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RESUMO 

O objetivo desta dissertação é avaliar os mecanismos de gestão da subscrição de riscos 

das seguradoras brasileiras, buscando determinar o grau de eficiência técnica destas empresas 

e identificar os seus determinantes. Para tanto, com base nos dados fornecidos pela 

FENASEG (Federação Nacional de Empresas de Seguros Privados e de Capitalização), em 

seu Informe Anual do Mercado Segurador Brasileiro 2006, foram selecionadas algumas 

variáveis decisórias, relacionadas ao fator Índice Combinado – atributo que evidencia a boa 

aceitação dos riscos – e aplicado o método da Análise Envoltória de Dados (DEA). Fizeram 

parte da amostra desta pesquisa 45 seguradoras dos ramos gerais e saúde. 

São descritas as principais informações sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados 

e a dinâmica deste setor na economia brasileira, bem como os princípios da subscrição de 

risco, seus objetivos, processo decisório e avaliação dos resultados. 

Na etapa final, os escores de eficiência foram analisados por segmentos: propriedade 

(seguradoras nacionais, joint ventures e subsidiárias), canal de distribuição (bancárias e 

independentes) e ramo de atuação (gerais e saúde). A interpretação dos dados indica os 

segmentos que devem melhorar sua seleção de riscos e, consequentemente, suas margens de 

lucro. O estudo mostrou, por exemplo, que as seguradoras dos segmentos joint ventures, 

bancárias e do ramo saúde são mais eficientes, em relação aos demais segmentos. 

Além disso, buscou-se identificar as evidências e características presentes nas 

empresas, que mais se destacaram em termos de eficiência técnica no mercado segurador. 

Para as empresas de grande porte, dentre os fatores, pode-se citar o controle dos custos 

operacionais, através da revisão de processos e investimentos em tecnologia da informação. 

As empresas de menor porte, por sua vez, têm procurado concentrar-se no segmento de linhas 

especializadas, focando em nichos de negócios que, frequentemente, exigem características 

altamente diferenciadas de subscrição, tratamento a sinistros e capacidades de distribuição. 

  

Palavras-chave: Seguros, Subscrição de Risco, Eficiência, Análise Envoltória de  

Dados (DEA). 
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   ABSTRACT 

The objective of this dissertation is to evaluate the underwriting mechanisms 

employed by Brazilian insurance companies, trying to determine the grade of technical 

efficiency of these companies and identify the determining factors. So based on the data 

furnished by FENASEG (National Federation of Capitalization and Private Insurance 

Companies) in its Annual Brazilian Insurance Industry Report for 2006 and were selected 

some decisive variables related to the Combined Index Factor- which shows the good 

acceptable risks- and  applied the Data Envelopment Analysis (DEA) method. Forty five 

insurers of general and health insurances were used for the sample. 

Fundamental information is shown concerning the National System of Private 

Insurance, the dynamics of this sector in the Brazilian economy, the underwriting 

principles, the objectives, decision processes and final evaluation. 

 In the final stage, the efficiency ratings were analyzed by segments: property 

(national insurers, joint ventures and subsidiaries), distribution channels (banks and 

independents) and the field of activity (general or health). Data interpretation  points to the 

segments that should improve upon their methods for risks selection, thus improving their 

profit margin. The study has showed, for example, that joint ventures, bank and health 

insurers are more efficient than firms in other segments. 

Besides, it has tried to identify the evidences and characteristics existing in 

companies that more stand out concerning technical efficiency in the insurance market. 

Among these factors, for the large scale companies, we can quote the control of operational 

costs, through the revision process and investments in information technology. Smaller 

companies have been looking to concentrate in specialized lines, focusing on businesses 

niches that frequently demand high different characteristics for underwriting, claim 

treatments and distribution capacities. 

  

Key words: Insurance, Underwriting, Efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Sousa e Shiraishi (1999), “o seguro pode ser definido como uma 

operação pela qual, mediante o pagamento de uma pequena remuneração, uma pessoa 

(segurado) se faz prometer para si própria ou para outrem, no caso da realização de um evento 

determinado, a que se dá o nome de risco, uma prestação de uma terceira pessoa (segurador) 

que, assumindo um conjunto de riscos, compensa-os de acordo com as leis da estatística e o 

princípio do mutualismo. Portanto, o seguro é um contrato de natureza jurídica e bilateral, em 

que ambas as partes, segurado e segurador, possuem direitos, deveres e responsabilidades”. 

Com uma visão não exatamente controversa, mas complementar, Las Casas 

(2003) define “seguro como uma forma de transferência de riscos, em que o segurado paga 

certa importância (prêmio) e transfere para o segurador a responsabilidade de assumir os 

prejuízos causados por um evento, caso ele ocorra, até o valor combinado”. E ainda de forma 

complementar, Randall (2000) afirma que “o seguro é o sistema em que uma pessoa ou 

organização transfere o risco para a seguradora, que assume o compromisso de reembolsar o 

segurado pelas eventuais perdas cobertas e providenciar a divisão dos custos das perdas entre 

todos os segurados”. 

 Diante desse contexto, e considerando que o processo de globalização tem sido 

percebido como gerador de uma série de oportunidades e desafios às economias nacionais, 

releva-se em importância os mecanismos de canalização de recursos, mecanismos estes que, 

de uma forma geral, não estão disponíveis nas economias em transformação. Contador et al 

(1999) considera a necessidade de maior aporte de recursos das economias globalizadas, 

tendo em vista a elevação da formação de capital fixo para expansão da produção, do 

emprego e dos salários.  

E é exatamente nesse ambiente que o mercado de seguros desempenha um     

papel fundamental e multidimensional. Em primeiro lugar, através da própria criação de 

mecanismos para a canalização dos recursos, ao realizar a captação de poupanças privadas e 

geração de fundos sociais, permitindo, assim, o aumento dos investimentos produtivos. Em 

segundo lugar, ao permitir a diversificação de riscos, passa a assumir funções dentro do setor 

privado, que outrora eram cativas do setor público. 

Ainda citando importantes contribuições do setor, sob o ponto de vista 

econômico, Sousa e Shiraishi (1999) consideram que o seguro serve como um fator de 

incentivo à produção, ao garantir a continuidade das operações das empresas, o que, por sua 

vez, aumenta a potencialidade econômica do País, pois, ao permitir a permanência do fluxo 
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produtivo, garante também a manutenção do nível de emprego e da arrecadação tributária. 

Ainda segundo os autores, o seguro contribui para o desenvolvimento de outros setores da 

economia, através da alavancagem financeira, que possibilita a alocação de recursos para 

investimentos de longo prazo, como, por exemplo, a construção civil e o mercado imobiliário. 

A atividade de seguro, ao garantir um fluxo constante e considerável de capitais, torna-se, 

portanto, fundamental para o crescimento e estabilização da economia. 

Mas, o setor de seguros também tem força fundamental, olhando-se sob a 

perspectiva social, uma vez que se dá principalmente sobre as áreas de saúde, vida e 

previdência, áreas determinantes na definição de uma sociedade mais justa. A entrada das 

empresas privadas de seguro e previdência nesse setor tem sido uma resposta à lacuna deixada 

pelo Estado, que não tem sido capaz de conceder a todos os direitos fundamentais descritos na 

Constituição Federal de 1998. 

Como instrumento de proteção, Las Casas (2003) considera que o seguro, como 

instrumento de proteção, apresenta uma série de vantagens para a sociedade como um todo, 

tais como:  

• Oferece segurança para os empresários em novas aquisições, 
ampliação de fábricas ou novos investimentos, que envolvam 
bens; 

• Pode servir como base para crédito, pois muitas financeiras e 
bancos só financiam bens com a exigência de que sejam 
devidamente segurados; 

• Reduz prejuízos, pois repõe o valor do bem sinistrado, que 
representaria uma despesa para o segurado; 

• Ao efetuar provisões para o futuro, melhora a alocação de recursos 
e o fundo para investimentos de longo prazo; 

• Estimula a prevenção de riscos, visto que, quanto maior for a 
proteção tomada pelo segurado, menores serão as taxas a pagar. 

No Brasil, contudo, o setor de seguros só passou a assumir essa importância 

estratégica há pouco tempo, apesar de existir como atividade no País há exatamente duzentos 

anos. Antes da implantação do Plano Real, em julho de 1994, o setor de seguros não 

apresentava um crescimento sustentável de suas atividades. A inflação reinante mascarava    

os maus resultados operacionais e, portanto, a maioria das seguradoras focava a captação          

de negócios, sem a devida análise e seleção dos riscos (GALIZA, 1997). Foi, portanto,            

a estabilização da economia que, ao aumentar a massa salarial da população e reduzir os 

rendimentos das aplicações financeiras, deu margem à expansão e mudança de 

comportamento do setor. 
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A queda dos rendimentos das aplicações financeiras, sobretudo, exigiu uma 

alteração do enfoque estratégico das seguradoras, já que a seleção de risco inapropriada não 

mais era compensada pelos ganhos financeiros. A partir de então, a ineficácia no trabalho de 

subscrição passou a gerar prejuízos nos balanços, comprometendo a solvência das empresas. 

Nos últimos anos, as crises das bolsas diminuíram ainda mais os rendimentos 

financeiros, obrigando as seguradoras a priorizarem cada vez mais a seleção de risco, em 

detrimento do aumento do volume de vendas. Ou seja, a liderança em prêmios só faz sentido 

se for acompanhada de um resultado operacional positivo, de forma que a expansão da 

lucratividade passou a ser a chave da sobrevivência e do crescimento. Portanto, num ambiente 

altamente competitivo, as seguradoras precisam, cada vez mais, aperfeiçoar seus modelos 

gerenciais e a qualidade de seleção de seus riscos, a fim de garantirem melhores margens de 

lucro. 

 Alguns autores, como Contador et al (2000) dedicaram-se ao estudo da eficiência 

deste mercado, aplicando a metodologia DEA (Data Envelopment Analysis) na análise da 

subscrição de riscos.  

Magalhães da Silva et al (2003) buscaram avaliar o setor segurador, através de um 

estudo comparativo, empregando a técnica DEA, entre as maiores seguradoras do país em 

2002. 

Macedo, Silva e Santos (2005), por sua vez, mediram a performance das 

seguradoras, conforme o ramo de atuação das mesmas em 2003. A mesma linha foi seguida 

por Silva (2006), que segmentou a amostra em três segmentos: previdência aberta, 

seguradoras e sociedades de capitalização. 

 

Foi nesse contexto, que surgiu a motivação para pesquisar a eficiência das 

seguradoras brasileiras, pela ótica da capacidade de seleção de risco das mesmas. Para tanto, 

realizar-se-á uma análise de eficiência técnica, através da técnica DEA (Data Envelopment 

Analysis), utilizando como variáveis de input o sinistro retido, a despesa comercial e a 

despesa administrativa e, como output, o prêmio ganho .  

