Civil, de 10/01/2002. Diário Oficial da República Federativa 
do Brasil: Poder Executivo. Brasília, DF, 2002. Disponível em: <www.senado.gov.br>. 
Acesso em: 23 de janeiro de 2006.

. Decreto-lei 1.186, de 03/04/1939. Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil: Poder Executivo. Rio de Janeiro, RJ, 1939. Disponível em: <www.senado.gov.br>. 
Acesso em: 23 de janeiro de 2006.

. Decreto n° 61.589, de 23/10/1967. Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil: Poder Executivo. Brasília, DF, 1967. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso 
em: 09 de fevereiro de 2006.

. Decreto n° 60.459, de 13/03/1967. Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil: Poder Executivo. Brasília, DF, 1967. Disponível em: <www.susep.gov.br>. Acesso 
em: 09 de fevereiro de 2006.

. Lei Complementar n° 1 
Federativa do Brasil: Poder Executivo. Brasília, 
<www.planalto.gov.br>. Acesso em: 17 de janeiro de 2007.

. Lei Complementar n°
Federativa do Brasil: Poder Executivo. Brasília, 
<www.planalto.gov.br>. Acesso em 17 de janeiro de 2007.

156, de 29/12/2006. Diário Oficial da República
Brasília, DF, 2006. Disponível em:

157, de 29/12/2006. Diário Oficial da República
DF, 2006. Disponível em:

. . Resolução CNSP n°
Federativa do Brasil: Poder Executivo.
<www.susep.gov.br>. Acesso em: 17 de janeiro de 2006.

. Decreto-lei n° 73, de 21/11/1966. Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil: Poder Executivo. Brasília, DF, 1966. Disponível em: <www.susep.gov.br>. Acesso 
cm: 23 de janeiro de 2006.

. . Resolução CNSP n°  
Federativa do Brasil: Poder Executivo. Brasília, 
<www.susep.gov.br>. Acesso em: 17 de janeiro de 2006.

109/01, de 29/05/2001. Diário Oficial da República
Executivo. Brasília, DF, 2001. Disponível em:

126/07, de 15/01/2007. Diário Oficial da República
Executivo. Brasília, DF, 2007. Disponível em

. . Resolução CNSP n° 158, de 29/12/2006. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil: Poder Executivo. Brasília, DF, 2006. Disponível em: 
<www.susep.gov.br>. Acesso em: 17 de janeiro de 2006.

. . Resolução CNSP n° 162, de 29/12/2006. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil: Poder Executivo. Brasília, DF, 2006. Disponível em: 
<www.susep.gov.br>. Acesso em: 17 de janeiro de 2006.

http://www.senado.gov.br
http://www.senado.gov.br
http://www.planalto.gov.br
http://www.susep.gov.br
http://www.planalto.gov.br
http://www.planalto.gov.br
http://www.susep.gov.br
http://www.susep.gov.br
http://www.susep.gov.br
http://www.susep.gov.br
http://www.susep.gov.br


127

DUARTE JR, Antonio M.; VARGA, Giorgy. Gestão de riscos no Brasil. Rio de Janeiro: 
Financial Consultoria, 2003.

D’OLIVEIRA, Nelson V. Le Cocq. Mercados de seguros: solvência, riscos e eficácia 
regulatória. Rio de Janeiro: Funenseg, 2006.

CASTRO, Cláudio de Moura. A prática da pesquisa. São Paulo: Mc Graw Hill do Brasil, 
1978.

. Integração na gestão de riscos no mercado segurador e no mercado bancário no 
Brasil. Palestra proferida em 16 de novembro de 2004. Disponível em: 
<http://funenseg.org.br>. Acesso em: 21 de abril de 2006.

. . Circular SUSEP n°
Federativa do Brasil: Poder Executivo. Brasília, 
<www.susep.gov.br>. Acesso em: 17 de janeiro de 2007.

. . Circular SUSEP n° 
Federativa do Brasil: Poder Executivo. Brasília, 
<www.susep.gov.br>. Acesso em: 25 de fevereiro de 2006.

. . Circular SUSEP n° 
Federativa do Brasil: Poder Executivo. Brasília, 
<www.susep.gov.br>. Acesso em: 01 de março de 2006.

. . Circular SUSEP n°
Federativa do Brasil: Poder Executivo. Brasília, 
<www.susep.gov.br>. Acesso em: 23 de janeiro de 2006.