Assim, ao final deste trabalho, pretende-se responder as seguintes perguntas: As 

seguradoras brasileiras têm feito uso de uma política adequada de aceitação de riscos? 

Existem segmentos desse mercado que tenham uma maior eficiência? 

Esta dissertação possui um aspecto descritivo. Nela, expõem-se as características 

do Sistema Nacional de Seguros, bem como se descrevem as principais operações realizadas 
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pelas seguradoras. Outro ponto que ratifica esse aspecto é a análise de resultados, uma vez 

que buscaremos identificar as razões das conclusões obtidas. 

Ela é composta por 6 capítulos. O capítulo 2 descreve o histórico dos mercados 

mundial e nacional de seguros, bem como a atual estrutura do Sistema Nacional de 

Seguros e uma breve análise da atual conjuntura e perspectivas e tendências do mercado. O 

capítulo 3 abrange os princípios da administração dos riscos, abordando os alicerces a 

subscrição de seguros (seus objetivos, o processo decisório e a avaliação dos resultados). O 

capítulo 4 apresenta a metodologia usada na dissertação, enquanto o capítulo 5 refere-se a 

sua aplicação, envolvendo 45 seguradoras dos ramos gerais e saúde. Por fim, no capítulo 6, 

descrevem-se as conclusões sobre o desenvolvimento do trabalho. Na última parte do 

trabalho é apresentado o referencial bibliográfico utilizado na elaboração e execução da 

pesquisa.  
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2 O MERCADO SEGURADOR 

 

Para o devido entendimento da dinâmica atual do mercado segurador brasileiro    

é necessário verificarmos a evolução desse mercado no âmbito nacional e internacional,       

bem como a sua estrutura de regulamentação, suas principais características, tendências e 

perspectivas. 

Apesar do mercado de seguros existir há duzentos anos no Brasil, esta atividade 

só passou a vivenciar um forte impulso, a partir da estabilização de nossa economia, com o 

Plano Real em 1994. A participação de captação de prêmios no PIB aumentou 

consideravelmente no período de 1995 a 2006. 

Dentre as principais características deste mercado, merece destaque a 

concentração. Um pequeno número de seguradoras responde por um percentual expressivo do 

faturamento do mercado, bem como a maioria do prêmio arrecadado ficam concentrados na 

região Sudeste. Também verificamos concentração por ramo de seguro: a maior concentração 

dos negócios ocorre nas carteiras de automóvel, vida e saúde.  

Com relação às tendências, do ponto de vista internacional, observa-se uma 

orientação, no sentido do fim da segmentação entre as atividades bancárias, mercado de 

capitais e de títulos e seguros. Merece menção também o grande número de fusões e 

aquisições de seguradoras. 

No âmbito nacional, além da intensa disputa de preço e rotatividade de clientes, 

há uma expectativa para o fim do monopólio do resseguro, alterações nas regras de solvência 

e o crescimento do microsseguro. 

 

                   A partir da compreensão deste capítulo, portanto, será possível avançarmos no 

estudo da eficiência deste mercado, quanto à sua capacidade de subscrição de riscos. 

 

2.1 Uma Pequena História do Mercado Segurador 

 

2.1.1 Origem e Evolução no Brasil 

 

A evolução do mercado segurador brasileiro tem sido usualmente dividida em  

três fases (GALIZA, 1997). A primeira começa em 1808, com a vinda de Dom João VI ao   

Brasil, que, atendendo aos pedidos de comerciantes da Bahia, autorizou o funcionamento da 

Companhia de Seguros Boa Fé. 
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A criação do IRB – Instituto de Resseguros do Brasil, em 1939, dá início à 

segunda fase, tornando-se um ponto de inflexão no desenvolvimento do mercado segurador 

brasileiro, até então embrionário e subutilizado. O mercado era preponderantemente 

dominado por empresas estrangeiras que se comportavam como meras agências de captação 

de seguros para as suas respectivas matrizes. A atuação do IRB induziu as multinacionais a se 

organizar como empresas brasileiras, constituindo e aplicando suas reservas no País. 

Dentre as medidas operacionais, adotadas pelo IRB, duas merecem destaque. A 

primeira se referia aos baixos limites de retenção de prêmios das seguradoras, que, a partir 

desse momento, teriam que repassar a maior parte do prêmio auferido obrigatoriamente em 

resseguro ao IRB. E a segunda se referia à criação de um excedente único: os prêmios 

repassados ao IRB, por não serem retidos pelas seguradoras, eram direcionados a esse 

excedente único e repassados novamente ao mercado segurador.  

Foram essas medidas que diminuíram as vantagens existentes para as empresas 

estrangeiras, uma vez que empresas pouco capitalizadas e menos preparadas tecnicamente, 

como era o caso das empresas nacionais, tinham assegurado a cobertura automática do 

resseguro. Os dados1 revelam a importância destas medidas para o desenvolvimento do 

mercado segurador nacional. Em 1939, havia 103 seguradoras, sendo 70 brasileiras e 33 

estrangeiras. Em 1949, eram 149 seguradoras, sendo 123 nacionais e 26 estrangeiras. Em 

1959, 187 seguradoras, sendo 152 nacionais e 35 estrangeiras. Outro dado relevante é que 

entre 1939 e 1946, ou seja, num período de apenas sete anos, o volume de prêmios do 

mercado quadruplicou de tamanho.  

A partir de 1970 inicia-se a terceira fase, em que o Estado passa a fomentar essa 

atividade como forma de criar investidores que viessem a substituir a União na tarefa de gerar 

poupança interna. Segundo Bottalo (1981), há três características principais dessa fase: 

• Ampliação do portfolio: o crescimento econômico do período, junto ao 

aumento do comércio exterior e da complexidade da economia, fez com que 

houvesse um crescimento geral do próprio seguro e da sua diversidade de 

produtos; 

• Aumento da concentração do setor: visando melhorar o preparo técnico das 

seguradoras e diminuir os custos operacionais e administrativos, via o ganho de 

escala das empresas de maior porte, o governo criou mecanismos de incentivo à 

fusão. Esta tendência foi confirmada pelos dados da época, já que o número de 

                                                 
1 Disponível em: http://www.segurado.com.br/mercado_historia_seguro.asp. Acesso em 05 set 2007.  
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seguradoras caiu – de 157 para 93, entre 1970 e 1980 (PATRI Consultoria, 

1992, apud GALIZA, 1997); 

• A penetração dos bancos comerciais na produção e comercialização de seguros: 

a partir dos anos 70, seja através de convênio ou da compra de seguradoras, os 

bancos entraram na negociação direta dos seguros, indiretamente incentivados 

pelo Estado, interessado na formação de sólidos conglomerados financeiros. 

Esse movimento trouxe benefícios, aumentando a solidez do mercado, pois 

empresas bem capitalizadas representam menor risco de insolvência. Ademais, proporcionou 

um desenvolvimento da cultura do seguro nos consumidores e também uma maior rede de 

distribuição dos produtos. 

Em contrapartida, criticava-se a baixa capacidade técnica do atendimento de 

seguros em agências bancárias e da concorrência desleal com o seguro, surgindo como 

reciprocidade de outros produtos tipicamente bancários (venda casada)2. Apontava-se também 

que os bancos usavam a atividade seguradora para aumentar a sua captação de capital, em 

detrimento da seleção de risco. Em geral, os maus resultados, decorrentes da péssima seleção 

de risco, quando da comercialização via rede bancária, eram compensados com os ganhos    

da aplicação dos prêmios no mercado financeiro. Segundo Galiza (1997), em muitos países 

essa interferência entre esses dois setores – seguros e bancos – é proibida ou restringida, 

justamente para impedir essas práticas citadas. 

Os bancos, por sua vez, alegam não prejudicar o mercado, pois atuam em faixas 

em que os corretores não têm interesse em atuar: a da massificação dos seguros pelas suas 

redes bancárias. Os bancos, portanto, não atuariam nos segmentos que exigem a maior 

experiência profissional do corretor. 

A estrutura do atual mercado segurador brasileiro começou a ser definida no 

início dos anos 90, com a criação do Código de Defesa do Consumidor, que foi um marco na 

relação entre segurado e seguradora, obrigando a última a adequar-se, tornando seus contratos 

mais claros e suas coberturas mais abrangentes. 

Em maio de 1992, a FENASEG (Federação Nacional de Empresas de Seguros 

Privados e de Capitalização) elaborou a Carta de Brasília, que foi a primeira manifestação 

conjunta das empresas do setor, colocada publicamente como uma plataforma de demandas e 

de propostas concretas ao governo, tais como: ampliação da imagem pública do seguro, como 

base do processo de expansão do mercado; redução do número de normas, que restringiam o 
                                                 
2 É o condicionamento da venda de um produto ou serviço a outro produto ou serviço e é considerada uma 
prática comercial abusiva e, portanto, ilícita. 
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mercado e inibiam a iniciativa empresarial; redução da presença do governo no campo da 

previdência social, centrando suas ações na proteção das camadas menos favorecidas, com     

o compromisso do empresariado do setor de lutar pela expansão da previdência privada; 

desejavam a privatização do seguro de acidentes de trabalho (estatizado 25 anos antes); 

seguro-saúde em regime de competição, para o que se deveriam acabar as diferenças entre as 

seguradoras de saúde, vinculadas a SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, versus os 

planos de saúde, que operavam sem controle institucional. Por fim, a FENASEG reivindicava 

maior autonomia e flexibilidade para operar os investimentos ligados às reservas técnicas das 

seguradoras.  

Em julho de 1992 foi lançado o Plano Diretor do Sistema de Seguros, 

Capitalização e Previdência Complementar, pela ação conjunta da SUSEP, IRB e do 

Ministério de Economia, Fazenda e Planejamento, que adiantava como seria a política de 

desregulamentação do setor. Com ele, o mercado tornou-se mais flexível com o fim das 

tarifas, podendo as seguradoras oferecer produtos diferenciados e não mais condicionados a 

tabelamento do governo. Além disso, houve um maior controle da solvência das seguradoras, 

abertura gradual do setor para empresas de capital estrangeiro e restrição para a participação 

da União, Estados e Municípios em empresas ligadas ao setor. Tais medidas simplificaram a 

operação e desoneraram os gastos dos consumidores. 

Na década de 80 e início dos anos 90, a inflação trouxe certo comodismo            

na postura das seguradoras, pois a receita financeira, apesar da queda nos resultados 

operacionais, equilibrava os balanços. A inflação desse período, contudo, prejudicava o 

mercado de seguros, através de dois mecanismos básicos. Pelo lado da demanda, ela 

deteriorava a distribuição de renda e reduzia a massa de consumidores potenciais de seguro. 