272, de 22/10/2004. Diário Oficial da República
DF, 2004. Disponível em:

306, de 17/11/2005. Diário Oficial da República
DF, 2005. Disponível em:

253, de 12/05/2004. Diário Oficial da República
DF, 2004. Disponível em:

334, de 11/01/2007. Diário Oficial da República
DF, 2007. Disponível em:

. Superintendência de Seguros Privados. Circular SUSEP n° 249, de 20/02/2004.
Diário Oficial da República Federativa do Brasil: Poder Executivo. Brasília, DF, 2004.
Disponível em: <www.susep.gov.br>. Acesso em: 13 de março de 2006.

COSTA, Jorge Andrade. Harmonização dos procedimentos e das normas contábeis das 
operações de seguros dos países do mercosul: um estudo comparativo com as propostas do 
Mercosul e do IASB. São Paulo, 2004. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis e 
Financeiras) — Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Pontifícia 
Universidade Católica.

. Superintendência de Seguros Privados. Circular SUSEP n° 176, de 11/12/2001.
Diário Oficial da República Federativa do Brasil: Poder Executivo. Brasília, DF, 2001.
Disponível em: <www.susep.gov.br>. Acesso em: 13 de fevereiro de 2006.

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 5o ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2003.

http://funenseg.org.br
http://www.susep.gov.br
http://www.susep.gov.br
http://www.susep.gov.br
http://www.susep.gov.br
http://www.susep.gov.br
http://www.susep.gov.br


128

FERREIRA, Weber José. Coleção introdução à ciência atuarial. Rio de Janeiro: IRB, 1985.

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5o ed. São Paulo: Atlas, 1999.

HENDRIKSEN, E.S.; VAN BREDA, M. L. F. Teoria da contabilidade. São Paulo: Atlas, 1999.

. Insurance core principies. 2003a. Disponível em: <www.iaisweb.org>. Acesso em: 
19 de janeiro de 2006.

GONÇALVES, Luiz Roberto Maia. O controle oficial da solvência de seguradoras no 
Brasil: críticas e propostas de aperfeiçoamento. Rio de Janeiro, 1992. Dissertação (Mestrado 
em Ciências) - Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.

FERREIRA, Paulo Pereira. Modelos de precificação e ruína para seguros de curto prazo. 
Rio de Janeiro: FUNENSEG, 2005.

FELDBLUM, Sholom. NAIC property/casualty insurance company risk-based capital 
requirements. Procedings of Casualty Actuaries Society, 83, 1996, pp. 297-435. Disponível 
em: <www.casact.orb>.

EISENHARDT, Kathleen M. Building theories from case study research. in Academy of 
Management Review, 1989, vol. 14, n° 4, p 532-550.

INTERNATIONAL ACTUARIAL ASSOCIATION (IAA). Report of solvency working 
party. Fevereiro de 2002. Disponível em: <www.actuaries.org>. Acesso em: 23 de janeiro de 
2006.

FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS - FUNENSEG. Apostila curso 
resseguro. Rio de Janeiro: FUNENSEG, 2005.

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS E DE 
CAPITALIZAÇÃO - FENASEG. Glossário. Disponível em: <www.fenaseg.org.br>. Acesso 
em: 06 de fevereiro de 2006.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE SUPERVISORS (IAIS). On 
solvency, solvency assessments and actuarial issues: an IAIS issues paper. Março de 2000. 
Disponível em: <www.iaisweb.org>. Acesso em: 19 de janeiro de 2006.

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB). International 
Accounting Standards 2004. London: International Accounting Standards Committee 
Foundation, 2004.

http://www.iaisweb.org
http://www.casact.orb
http://www.actuaries.org
http://www.fenaseg.org.br
http://www.iaisweb.org


129

2003b.

IUDÍCIBLJS, Sérgio de. Teoria da Contabilidade. 6o ed. São Paulo: Atlas, 2000.

. Estudo de caso: uma estratégia de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2006.

MENDES, J. J. de Souza. Técnica de Seguros. Atlântica Boavista Seguros, 1977.

MARSHALL, Christopher. Medindo e gerenciando riscos operacionais em instituições 
financeiras. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed., 2002.

MELLO, Léo Maranhão de. Gestão de risco de crédito no mercado segurador brasileiro. 
Rio de Janeiro, 2003. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) - Programa de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Administração e Economia, Faculdades 1BMEC.

LUPORINI, Carlos Eduardo de Mori. Avaliação de cias seguradoras: insuficiências dos 
critérios atuais e proposta de um novo modelo. São Paulo, 1993. Tese (Doutorado) - 
Universidade de São Paulo.

. Quantifying and assessing Insurance liabilities: discussion paper.
Disponível em: <www.iaisweb.org>. Acesso em: 19 de janeiro de 2006.

MANO, Cristina Maria C. A. B. Melhoria da qualidade na tarifação de seguros: uso de 
modelos de credibilidade. Caderno de Seguros, a 2, n 2. Maio de 1997. Funenseg. Rio de 
Janeiro.

LIMA NETO, William Moreira. Avaliação do capital baseado nos riscos de subscrição das 
provisões de sinistros, utilizando modelos bayseanos. Rio de Janeiro, 2004. Mestrado 
(Dissertação) - UFRJ/COPPE.

. Panorama regulatório: uma visão comparativa entre os dois setores. Palestra 
proferida em 16 de novembro de 2004. Disponível em: <http://funenseg.org.br>. Acesso em: 
21 de abril de 2006.

K.PMG. Study into the niethodologies to assess the overall financial position of na 
insurance undertaking front the perspective of prudential ssupervision. Maio de 2002. 
Disponível em: <http://europa.eu.int/intemalmarket/en/finances/insur/index.htm>. Acesso em: 
02 de março de 2005.

. et al. Manual de contabilidade das sociedades por ações: aplicável às demais 
sociedades. 6o ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MARTINS, Gilberto de Andrade. Manual para Elaboração de Monografias e 
Dissertações. 3aed. São Paulo: Atlas, 2002.

http://www.iaisweb.org
http://funenseg.org.br
http://europa.eu.int/intemalmarket/en/finances/insur/index.htm


130

SOUZA, Silney de. Seguros: contabilidade, atuária e auditoria. São Paulo: Saraiva, 2001.

TZIRULNIK, Emesto et al. O contrato de seguro: de acordo com o novo Código Civil 
brasileiro. 2o ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

. Minuta de Resolução que trata sobre provisões técnicas. 2005. Disponível em: 
<www.susep.gov.br>. Acesso em: 19 de janeiro de 2006.

MEREDITH, Jack. Building operations management theory through case and fied research. 
In Journal of Operations Management, n 16, 1998, p. 441-454.

STEVENSON, William J. Estatística aplicada à Administração. Trad. Alfredo Alves de 
Farias. São Paulo: Harper& Row do Brasil, 1981.

SILVA, Affonso. Contabilidade e análise econômico financeira de seguradoras. São 
Paulo: Atlas, 1999. p. 145.

YEN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3o ed. Porto Alegre: Bookman, 
2005.

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). Relatório final do grupo de 
trabalho criado pela Portaria SUSEP n° 1.885, de 09 de fevereiro de 2004. Rio de Janeiro, 
2006.

http://www.susep.gov.br


131

ANEXOS

ANEXO A - Tabela 7 - Limites de Aplicação das Sociedades Seguradoras
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ANEXO A - Tabela 8 - Limites de Aplicação das Sociedades Seguradoras