Pelo lado da oferta, as seguradoras eram prejudicadas, à medida que a inflação confundia os 

ajustes contábeis e a rentabilidade das reservas e dos planos atuariais. Outro mecanismo 

operava através do impacto da inflação sobre a taxa de juros que, por sua vez, afetava os 

lucros e a estrutura de capital das seguradoras. 

Em 1994, com o advento do Plano Real, os contratos de seguros perdem               

a indexação. Com a ausência de inflação, o mercado passou a experimentar um forte 

crescimento, sobretudo os ramos de pessoas, que são contratos de longo prazo e exigem um 

cenário de estabilidade e de confiança. 

Por fim, o novo Código Civil, que passou a vigorar a partir de janeiro de 2003, 

substituindo o anterior, que era de 1916, também trouxe mudanças significativas para os 

seguros no Brasil. Ele passou a dedicar todo um capítulo ao seguro(o XV), separar os 
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seguros de bens dos de pessoas, possibilitar a inclusão de companheiros não oficialmente 

casados entre os beneficiários, reduzir o limite de maioridade de 21 para 18 anos, entre 

outras alterações importantes3. 

 

2.1.2 O Contexto Internacional 

 

Com relação ao mercado internacional de seguros, para entendê-lo melhor, é 

preciso situá-lo no contexto da globalização financeira, uma vez que, nos últimos 20 anos, as 

seguradoras passaram a ser tratadas como investidoras, devido à sua capacidade de gerar 

grandes volumes de provisões financeiras.  

Uma forte tendência tem sido o fim da segmentação do mercado financeiro, seja 

sob a forma de política macroeconômica interna ou por pressões externas. A própria OMC 

(Organização Mundial do Comércio) tem pressionado para que os países desregulem seus 

setores financeiros, pondo fim à segmentação entre atividades bancárias, mercado de capitais, 

seguro, mercado de títulos, etc. Na Itália, Japão e Estados Unidos ainda existem obstáculos 

para que os bancos operem com seguros. Na Europa, por sua vez, a operação conjunta com 

bancos e seguradoras formando um só conglomerado vem crescendo, a exemplo da França, 

Inglaterra, Holanda e Alemanha. São os chamados bancassurance (banco-seguro), resultantes 

de bancos que fizeram joint ventures com seguradoras ou montaram suas próprias 

seguradoras. Esses bancos operam, em geral, no ramo vida (que inclui seguro de vida,    

saúde, previdência privada e capitalização), usando suas agências bancárias como pontos de 

comercialização. 

Outra característica muito forte do mercado mundial tem sido o grande número  

de fusões e aquisições de seguradoras. Alguns acontecimentos ajudam-nos a compreender o 

ambiente de incerteza e de extrema competição que movimenta o setor de seguros mundial. 

Inicialmente, o fator que impactou todo o mercado foi a crise do Lloyds, o 

baluarte do resseguro mundial. Essa crise levou a uma alta nos prêmios de seguros em nível 

internacional. Outro fator foi uma maior incidência dos grandes sinistros naturais (furacões, 

maremotos e terremotos) e oriundos de atentados terroristas, que têm custado cada vez mais 

recursos aos seguradores. 

O mercado mundial sentiu também a perda de grandes corporações, que criam 

suas próprias seguradoras cativas, que já nascem e operam com um mercado cativo, formado 

                                                 
3 Novo Código Civil resgata direito do beneficiário. Valor Econômico, São Paulo, 21 out. 2002. 
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por indústrias como Ford, Mercedes-Benz e Coca-Cola, por exemplo. Na Europa, a criação  

da moeda única e a padronização de seu mercado financeiro foram, sem dúvida, mais um 

estímulo. 

Os dados mais recentes do Relatório Anual da Swiss Re, a maior resseguradora do 

mundo, mostram que, em 2006, o mercado mundial voltou a crescer em ritmo mais 

acelerado: os prêmios totais somaram US$3,7 trilhões, com expansão real de 5%. Em 

2005, o aumento foi de apenas 2,5%. Segundo Silva Júnior (2007), o grande destaque, em 

2006, foram os países emergentes, como Brasil, Rússia e Índia, que tiveram crescimento 

real de 16,3%, com prêmios de US$333 bilhões. 

Silva Júnior (2007) mostra ainda que o Brasil saltou mais uma posição no ranking 

global. Agora, ocupando a 19ª posição, em um levantamento composto por 88 países4. Os 

prêmios do mercado brasileiro, incluindo vida e não-vida, tiveram um crescimento real de 

9%, entre 2005 e 2006. E com relação ao mercado mundial de seguros, em 2006, o Brasil 

respondeu por 0,82% deste mercado, contra 0,56% de 2004. 

 

2.2 O Sistema Nacional de Seguros Privados 

 

A base atual dos princípios legais do direito de seguro no Brasil é o Código Civil 

de 2002, artigos 757 a 813. A estrutura do mercado está determinada e citada em lei. Os 

vários produtos e taxas existentes no mercado são frutos de dispositivos legais. 

A estrutura do mercado pode, portanto, limitar as ações das empresas através dos 

decretos e legislações, que controlam o setor. Isso significa que qualquer empresa que tenha   

a intenção de criar novas coberturas, por exemplo, poderá enfrentar entraves burocráticos. 

Entretanto, a proteção estatal não chega a ser totalmente uma barreira para o setor. De         

um lado, ela permite maior credibilidade, pois antes da fixação de certas leis, o setor era 

desacreditado, devido às práticas indiscriminadas de algumas seguradoras, que afetavam o 

desenvolvimento do mercado como um todo. 

O Sistema Nacional de Seguros Privados (SNSP) é constituído por: Conselho 

Nacional de Seguros Privados (CNSP), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), 

Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 

Sociedades Seguradoras e Corretores de Seguros. Cada um desses elementos passa a ser 

descrito a seguir: 

                                                 
4 Em 2005 era o 20˚ e em 2004 era o 21˚. 
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Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP): 

É formado pelo Ministro da Fazenda ou seu representante, que é o presidente, 

pelo Superintendente da Susep, que é o vice-presidente, além de um representante de cada 

uma das instituições a seguir: Ministério da Justiça, Banco Central, Ministério da Previdência 

e Assistência Social e Comissão de Valores Mobiliários.5 

São algumas das atribuições do CNSP6: 

• Fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados; 
• Regular a constituição, organização, funcionamento e 

fiscalização dos que exercem atividades subordinadas ao 
Sistema Nacional de Seguros Privados, bem como a aplicação 
das penalidades previstas; 

• Prescrever as características gerais dos contratos de seguros, 
previdência privada aberta e capitalização; 

• Estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro; 
• Prescrever os critérios de constituição das sociedades 

seguradoras, de previdência privada aberta e de capitalização, 
com fixação dos limites legais e técnicos das respectivas 
operações; 

• Disciplinar a corretagem no mercado e a profissão de corretor 
(sem paginação).  

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP): 

É uma entidade autárquica, subordinada ao Ministério da Fazenda, dotada de 

personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira 

(BRASIL, 1966).  

 
São algumas das atribuições da SUSEP (SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 

PRIVADOS, 196-):  

• Fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e 
operação das sociedades seguradoras, previdência privada 
aberta, de capitalização e resseguradores; 

• Atuar no sentido de proteger a captação de poupança popular, 
que se efetua por meio das operações de seguro, previdência 
privada aberta, de capitalização e resseguro; 

• Zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos 
mercados supervisionados; 

• Promover o aperfeiçoamento das instituições e dos 
instrumentos operacionais a eles vinculados; 

                                                 
5 A regulamentação dessa mudança na composição do CNSP foi feita pela Lei nº. 10.190, de 14 de fevereiro de 
2001. 
6 Extraído do site do CNSP, disponível em:    http://www.fazenda.gov.br/portugues/orgaos/cnsp/cnspatri.asp  
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• Promover a estabilidade dos mercados sob sua jurisdição, 
assegurando sua expansão e o funcionamento das entidades, 
que nele operem; 

• Zelar pela liquidez e solvência das sociedades, que integram o 
mercado; 

• Disciplinar e acompanhar os investimentos daquelas entidades, 
em especial os efetuados em bens garantidores de provisões 
técnicas; 

• Cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNSP e exercer as 
atividades que forem por este delegadas; 

• Prover os serviços da Secretaria Executiva do CNSP (sem 
paginação). 

 

 

Instituto de Resseguros do Brasil (IRB):  
 

É uma sociedade de economia mista, dotada de personalidade jurídica própria de 

direito privado, que goza de autonomia administrativa e financeira. Metade de seu capital 

pertence a entidades federais de previdência social e a outra metade às seguradoras 

autorizadas a operar no Brasil7. 

São funções do IRB8: 

 

 

• Elaborar e expedir normas reguladoras de cosseguro, resseguro 
e retrocessão e impor penalidades por suas transgressões; 

• Aceitar o resseguro obrigatório e facultativo, do país ou 
exterior; 

• Distribuir pelas sociedades a parte do resseguro, que não for 
retida e colocar no exterior as responsabilidades excedentes do 
mercado segurador interno ou aquelas cuja cobertura fora do 
país convenha aos interesses nacionais; 

• Promover o pleno aproveitamento da capacidade do mercado 
nacional de seguros; 

• Promover a colocação, no exterior, de seguro cuja aceitação 
não convenha aos interesses do país ou que nele não encontre 
cobertura; 

                                                 
7 Sobre o IRB, ver o Decreto-lei n. 73, arts. 41 a 45  
8 Extraído do site do IRB, disponível em: http://www.irb-brasilre.com.br 
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• Impor penalidades às sociedades seguradoras, por infrações 
cometidas na qualidade de cosseguradoras, resseguradoras ou 
retrocessionárias; 

• Reter o resseguro aceito, na totalidade ou em parte; 
• Organizar e administrar consórcios, recebendo, inclusive, 

cessão integral de seguros; 
• Proceder a liquidação de sinistros, de acordo com os critérios 

traçados pelas normas de cada ramo de seguro; 
• Representar as retrocessionárias nas liquidações de sinistros 

amigáveis ou judiciais. As decisões do IRB, em liquidação de 
sinistros, obrigam as seguradoras; 

• Preparar cadastros necessários às operações de seguros de 
crédito; 

• Estabelecer e fomentar o intercâmbio com organizações 
nacionais e internacionais e de seguro e resseguro, bem como 
instituições de qualquer natureza, visando o aperfeiçoamento 
das operações de seguro (sem paginação). 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 

 

A ANS tem, por finalidade institucional, “promover a defesa do interesse público 

na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas 

relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de 

saúde no País” (art. 3o da Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000). 

A ANS, portanto, está plenamente autorizada a pôr em prática meios eficazes de 

“regulamentação, fiscalização e controle”, ou seja, tem poder de polícia em relação aos 

agentes do sistema suplementar, que executam serviços diretamente (planos de saúde) ou o 

fazem por meio de terceiros (seguros de saúde). 

São essas as principais atribuições legalmente imputadas a ANS: 

• Estabelecer as características gerais dos instrumentos 
contratuais utilizados na atividade das operadoras; 

• Autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias 
dos planos privados de assistência à saúde, de acordo com 
parâmetros e diretrizes gerais fixados conjuntamente pelos 
ministérios da fazenda e da saúde; 

• Autorizar o registro dos planos privados de assistência à saúde; 
e 

• Adotar as medidas necessárias para estimular a competição no 
setor de planos privados de assistência à saúde (NOGUEIRA, 
2002, p. 103-104). 
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Sociedades Seguradoras: 

São aquelas autorizadas a operar com seguros privados. São empresas que, 

recebendo prêmio, assumem a responsabilidade de pagar indenização em caso de eventual 

sinistro. São reguladas especialmente pelas disposições do Decreto-Lei n. 73, de 21 de 

novembro de 1966. Essas empresas devem ser necessariamente sociedades anônimas e suas 

ações nominativas. Não podem estar sujeitas a falências e nem impetrar concordatas, 

conforme o art. 26 da Lei dos Seguros. A liquidação compulsória ou voluntária das 

seguradoras ficará a cargo da SUSEP, que indicará o liquidante. 

As seguradoras podem ser classificadas como:  

1. Independentes: sem ligação com bancos ou multinacionais; 

2. Controladas: controle acionário por meio de uma holding do grupo financeiro, 

sendo, nesse caso, apenas uma das várias instituições financeiras que integram o 

conglomerado; 

3. Vinculadas: possuem acordos operacionais com conglomerados financeiros. 

Pode ocorrer uma participação recíproca no capital das instituições envolvidas na operação, 

mas o grupo financeiro não detém o controle acionário da seguradora e nem dita a política de 

negócios. A seguradora utiliza os canais de comercialização do banco comercial líder do 

grupo, mantendo sua identidade fundamental de seguradora; 

4. Estatais: de propriedade dos governos, incluídas também as controladas por 

instituições oficiais (LAS CASAS, 2003). 

Corretores de seguros: 

De acordo com o cap. X, art. 100 da Lei dos Seguros, o corretor de seguros é o 

“profissional autônomo, 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” (BRASIL, 1967, sem paginação).  

Para exercer a profissão são necessários prévia habilitação e registro, sendo     

essa habilitação feita perante a SUSEP, mediante prova de capacitação técnico-profissional, 

conforme instruções do CNSP. As comissões de seguros serão pagas somente aos corretores 

devidamente habilitados. 

 

2.3 Análise do Mercado Segurador Brasileiro 

 

As principais características do mercado segurador brasileiro são: 
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Concentração: 

De acordo com o Boletim Estatístico da SUSEP, em 2006 o mercado contava com 

169 empresas de Seguros, Previdência Privada e de Capitalização. Pelo ranking de seguros, 

referente ao período de janeiro a maio de 2007, elaborado por Galiza, as dez maiores 

empresas foram responsáveis por 71,37% do total de faturamento do mercado (excluindo 

VGBL e Saúde). As três primeiras, por 32,56%; as cinco maiores, por 48,96%. A 

concentração, portanto, é uma característica do mercado (GALIZA, 2007a). 

Distribuição Geográfica: 

A concentração da arrecadação de prêmios de seguro também ocorre nas regiões 

Sudeste e Sul do Brasil. Em 2006, mais de 80% do total arrecadado ficaram concentrados nos 

Estados dessas regiões, sendo São Paulo o principal arrecadador do País, com 50,57% do 

volume de negócios, seguido pelo Rio de Janeiro, com 13,08% do total (FUNENSEG, 2007). 

Distribuição por ramo: 

Apesar da grande diversificação de produtos no Brasil, a grande concentração dos 

negócios ocorre nas carteiras de automóvel, vida e saúde. Elas representaram cerca de 77% do 

volume total de prêmios arrecadados em 2006, tendo o vida sido responsável por 39,33%, 

seguido pelo automóvel com 22,51% e o saúde com 15,36% (FUNENSEG, 2007). 

Penetração do setor de seguros no Brasil: 

No período compreendido entre 1995 e 2006, ou seja, após a implantação            

do Plano Real, o mercado brasileiro de seguros tem experimentado a sua melhor fase            

de desenvolvimento. O volume de prêmios arrecadados nesse período cresceu de forma 

extraordinária, com um crescimento de 358,84%. Essa evolução resultou no aumento da 

participação da captação de prêmios no PIB, que saltou de 2% em 1995, para 2,9% em 2006 

(FUNENSEG, 2007). 

As principais tendências e perspectivas do mercado são: 

Principais preocupações e riscos:  

• Risco soberano/macroeconômico do Brasil – de alguma forma 
aliviado pelas recentes melhorias na estrutura da dívida do governo;  

• Intensa disputa de preço e giro de clientes – nos produtos de 
seguros pessoais e para pequenos negócios, gerando volatilidade 
nos negócios e margens de subscrição estreitas; 

• Disparidades de riqueza e de renda significativas na população – 
limita fortemente a penetração de seguros e poupança, 
especialmente nas camadas menos favorecidas da população, 
restringindo assim, o crescimento do negócio. 
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• Crimes e fraude compreendem o maior risco; 
• Potencial compressão de margem resultante da redução da taxa de 

juros e menores “spreads” nas operações de crédito – especialmente 
para seguradoras altamente dependentes de retorno dos 
investimentos para suprir perdas de subscrição (MURRAY, 2006, p. 
2). 

• Alterações das regras de solvência: 

As seguradoras terão até 2011 para se adaptar aos novos critérios de solvência, 

estabelecidos pela SUSEP: no primeiro ano, o ágio será de 15% do patrimônio líquido; no 

segundo, 25% e, no terceiro e quarto anos, 30%. 

A priori, o primeiro momento de ajuste às regras não é o maior problema. 

Emissões de ações, dinheiro da matriz no exterior ou mesmo o capital próprio irão resolver. O 

problema maior está num segundo momento, quando as seguradoras terão que continuamente 

efetuar aportes, à medida que seus prêmios aumentarem. Com isso, quanto mais agressiva for 

a política comercial da seguradora, mais capital a companhia precisará ter. As seguradoras 

menores serão as mais prejudicadas, pois não terão sócios sempre dispostos a colocar 

recursos. As seguradoras, portanto, terão que optar por aportar mais capital, para manter o 

nível de vendas, ou reduzir as suas operações. . 

As novas regras, portanto, podem levar a uma queda de rentabilidade das 

companhias seguradoras no País, podendo fazer com que o seguro se torne menos atrativo 

como investimento, quando comparamos com o custo de oportunidade de outros ativos. 

 

Principais virtudes e oportunidades: 

• Maior utilização de tecnologia – deve melhorar a eficiência 
operacional, inclusive no processamento de subscrições, sinistros e 
apólices, gerenciamento de risco e distribuição de produtos. 

• Maior estabilidade e crescimento econômico9 – conjuntamente ao 
maior conhecimento da população sobre seguros e produtos de 
previdência complementar, deverá possibilitar o crescimento de 
receitas e lucros, no longo prazo. 

• Regime regulatório de seguros solidário com crescente sofisticação 
e segurança do sistema – tem implementado novos e importantes 
itens de transparência financeira, padrões contábeis, governança e 
de controles internos que deverão contribuir para melhorar a 
transparência e disciplina financeira. 

• Exposição reduzida a catástrofes naturais: comparativamente a 
outros mercados latino-americanos (MURRAY, 2006, p. 2). 

                                                 
9 Tem contribuído para o aumento do consumo, da produção industrial e da oferta de crédito, por exemplo, para 
financiar automóveis. 
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• Fim do monopólio do Resseguro: 

A abertura do mercado ressegurador brasileiro, a partir de 2008, aumenta a 

expectativa de que nos tornemos um pólo de atração dos resseguradores mundiais, com acesso 

ao que há de mais moderno, em termos de produtos e coberturas de seguros no mundo. 

Um dos principais argumentos para o fim do monopólio é o fato do resseguro ser 

uma operação mundial, que transfere capital e know-how através das fronteiras dos países.  

Ao adquirir um resseguro, a seguradora ganha fôlego para aumentar a sua base de negócios    

e aumentar a oferta de produtos ao mercado. Assim, as resseguradoras colaboram para o 

fortalecimento da indústria de seguros ao fornecer proteção para a ampliação do horizonte de 

operações mais complexas, como riscos aeronáuticos e petroquímicos, por exemplo. 

O fim do monopólio terá um impacto muito maior nas seguradoras de grande 

risco. Contudo, as seguradoras de varejo também podem ser beneficiadas através da redução 

de preços do seguro de catástrofe. Se uma seguradora tem boa parte de seus negócios numa 

certa capital e, por exemplo, há uma inundação, a probabilidade de indenizar vários carros é 

enorme. 

• Desenvolvimento do microsseguro: 

Há um enorme mercado potencial para essa categoria de apólice, voltada para o 

segmento de baixa renda. O microsseguro pode ser moldado para qualquer evento: cobertura 

de tratamento dentário, funeral, dívidas, prestações, lavouras, eletrodomésticos, etc. 

Entretanto, a estrutura de alto custo dos canais tradicionais de distribuição 

(conglomerados financeiros e corretores independentes) não se presta aos produtos de prêmios 

reduzidos. Conseqüentemente, os bancos e as seguradoras estão cada vez mais se 

direcionando para o marketing de massa, particularmente através de cartões de crédito, contas 

de consumo, correspondências eletrônicas e mensagens em telefones celulares, bem como 

através de caixas eletrônicos e internet. Adicionalmente, a legislação brasileira requer que as 

seguradoras elejam um intermediário, ou paguem um percentual do prêmio da apólice 

(geralmente de cerca de 20% ou o valor aproximado da comissão perdida) à um “fundo” 

nacional das seguradoras para educação. Este fato, juntamente a influência política do setor de 

corretagem independente, tem dificultado inovações e uma maior eficiência na distribuição 

desses produtos (MURRAY, 2006, p. 6). 

Mas, apesar das barreiras de distribuição, o segmento de massificados mostra-se 

como a alternativa para o crescimento do mercado de seguros no Brasil. 
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3 ADMINISTRAÇÃO DOS RISCOS 

 

O mercado segurador brasileiro vem passando por uma série de transformações, 

tais como estabilização da moeda, abertura do mercado, dentre outras, que apontam para uma 

nova realidade. O mercado está cada vez mais competitivo e carente de ferramentas mais 

eficientes de avaliação de risco, por exemplo. O domínio dessas ferramentas torna-se 

fundamental para as seguradoras, que têm a intenção de sobreviver, mantendo-se competitivas 

nesse novo ambiente econômico. Uma das atividades-chave para o gerenciamento eficaz das 

seguradoras, notadamente, é a atividade de subscrição. 