Ativos FinanceirosLimiteSegmento

Até 100%

Até 80%

Renda fixa

Até 10%

Até 49%

Até 40%

Até 35%

Renda

Variável

Até 30%

Até 5%

Até 3%

Títulos de emissão do Tesouro Nacional; títulos de emissão do Banco Central do 
Brasil; créditos securitizados pelo Tesouro Nacional; títulos de emissão de estados e 
municípios objeto de contratos firmados ao amparo da Lei 9.496/97, ou da Medida 
Provisória 2.185/01; quotas de fundos de investimento financeiro cuja carteira esteja 
representada exclusivamente pelos títulos já mencionados acima, dos quais as 
sociedades seguradoras sejam as únicas quotistas._________________________________
Certificados e recibos de depósito bancário; letras de câmbio de aceite de instituições 
financeiras; letras hipotecárias; letras e cédulas de crédito imobiliário; cédulas de 
crédito bancário; certificados de cédulas de crédito bancário; debêntures de 
distribuição pública; cédulas de debêntures; notas promissórias emitidas por 
sociedades por ações, destinadas a oferta pública; certificados de recebíveis 
imobiliários; cédulas de produto rural, inclusive com liquidação financeira; contratos 
mercantis de compra e venda de produtos, mercadorias e/ou serviços para entrega ou 
prestação futura, bem como em títulos ou certificados representativos desses contratos; 
quotas de fundos de investimento financeiro; quotas de fundos de aplicação em quotas 
de fundos de investimento; depósitos de poupança.________________________________
Quotas de fundos de investimento no exterior; quotas de fundos de investimento em 
direitos creditórios; quotas de fundos de investimento em quotas de fundos de 
investimento em direitos creditórios.________________________________________ ___
Ações de emissão de companhias que aderiram aos padrões de governança societária 
nos moldes do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo — Bovespa; bônus de 
subscrição de ações, recibos de subscrição de ações e certificados de depósitos de 
ações de emissão de companhias que atendam às condições anteriores; quotas de 
fundos de investimento em títulos e valores mobiliários constituídos sob a forma de 
condomínio aberto, cujas carteiras estejam representadas por valores mobiliários 
referidos nas alíneas anteriores; quotas de fundos de investimento em quotas de fundos 
de investimento que seguem a condição anterior._________________________________
Ações de emissão de companhias que,aderiram aos padrões de governança societária 
nos moldes do Nível 2 da Bovespa; bônus de subscrição de ações, recibos de 
subscrição de ações e certificados de depósitos de ações de emissão de companhias 
que atendam às condições anteriores; quotas de fundos de investimento em títulos e 
valores mobiliários constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujas carteiras 
estejam representadas por valores mobiliários referidos nas alíneas anteriores; quotas 
de fundos de investimento em quotas de fundos de investimento que seguem a 
condição anterior.____________________________________________________________
Ações de emissão de companhias que,aderiram aos padrões de governança societária 
nos moldes do Nível 1 da Bovespa; bônus de subscrição de ações, recibos de 
subscrição de ações e certificados de depósitos de ações de emissão de companhias 
que atendam às condições anteriores; quotas de fundos de investimento em títulos e 
valores mobiliários constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujas carteiras 
estejam representadas por valores mobiliários referidos nas alíneas anteriores; quotas 
de fundos de investimento em quotas de fundos de investimento que seguem a 
condição anterior. ___________________________________________________
Ações, bônus de subscrição de ações, recibos de subscrição de ações e certificados de 
depósitos de ações de emissão de companhias abertas negociadas em bolsa de valores; 
quotas de fundos de investimento em títulos e valores mobiliários constituídos sob a 
forma de condomínio aberto, cujas carteiras estejam representadas por valores 
mobiliários referidos na alínea anterior; quotas de fundos de investimento em quotas 
de fundos de investimento que seguem a condição anterior.________________________
ações, em bônus de subscrição de ações, em recibos de subscrição de ações e em 
certificados de depósitos de ações de companhia aberta adquiridos em mercado de 
balcão organizado por entidade credenciada na CVM,_____________________________
Ações e debêntures de emissão de sociedades de propósito específico constituídas 
com a finalidade de viabilizar financiamento de projetos; quotas de fundos de 
investimento em empresas emergentes; quotas de fundos de investimento em
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Até 12%

Imóveis em 2006

Quotas de fundo de investimento imobiliário 

FONTE: RESOLUÇÃO CMN n° 3034/02.

participações, nos termos da regulamentação baixada pela CVM; quotas de fundos de 
investimento em títulos e valores mobiliários constituídos sob a forma de condomínio 
fechado; quotas de fundos de investimento em quotas de fundos de investimento cm 
títulos e valores mobiliários constituídos sob a forma de condomínio fechado; 
certificados de depósito de valores mobiliários com lastro em ações de emissão de 
companhia aberta, ou de companhia que tenha características semelhantes às 
companhias abertas brasileiras, com sede no exterior (BDRs, Brazilian Depositary 
Receipts), classificados nos Níveis II e III definidos na regulamentação baixada pela 
CVM, cuja distribuição tenha sido registrada naquela autarquia; ações de emissão de 
companhias sediadas em países signatários do Mercosul ou em certificados de 
depósito dessas ações admitidos à negociação em bolsa de valores no País; debêntures 
com participação nos lucros cuja distribuição tenha sido registrada na CVM._________
Imóveis urbanos

Até 8% a 
partir de 
2007 
Até 10%