 

3.1 Subscrição de Seguros 

 

O seguro é baseado na estatística, sendo, porém, de grande valor o julgamento do 

segurador, haja vista que, muitas vezes, as condições presentes de um dado risco poderão não 

coincidir com as informações coletadas nas experiências passadas. 

Conforme Contador et al (1999), a subscrição pode ser entendida como o 

conjunto de técnicas e critérios que permitem à seguradora avaliar, selecionar, estimar e 

limitar seus riscos, calculando os respectivos prêmios necessários à obtenção de um lucro 

mínimo para a seguradora, garantindo que a empresa possa se desenvolver de maneira 

saudável.                    

Para Randall (2000), a subscrição é o processo para: a) decidir quais riscos são 

aceitáveis; 2) determinar qual prêmio deve ser cobrado, os termos e condições do contrato de 

seguro; e 3) monitorar cada uma dessas decisões. Ou seja, ela determina para quem, sob quais 

condições e a qual preço a cobertura securitária será fornecida, de modo a manter, para a 

seguradora, uma carteira de negócios crescente e lucrativa.  

A subscrição é o coração das operações de uma seguradora. Tudo o mais que um 

segurador faz – comercialização, coleta de prêmios, emissão de apólices, inspeções de risco, 

liquidação e investigação de sinistros, investimentos de capitais excedentes – é relacionado ou 

é conseqüência das decisões de subscrição. Ela é fundamental para que uma seguradora seja 

capaz de alcançar os dois objetivos: fornecer cobertura securitária e obter um lucro razoável. 
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3.1.1 Objetivos da Subscrição 

 

Todos os objetivos da subscrição, que serão na seqüência descritos, devem ser 

atingidos para suportar a finalidade principal da subscrição, que é selecionar e manter uma 

carteira de negócios crescente e lucrativa. 

Fornecer cobertura adequada: 

Quando existe uma necessidade de muitos consumidores, a cobertura adequada 

pode ser fornecida através de uma apólice padronizada. Os seguros de automóveis e 

residenciais são exemplos. Por outro lado, as exposições incomuns a perdas, envolvendo 

poucos consumidores, requerem flexibilidade de cobertura. 

Manter os padrões de seleção: 

A decisão seletiva é crucial para que a seguradora atinja o objetivo de produzir 

uma carteira de negócios crescente e lucrativa. Se o subscritor for muito seletivo, a carteira 

não crescerá. Se for muito liberal em sua seleção, a seguradora não obterá lucro. 

Um fenômeno comum nesse mercado é a anti-seleção. Ela ocorre quando os 

consumidores que têm probabilidade de perda acima da média compram mais seguros do que 

os que têm probabilidade abaixo da média. 

A anti-seleção no limite pode ter duas conseqüências possíveis: 

• A seguradora teria que aumentar suas taxas para compensar a maior 

sinistralidade decorrente de segurar muitos consumidores expostos a uma perda 

quase certa. Isso espantaria os consumidores com exposição menor e, ao final, 

nem os consumidores com altas exposições suportariam a escalada das taxas,  

de modo que a seguradora não seria mais capaz de cumprir com o objetivo de 

fornecer cobertura; 

• A seguradora não conseguiria aumentar as suas taxas rápido o bastante para 

cobrir as suas perdas e, além de não atingir o objetivo de ser lucrativa, poderia 

torna-se insolvente. 

Os subscritores não podem evitar a anti-seleção, mas podem evitar que as suas 

conseqüências comprometam os objetivos da seguradora. Há duas estratégias: 

• Cobertura ampliada de riscos: Para dispersar o risco, o seguro, para algumas 

dessas exposições, tem sido atrelado a outras coberturas, tais como tumultos, 

impacto de veículos, granizo, etc. Essa abordagem, contudo, não é eficaz para 



 

 

33 

exposições a catástrofes, que potencialmente podem produzir enormes perdas 

financeiras; 

• Formação de grupos: Há casos em que a probabilidade de perda é tão alta que a 

cobertura não é disponibilizada no mercado segurador. A saída seria o Governo 

estabelecer um programa para oferecer essa cobertura, seja pelo próprio 

Governo ou em parceria com as seguradoras privadas. 

Manter os padrões de preço: 

O preço é uma das condições na qual um subscritor pode influenciar, ao decidir 

sobre a aceitação de uma proposta de seguro. Mantendo os padrões de preço, o subscritor 

possibilita que o segurador arrecade de cada segurado um prêmio suficiente para pagar as 

perdas e proporcionar um lucro suficiente para manter a competitividade da seguradora. 

Manter um mercado estável: 

A competitividade do mercado pressiona as seguradoras, no curto prazo, a 

modificarem seus preços ou seus padrões de seleção, para atrair novos negócios ou fidelizar a 

sua clientela. Grandes flutuações nos preços ou na disponibilidade de coberturas, contudo, não 

permitem o estabelecimento de um mercado estável. Tais flutuações prejudicam os objetivos 

das seguradoras de fornecer cobertura e, simultaneamente, obter lucro. Considerando-se a 

importância de princípios como confiança, solidez e perenidade para o mercado segurador, o 

comportamento racional do subscritor está voltado para a construção de uma carteira de 

clientes que possibilite a observância desses princípios. Logo, deve existir uma relação de 

longo prazo entre prêmios ganhos e sinistros retidos, que seja um reflexo de ações de curto 

prazo do subscritor. Portanto, o papel da atividade de subscrição é estabelecer um equilíbrio 

de longo prazo entre prêmios e sinistros, ou seja, não permitir perdas excessivas para as 

seguradoras, no sentido de estabilizar o sistema no longo prazo. 

Fornecer serviço de qualidade: 

A qualidade do serviço pode ser determinante para atrair e manter uma carteira em 

crescimento. Mediante a excelência dos serviços, os clientes, em geral, toleram uma pequena 

diferença de preço. Uma seguradora que esteja tentando manter taxas adequadas, em face de 

preços menores praticados pela concorrência, será capaz de reter clientes se tiver uma 

reputação de prestadora de serviços de qualidade. 
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Manter padrões de competência profissional: 

Os subscritores de sucesso têm que desempenhar muitos papéis – engenheiro, 

contador, investigador e estatístico são alguns. Têm que entender a economia e estar 

familiarizados com materiais de construção, processos de fabricação e com as operações 

gerais de diversos tipos de negócios. Portanto, para se manterem competentes, os subscritores 

têm que buscar continuamente o conhecimento.  

O processo de seleção implica em perguntar-se, simultaneamente, qual o preço 

que será muito caro para o segurado médio e qual o preço que será tão baixo, que fará a 

seguradora receber mais negócios do que aqueles com os quais ela poderá adequadamente 

lidar. A finalidade da subscrição não é nem lucratividade e nem o crescimento isoladamente, 

mas, sim, o equilíbrio entre os dois, atingido através da estabilidade entre os objetivos 

primários.  

 

3.1.2 O Processo Decisório na Subscrição 

 

Nos últimos cinqüenta anos, um dos instrumentos utilizados para melhorar o 

treinamento dos subscritores foi a análise detalhada das etapas do processo decisório na 

subscrição. Outro benefício da análise desse processo decisório tem sido o crescente emprego 

da automação nessa atividade. É a chamada subscrição por exceção, em que os computadores 

podem comparar os critérios da subscrição com as informações contidas nas propostas de 

rotina, selecionando os riscos que são claramente aceitáveis e rejeitando aqueles que são 

claramente não aceitáveis. Esse procedimento permite que os subscritores concentrem suas 

habilidades nas propostas mais complexas e com grandes modificações. 

Em geral, o processo decisório na subscrição inclui as seguintes etapas: 

Obtenção, organização e análise da informação: 

A informação é vital para se tomar boas decisões de subscrição. Segundo Randall 

(2000), a informação pode ser objetiva, que consiste de fatos verificáveis, que tenham sido 

registrados, ou subjetiva, que consiste de opiniões relevantes quanto ao risco. Ao lidar com 

informações subjetivas, o subscritor deve pesá-la em relação a possíveis percepções 

imprecisas ou distorções. 

A proposta de seguro é a primeira e mais importante fonte de informação da 

subscrição: elas fornecem o ponto de partida da análise do subscritor – informações básicas    

e algumas fontes potenciais de informação adicional. A informação sobre as condições 
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financeiras do proponente pode ser valiosa em vários ramos de seguro. Além disso, se o 

proponente tiver submetido anteriormente uma proposta de seguro ou tiver sido segurado da 

companhia no passado, a antiga informação também pode ser valiosa. Os relatórios de 

inspeções e de sinistros do passado também podem ajudar. Para complementar essas 

informações, os subscritores podem solicitar inspeções físicas dos locais e operações do 

segurado. 

O relatório de inspeção de riscos, além de avaliar, também faz recomendações 

para a melhoria do risco. Essas recomendações são divididas em: (1) medidas que o subscritor 

considerará como obrigatórias para conceder a cobertura desejada; e (2) médias que ajudarão 

a evitar ou minimizar sinistros, mas que o subscritor não considera como obrigatórias. 

Os subscritores podem também podem obter informações fora da seguradora. 

Agências governamentais, instituições de crédito, serviços de classificação de crédito, 

avaliadores profissionais de firmas e organizações de investigação de consumidores, são 

algumas das fontes de informação. O prontuário de condutores nos órgãos de trânsito, por 

exemplo, pode mostrar o histórico de acidentes e de violações de trânsito, bem como a 

situação de habilitação do motorista. 

Com as informações nas mãos, os subscritores têm que analisar a aceitabilidade 

dos proponentes, com base na agravação do risco. As agravações de risco, conforme Randall 

(2000), são classificadas em três tipos: 

1) Física: São todas as características tangíveis de uma exposição a risco, que 

aumentem a freqüência ou a extensão de uma perda. Por exemplo, uma 

manutenção deficiente seria uma agravação física tanto para o seguro de 

incêndio quanto para o seguro de responsabilidade civil (maior probabilidade  

de alguém ser ferido no local segurado); 

2) Moral: Ocorre quando se acredita que um segurado pode, intencionalmente, 

causar um sinistro. Uma condição moral pode ser evidenciada pelas condições 

financeiras do segurado, pelos seus associados e pelo seu caráter. Superavaliar 

um armazém vazio e velho, por exemplo, pode indicar uma agravação de risco 

moral; 

3) Negligência: Refere-se à negligência ou indiferença ao sinistro, normalmente 

resultante ou agravada pela consciência do segurado de que o seguro cobrirá as 

perdas. A falta de determinação para implantar recomendações de inspeção de 



 

 

36 

riscos ou o descaso com as normas de segurança podem sugerir a agravação de 

risco de negligência. 

As agravações de riscos físicos são, geralmente, nítidas e de fácil identificação. Já 

as demais agravações referem-se a atitudes do segurado e não são tão perceptíveis, devido à 

natureza subjetiva das informações que indicam a sua presença. 

Avaliação das alternativas: 

Basicamente, os subscritores têm três alternativas de curso de ação: 

1) Aceitar a proposta; 

2) Recusar a proposta; 

3) Aceitar, porém condicionando-a a modificações do risco. 

Os proponentes, portanto, que são claramente aceitáveis ou não aceitáveis, 

apresentam poucos problemas para os subscritores. As habilidades dos subscritores serão 

testadas nas propostas, que podem ser aceitas mediante modificações do risco. 

Os subscritores, sem dúvida, gostariam de modificar as propostas, de modo que 

todas se tornassem aceitáveis, mas nem sempre isso é possível. Caso saiba, por exemplo, que 

uma agravação moral está presente, ele a recusará. Há casos em que, embora um aumento de 

preço seja possível, o preço adequado pode não ser suportável pelo consumidor. Em outras 

situações, a seguradora pode não ter o vigor financeiro para suportar o risco, ou mesmo lhe 

falta experiência técnica para aceitá-lo. 

Por outro lado, numa renovação, o subscritor poderá dar descontos ou conceder 

coberturas adicionais a um antigo e lucrativo cliente, não apenas para não perder o negócio 

para a concorrência, mas também para recompensar o segurado pela sua experiência favorável 

e fidelidade. 

Quatro aspectos são suscetíveis a modificações: 

Risco: O risco em si pode ser modificado para reduzir a provável freqüência       

ou extensão dos sinistros. Tais modificações geralmente resultam das recomendações de 

melhorias da inspeção de riscos. Por exemplo, se a inspeção indica que as máquinas antigas 

não estão equipadas com proteção de segurança, o subscritor pode recomendar a instalação 

dessas proteções. 

Preço: As modificações de prêmio podem ser agrupadas em quatro tipos:  

1) Taxação individual: O subscritor pode modificar o preço, de modo a refletir 

mais acuradamente às exposições específicas dos segurados. A aplicação do 
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questionário de perfil nos seguros de automóvel é um bom exemplo desse tipo 

de taxação; 

2) Taxação por experiência: Define o prêmio de um segurado, com base em sua 

experiência passada de sinistros; 

3) Taxação escalonada: Permite que o subscritor tenha maior flexibilidade para 

ajustar os prêmios de um segurado, com base na avaliação da administração e 

do programa de segurança do mesmo; 

4) Taxação por julgamento: Permite que o prêmio seja definido pela opinião 

crítica do subscritor. 

Há flutuações cíclicas de preço e de padrões de seleção, que são fruto da dinâmica 

natural do mercado segurador. São os chamados ciclos da subscrição.  

Quando uma seguradora tem lucro, ela geralmente busca aumentar a sua fatia de 

mercado, reduzindo preços e relaxando o padrão de seleção. Para não perder mercado, as 

concorrentes a seguem. Quando essa situação chega a um extremo, diz-se que as seguradoras 

estão “doando cobertura”, ou seja, oferecem-na a preços que parecem inviabilizar qualquer 

lucro. Para tornar seus produtos mais atraentes, as seguradoras, além da redução de prêmio, 

podem optar por oferecer uma cobertura mais ampla pelo mesmo preço. Nesse ponto,             

o mercado é chamado de soft market e as seguradoras procuram gerar um fluxo de caixa       

para fins de investimentos. Portanto, nesses casos, diz-se que os subscritores estão fazendo 

subscrição por fluxo de caixa. 

Como resultado dos preços mais baixos e dos padrões de seleção mais brandos,    

a maioria das seguradoras acumula um prejuízo operacional causado pelo aumento de 

segurados sub-taxados, incorporados à carteira de negócios. As seguradoras, assim, ficarão 

com menos capital para investir, o que também comprometerá seu resultado financeiro. 

Num dado momento, as seguradoras se sentirão obrigadas a aumentar os preços e 

restabelecer os padrões mais rígidos de seleção, gerando uma espiral ascendente de preços no 

mercado. Ao final, os preços estarão bem elevados e os padrões de seleção serão restritivos. 

Nesse ponto, o mercado é chamado de hard market. Quando as seguradoras voltarem a ter 

bons lucros, o ciclo recomeçará. 

Cobertura: 

Os limites que o segurador está disposto a fornecer ao segurado constituem-se 

numa grande variável de cobertura. Uma modificação possível seria a inclusão de um endosso 
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que ampliasse a cobertura, sem aumentar o prêmio. Também seria possível restringir a 

cobertura, excluindo condutores que o subscritor não quer segurar. 

Retenção: 

É a parcela da perda que o seguro não cobre e pela qual o segurado é responsável. 

A franquia é um exemplo de retenção. 

De forma semelhante, as seguradoras nem sempre podem reter todas as 

exposições de perda que assumiram. Nem todo lucro das seguradoras é pago na forma de 

dividendos. Uma parte é retida, para pagar perdas futuras de grandes proporções e 

inesperadas. Alguns lucros são retidos como patrimônio líquido – um amparo operacional de 

capital. Assim, a quantidade de negócios que uma seguradora pode aceitar depende, ao menos 

parcialmente, do valor de seu patrimônio líquido. Contudo, caso as seguradoras excedam esse 

limite imposto pelo patrimônio líquido, elas podem optar pelo resseguro, que é a transferência 

de parte do risco de uma seguradora para a outra. O resseguro, portanto, é o seguro das 

seguradoras. 

Alguns contratos são chamados de tratado de resseguro ou resseguro automático, 

quando o resseguro cobre todas as apólices numa dada carteira de negócios. A seguradora      

é obrigada a submeter todas as apólices que se enquadrem no tratado, e o ressegurador é 

obrigado a aceitá-las. Para os riscos que não estejam cobertos por esses tratados ou para os 

que, embora cobertos, ultrapassem o limite de retenção escolhido pela seguradora, o 

subscritor pode optar por um resseguro facultativo. Nele, o ressegurador subscreve 

individualmente cada risco e, portanto, é livre para aceitar ou recusar o risco. 

Seleção de uma alternativa: 

A seleção da melhor alternativa de curso de ação emerge na medida em que a 

informação necessária é reunida e analisada, as agravações de risco são avaliadas e as 

alternativas são consideradas. É na decisão seletiva que o subscritor decide se comprometerá 

o capital da seguradora para proteger um proponente, bem como se a seguradora atingirá ou 

não os seus objetivos de fornecer cobertura e, ao mesmo tempo, obter um lucro razoável. 

A grande dificuldade dos subscritores é combater a tendência natural de postergar 

as decisões. Nem sempre eles terão um conjunto de informações completas e precisas. A 

subscrição de seguros consiste, justamente, em assumir riscos, através da seleção do melhor 

curso de ação, dentre o conjunto de alternativas disponíveis. A decisão de um subscritor 

sempre terá um componente subjetivo. 
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Temos que considerar também que o âmbito de decisão do subscritor será sempre 

cerceado pela estratégia de comercialização da seguradora.  

Em primeiro lugar, cada seguradora possui uma estratégia com relação ao mix de 

negócios, em termos de classes de risco, ramos de negócios, etc. Muitas optam pela dispersão 

de risco, em que tentam minimizar as perdas em potencial pela aceitação variada de uma  

série de negócios. Outras escolhem a subscrição por nicho, para desenvolver experiência em 

tipos de negócios especializados. Em cada caso, os subscritores devem aderir aos padrões 

estabelecidos. 

Em segundo lugar, é importante ressaltar a prática das acomodações no mercado 

segurador. São as aceitações por interesse comercial; as exceções às diretrizes de subscrição 

das seguradoras. Por exemplo, um subscritor poderia aceitar um motorista jovem, com carro 

esporte, caso o corretor de seguros se comprometa em trazer, no decorrer do ano, mais 

seguros de carros da categoria passeio e com motoristas numa faixa etária mais apropriada. As 

acomodações também podem ser feitas para reter contas lucrativas com o subscritor, por 

exemplo, aceitando um motorista jovem, que é filho do segurado. As acomodações, portanto, 

se usadas de forma pontual e coerente, podem ser um instrumento estratégico para manter     

as boas relações com os corretores de seguro e para toda a estratégia de comercialização da 

seguradora.  

Implementação e monitoração da decisão: 

No seguro, a implantação significa formalizar o contrato, através da emissão da 

apólice, ou devolver a proposta, recusando a cobertura ou ainda fazendo exigências para a 

aceitação. 

Existem dois motivos primordiais para se monitorar as decisões de subscrição. 

Primeiro, a informação está em contínua atualização, de modo que uma decisão baseada na 

informação de ontem pode não ser uma decisão adequada à luz da informação de amanhã. 

Segundo, as seguradoras devem revisar suas decisões e os respectivos resultados, para 

verificar se há necessidade de introduzir modificações ao tomar decisões semelhantes no 

futuro. A ressubscrição é uma das formas de monitoração, ao reavaliar o grau de atração        

de um negócio. Ela pode ocorrer de forma rotineira, quando da renovação, ou pode ser 

provocada por um evento específico, como um sinistro, por exemplo. Na realidade, o processo 

decisório do subscritor não tem fim. 
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3.1.3 Avaliação dos Resultados da Subscrição 

 

A subscrição é responsável pela determinação do mix de negócios, contratos de 

resseguro, estratégia de preço e critérios de seleção. A execução dessas responsabilidades, 

portanto, afeta diretamente os resultados da seguradora. 

Os resultados da subscrição são expressos em termos de índices: 

a) Índice de sinistralidade: indica a percentagem dos prêmios, destinada a pagar 

sinistros; 

b) Índice de despesas: indica a percentagem dos prêmios, destinada a pagar as 

despesas operacionais; 

c) Índice combinado: é a soma dos índices de sinistralidade e de despesas 

(RANDALL, 2000). 

Quando o índice combinado é superior a 100%, ocorre um prejuízo operacional: 

uma quantia maior está sendo paga como sinistros e despesas, do que está sendo recebida 

como prêmio. Quando o índice é inferior a 100%, há um ganho na subscrição, também 

chamado de lucro operacional, porque nem todo o prêmio arrecadado está sendo usado para 

sinistros e despesas, gerando uma sobra pra lucros e contingências. 

As seguradoras podem operar com um prejuízo operacional e ainda serem 

lucrativas. O resultado operacional é apenas um componente dos resultados globais das 

seguradoras. Elas, geralmente, têm grandes investimentos, e a receita proveniente deles pode 

compensar um prejuízo operacional. Isso ocorre, sobretudo, no período de soft market, em que 

as seguradoras se utilizam da subscrição por fluxo de caixa para compensar os baixos preços 

praticados. 

 Na maioria das vezes, essas empresas têm concepções distintas acerca do que 

constitui o sucesso. Algumas acreditam que, por estarem no ramo de seguros, elas terão 

sucesso ou fracassarão através do fornecimento da cobertura de seguro. As seguradoras com 

essa filosofia acreditam no índice combinado como um indicador de sucesso e contam com a 

subscrição como uma ferramenta poderosa para corrigir problemas revelados pelo índice 

combinado. 

Outras seguradoras consideram-se fundamentalmente como instituições 

financeiras. Elas observam a lucratividade global, ao invés do índice combinado, como um 

indicador de sucesso ou fracasso. Elas podem observar técnicas não características de seguro, 

como uma aposta na estratégia de investimentos, por exemplo, para corrigir um problema     
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de lucratividade. As filosofias da maioria das seguradoras indicam uma mescla desses dois 

extremos. Mas, não importa qual seja a filosofia da seguradora, o índice combinado é uma 

medida importante dos resultados da subscrição. 
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4 METODOLOGIA 

 

A presente a pesquisa pode ser considerada como ex post facto, quanto aos meios 

de investigação, pois as variáveis são dados passados pertencentes às seguradoras e não são 

passíveis de manipulação. 

Portanto, através de uma análise empírico-analítica, busca-se, numa abordagem 

hipotético-dedutiva, falar sobre a seguinte hipótese: as seguradoras brasileiras têm feito uso de 

uma política adequada de aceitação de riscos. 

 

4.1 Eficiência em Seguros 

 

O primeiro passo foi, através da pesquisa bibliográfica, identificar artigos que 

abordassem o termo eficiência, por diversas óticas, dentro do mercado segurador brasileiro, 

através da metodologia DEA10. A análise destes trabalhos forneceu um embasamento maior 

para a modelagem da presente pesquisa.  

De todos os artigos avaliados, o elaborado por Contador et al (2000) foi o que mais 

se aproximou da linha da presente pesquisa. Ele trata da avaliação de seguradoras que 

atuam no Brasil, procurando destacar a maior eficiência em subscrição de riscos, aplicando 

para isso o método da Análise Envoltória de Dados (DEA). 

Para colocar em prática os conceitos, o artigo baseou-se no Boletim Estatístico da 

SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) do primeiro semestre de 1999 para 

selecionar um grupo de 52 seguradoras com vendas superiores a R$ 5 milhões no período. 

As variáveis foram escolhidas, de forma a valorizar o processo de comercialização de 

seguros: 

• Inputs - Sinistro Retido (gastos com pagamentos de indenizações, excluídos 

os valores de recuperação de sinistros obtidos junto ao ressegurador), Despesa Comercial 

(ilustra o poder de barganha dos corretores em negociação com as seguradoras); 

• Output - Prêmio Ganho (montante das vendas excluindo a parcela paga ao 

ressegurador). 

É importante destacar que a orientação utilizada foi a maximização de output e a 

escala variável (DEA-V). Como resultado, os autores obtiveram somente 10 das empresas 

                                                 
10 Para maiores informações, sobre a metodologia DEA, consulte Contador, C.R. et al (2000) 
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estudadas como eficientes. Pode-se perceber que destas dez, cinco pertenciam a 

conglomerados bancários, que dispõe de uma boa rede de distribuição dos produtos, as 

agências bancárias, deixando clara a dominação da venda casada. 

Já Magalhães da Silva et al (2003) em seu artigo objetivam avaliar o setor 

segurador brasileiro, através de um estudo comparativo, entre as maiores seguradoras do 

país no ano de 2002, empregando a técnica da Análise Envoltória de Dados, a qual permite 

estabelecer um benchmark de eficiência. 

Para isso, foram escolhidas as 11 maiores seguradoras (em termos de Patrimônio 

Líquido), de acordo com o descrito junto ao Boletim Estatístico da SUSEP 2002 (período 

de Janeiro a Novembro de 2002). O Modelo DEA-V foi o escolhido para calcular os níveis 

de eficiência relativa. As seguintes variáveis foram selecionadas, em função de sua 

importância na busca de resultados: Despesas Comerciais, Despesas Administrativas, 

Prêmios de Seguros e Índices de Sinistralidade (relação percentual entre sinistros pagos e 

os prêmios recebidos), sendo as duas primeiras inputs e os dois últimos outputs. 

É importante destacar que a orientação foi dada a maximização dos outputs, ou 

seja, optou-se pela determinação dos recursos existentes para a obtenção do maior nível 

possível de outputs. 

Antes de realizar a modelagem com os dados foram retiradas 3 unidades das 11 

escolhidas, por conta de problemas nos dados apresentados. As empresas estudadas não foram 

identificadas pelos autores, devido ao caráter estritamente acadêmico do trabalho, segundo 

suas palavras. O resultado apresentou duas unidades com eficiência máxima (100%). É 

possível também identificar o percentual de ineficiência em cada variável no tocante às 

seguradoras que não atingiram a eficiência plena. Além disso, foi percebido que das oito 

empresas testadas, as cinco mais eficientes são pertencentes a conglomerados financeiros 

concluindo os autores o ganho de escala existente para estas empresas no segmento de seguro, 

já que utilizam o canal de distribuição das agências para vender seus produtos. 

 
De forma distinta, o artigo de Macedo, Silva e Santos (2005) busca medir a 

performance das seguradoras de acordo com o ramo de atuação das mesmas no ano de 2003. 

O intuito da segmentação foi homogeneizar a amostra e fortalecer a modelagem. Assim, 

foram selecionadas 25 seguradoras do ramo Automóvel, 13 de Vida e Previdência, 10 do 

ramo Saúde e 18 do ramo Diversos (patrimonial, transportes, etc.), cujos dados foram 

colhidos       na edição de junho de 2004 da Revista Balanço Financeiro, da Gazeta Mercantil. 
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Foram excluídas da amostra as seguradoras com rentabilidade negativa, por já serem 

consideradas ineficientes. 

Com relação às variáveis, foram escolhidas como input a sinistralidade, e como 

outputs a rentabilidade do patrimônio líquido e a margem operacional, que é o resultado da 

razão entre o resultado operacional e os prêmios retidos. Optou-se pelo modelo DEA-C, com 

a orientação output. Como resultado, no ramo Automóvel apenas uma seguradora foi 

eficiente, enquanto no ramo Saúde, quatro. No Vida e Previdência totalizaram duas, e no 

ramo Diversos, apenas uma. 

No artigo de Silva (2006), por sua vez, o foco foi avaliar a eficiência do setor de 

seguros no período de 2000 a 2003, e, para tanto, o autor segmentou a amostra, escolhendo as 

12 maiores empresas da área de previdência aberta, 14 seguradoras e 10 sociedades de 

capitalização. Em 2000, uma das unidades de previdência foi excluída, pelo fato de só ter 

iniciado as suas atividades em 2001. 

Para o segmento Previdência, após a aplicação da metodologia I-O stepwise
11 para 

reduzir o número de variáveis, o modelo final ficou com as despesas comerciais e despesas 

com benefícios e resgates, como inputs, e contribuições e prêmios, como outputs. A opção foi 

pelo modelo DEA-V e ótica output. Em 2000, foram quatro empresas eficientes, sendo todas 

bancárias; em 2001, sete eficientes, sendo cinco bancárias; em 2002 e 2003, foram seis 

eficientes, sendo cinco bancárias. Conclui-se, então, que as empresas do setor bancário foram 

mais eficientes do que as empresas independentes, demonstrando a forte sinergia desse 

segmento com as atividades das instituições financeiras. 

No caso das seguradoras, as variáveis escolhidas foram semelhantes às utilizadas 

para as empresas de previdência, no intuito de manter a mesma coerência de análise. Assim, 

as despesas de comercialização e as despesas administrativas foram as variáveis de input, 

enquanto os prêmios ganhos foram o output. A tecnologia e a ótica foram as mesmas adotadas 

no segmento de previdência. Em 2000 apenas quatro foram eficientes, e todas bancárias; em 

2001 e 2002 foram sete eficientes, sendo, respectivamente, seis e quatro bancárias; em 2003 

foram oito eficientes, sendo seis bancárias. 

Quanto ao ramo de capitalização, na escolha das variáveis não foi possível manter 

as anteriormente usadas nos segmentos de previdência e seguradoras, dada a especificidade 

desse setor. Em função das informações disponíveis, as variáveis escolhidas para a 

modelagem foram as despesas de títulos e resgates de sorteios, e as despesas de 

                                                 
11 Para maiores informações sobre esta metodologia, consultar Bacelar, T.S. (2006) 
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comercialização, como inputs, e os prêmios referentes às contribuições, como outputs. A 

tecnologia e orientação se repetem. Foram quatro eficientes em 2000; cinco em 2001; seis em 

2002 e oito em 2003. Com exceção de 2003, onde cinco das empresas eficientes eram 

bancárias, nos demais anos foram quatro bancárias. Isso reforça a forte ligação das empresas 

de capitalização com as instituições financeiras. 

 

4.2 Aplicação do DEA ao Estudo de Caso 

 

4.2.1 Definição das Unidades 

 

Na aplicação da metodologia desse trabalho foram selecionadas 45 seguradoras 

dos ramos gerais e saúde, tomando por base o Informe Anual do Mercado Segurador 

Brasileiro 2006 (Tabela 12). Essa amostra representa 77,9% do mercado segurador brasileiro 

nesse ano, em termos de prêmios ganhos. 

Temos empresas de diferentes portes na amostra. A seguradora com o maior 

faturamento da amostra, em 2006, foi a Bradesco Saúde (na casa dos R$ 3 bilhões) e com o 

menor, foi a APS Seguradora (por volta de R$ 16 milhões). 

A amostra está composta da seguinte forma: 

 

Tabela 1 – Composição da amostra 

Propriedade Quantidade Canal Distribuição Quantidade Ramos Quantidade 

Nacional 20 Bancária 14 Gerais 35 
Joint 

Ventures 
10 Independente 31 Saúde 10 

Subsidiária 15     
Total 45 Total 45 Total 45 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Dado o foco do trabalho em avaliar a eficiência da subscrição de riscos das 

seguradoras, foram excluídas as seguradoras que operam com vida e previdência, por tratarem 

de produtos com características mais voltadas para o mercado financeiro, como o VGBL 

(Vida Gerador de Benefício Livre), o PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e a própria 

Previdência Privada, por exemplo, em que as seguradoras são remuneradas para administrar 

fundos, e não pela sua eficácia na avaliação da aceitação de riscos. 
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Uma implicação direta desse procedimento de exclusão do ramo de Vida e 

Previdência foi a redução do número de seguradoras bancárias na presente amostra, como 

demonstra a Tabela 2: um total de 14 seguradoras bancárias versus 31 independentes. Os 

conglomerados financeiros são os canais de distribuição dominantes para os seguros de vida e 

produtos de previdência complementar, já que tais segmentos prestam-se às estratégias de 

negócios dos bancos, adequando-se muito bem a seu negócio principal, pela simplicidade dos 

produtos e pelo foco desses produtos em poupança e acumulação de recursos. A volatilidade 

intrínseca dos riscos dos seguros gerais tende a ser pouco atrativa para os bancos, que tendem 

a valorizar margens e lucros previsíveis. 

Numa amostra com foco nos seguros gerais é natural, então, que haja 

predominância das seguradoras independentes, haja vista que esse segmento permanece 

concentrado no mercado de intermediação. 

Foram excluídas também as seguradoras especializadas em operar com dados 

produtos dos ramos gerais, cujas características também não exigem da seguradora uma 

atuação voltada para a análise da aceitação de risco. É o caso, por exemplo, das seguradoras 

que se especializaram em operar com os seguros DPVAT (Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre), cuja aceitação é compulsória. 

Também foram excluídas as seguradoras especializadas na comercialização do produto 

garantia estendida, cuja massificação também não exige o trabalho de subscrição de risco das 

seguradoras. 

No ramo saúde foi também excluída a Salutar Saúde Seguradora S/A, pois, em 

2006, devido a um processo de reestruturação, ela não efetuou comercialização: manteve a 

carteira de clientes pré-existente. Por conseguinte, não efetuou seleção de risco. Também foi 

excluída a Itauseg Saúde, pelo fato de não efetuar comercialização e apenas manter a carteira 

de clientes vigentes. 

 

 

4.2.2 Definição das Variáveis, Orientação e Tecnologia 

 

Como foi visto no capítulo 2 dessa dissertação, de acordo com Randall (2000) os 

resultados da subscrição de riscos são expressos em termos de índices, tais como o índice de 

sinistralidade, índice de despesas ou índice combinado, que é a soma dos índices anteriores. O 

índice combinado pondera o custo do sinistro com o pagamento da indenização, o valor gasto 

com a distribuição do produto, ou seja, a comissão, e o custo da seguradora para administrar o 
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contrato. Esse índice mede, portanto, a eficiência de uma seguradora na atividade de seguro, 

na sua expertise para aceitar ou declinar riscos, sem considerar o ganho obtido no mercado 

financeiro, com as aplicações das reservas e do patrimônio da companhia. 

Contador et al (2000), no artigo “Avaliação da Performance do Mercado 

Segurador Brasileiro através do Método DEA (Data Envelopment Analysis), no Primeiro 

Semestre de 1999”, propõem um critério de avaliação das seguradoras que atuam no Brasil, 

dando ênfase à qualidade da subscrição de riscos. Para tanto, buscou-se selecionar variáveis 

decisórias relacionadas ao fator Índice Combinado, por ser o atributo que evidencia a boa 

aceitação dos riscos e reflete a eficácia administrativa das seguradoras no processo de seleção 

de riscos. Eles escolheram, portanto, o Sinistro Retido e a Despesa Comercial, como inputs, e 

o Prêmio Ganho, como output.  

Como o presente trabalho tem o mesmo foco do artigo acima, que é avaliar a 

eficiência das seguradoras brasileiras no tocante à subscrição de riscos, embora no ano de 

2006, optou-se pela adoção das mesmas variáveis, acrescentando apenas a Despesa 

Administrativa, uma vez que se trata de um input também relacionado ao Índice Combinado, 

bem como de grande representatividade na composição de custos de uma seguradora: 

(explicando o acréscimo do input) 

a) Sinistro Retido (SR): Representa as despesas totais com indenizações, 

regulação e liquidação de sinistros, acrescidos da variação da IBNR (Included 

But Not Reported), que é uma reserva de sinistro, cujo objetivo é determinar    

o valor financeiro da diferença (relativa ao atraso) entre sinistros incorridos      

e sinistros não informados. Devem ainda ser excluídos do Sinistro Retido       

os valores de recuperação de sinistros obtidos junto ao cossegurador ou 

ressegurador, venda de salvados e sinistros ressarcidos; 

b) Despesa Comercial (DC): Valor referente aos gastos da área comercial, 

sobretudo no tocante ao esforço para as vendas dos produtos da seguradora 

(comissões, ajudas de custo, etc.); 

c) Despesa Administrativa (DA): Congrega todos os gastos administrativos das 

atividades existentes (com exceção das atividades comerciais), necessários para 

a atividade da seguradora. No presente trabalho, as despesas administrativas 

relacionadas no Informe Anual do Mercado Segurador Brasileiro 2006 já 

incluem as despesas tributárias; 
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d) Prêmio Ganho (PG): É o prêmio emitido, excluindo-se os cancelamentos        

de apólices, as restituições de prêmios nos endossos, a parcela devida ao 

ressegurador e a variação da Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG). Essa 

provisão refere-se ao deferimento do prêmio, ou seja, à parcela do prêmio 

emitido que ainda não foi considerada como receita efetiva, em função do risco 

não ter expirado. Cobre os riscos de contrato em vigor e, portanto, corresponde 

à parcela do prêmio relativa do risco ainda decorrido. Em termos práticos, o 

prêmio ganho é um indicador do market-share da seguradora. 

Faturamento alto não é o foco da subscrição de riscos. Assim, utilizou-se a ótica 

input, já que a finalidade da subscrição é minimizar as despesas, mantendo o nível de  

prêmios ganhos. Os inputs, as despesas, apresentam-se, portanto, como as variáveis de 

decisão primária do presente modelo. 

Dada a heterogeneidade de tamanho das seguradoras e a presença de distintas 

tecnologias, a hipótese de retornos variáveis parece ser a mais adequada para esse trabalho. 

Entretanto, através do software EMS, inicialmente, aplicou-se ambos os métodos, DEA-C e 

DEA-V, para analisar o comportamento das DMU´s eficientes em ambos. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1 Eficiência Global 

 

Pelo modelo DEA-V, treze seguradoras foram eficientes, ou seja, melhor 

combinaram os inputs (menores) e outputs (maiores). São elas: ACE, AIG, APS, Caixa, 

Mutual, Itaú, Sul América Saúde, Sulina, Unibanco AIG Seguros, Unibanco AIG Saúde, 

Bradesco Saúde, Porto Seguro e Sul América Seg Saúde.12 

No Gráfico 1, pode-se observar a estratificação dos escores de eficiência, quando 

submetidos ao DEA-C e DEA-V. Das 45 seguradoras, 13 (28,8%) obtiveram escore de 

eficiência de 100% pelo modelo DEA-V, enquanto 8 (17,7%) pelo modelo DEA-C. O menor 

percentual do modelo DEA-C reflete as hipóteses mais restritivas de retornos constantes de 

escala, imposta sobre o conjunto de possibilidades de produção, enquanto no DEA-V ocorre 

uma maior aproximação da fronteira de produção, devido à consideração de retornos variáveis 

de escala, o que é confirmado pela assimetria mais acentuada à direita desse modelo no 

histograma. 

Gráfico 1 – Distribuição dos escores de eficiência, segundo o modelo: DEA-V e DEA-C 
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Segundo Sampaio et al (2006), apesar da relação entre os ordenamentos dos 

métodos ser esperada, já que ambos pertencem à metodologia DEA, pode ser revelado um 

fato importante sobre a situação das seguradoras tidas como mais eficientes. As seguradoras 

tidas como eficientes pelo método DEA-C também o são para o método DEA-V. 

                                                 
12 O ranking completo dos escores encontra-se na Tabela 13 – Escores de eficiência (Apêndice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Consequentemente, é possível afirmar que as oito seguradoras tidas como eficientes para o 

DEA-C obtiveram um desempenho superior às outras eficientes apenas no DEA-V. São elas: 

ACE, Caixa, Mutual, Itaú, Sul América Saúde, Sulina, Unibanco Saúde e Unibanco AIG 

Seguros. 

De forma global, contudo, pelo modelo DEA-V, a maioria das seguradoras de 

nossa amostra (53,4%) se encontra na faixa de eficiência de 70% a 90% (Tabela 2), o que 

sugere que o mercado exige mudanças para a obtenção da eficiência na subscrição. 

 

Tabela 2 – Resumo dos escores de eficiência, segundo o modelo: DEA-V e DEA-C 

 DEA-V   DEA-C   
CLASSE DE 
EFICIÊNCIA 

QUANTIDADE % QUANTIDADE % 

0,2 - < 0,3 0 0,0 0 0,0 
0,3 - < 0,4 0 0,0 0 0,0 
0,4 - < 0,5 0 0,0 1 2,2 
0,5 - < 0,6 1 2,2 1 2,2 
0,6 - < 0,7 1 2,2 2 4,4 
0,7 - < 0,8 8 17,8 12 26,7 
0,8 - < 0,9 16 35,6 17 37,8 
0,9 - < 1 6 13,3 4 8,9 

1 13 28,9 8 17,8 
TOTAL 45 100,0 45 100,0 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Na Tabela 3 pode-se observar um resumo estatístico dos escores, utilizando-se os 

métodos DEA-C e DEA-V. 

 

Tabela 3 – Resumo estatístico dos escores 

ESTATÍSTICA DEA-V DEA-C 
MÍNIMA 50,61% 49,42% 
MÉDIA 87,62% 83,85% 
MÁXIMA 100,00% 100,00% 
DESVIO PADRÃO 0,1106 0,1131 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados do software EMS  

 

No DEA-V e no DEA-C, 22 seguradoras (48,88%) obtiveram escores abaixo das 

respectivas médias. Portanto, praticamente a metade de nossa amostra opera abaixo da 

eficiência média, o que denota uma baixa capacidade de seleção de risco dessas seguradoras. 
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A técnica DEA-V consegue posicionar relativamente empresas de variados portes, 

classificando-as pela sua eficiência relativa, não importando seus tamanhos. O índice de     

100 pontos só é atingido por uma empresa quando comparações com outras organizações 

relevantes e de mesmo tamanho não produzem evidência de ineficiência na relação 

output/input. Por exemplo, a Bradesco Saúde e a Mutual foram posicionadas na fronteira 

eficiente, apesar de possuírem faixas de faturamento bem diferenciadas13. Embora a Unibanco 

AIG Saúde tenha um porte de 10 mil a 99.999 beneficiários, enquanto a Bradesco Saúde, Sul 

América Saúde e Sul América Seguro Saúde tenham acima de 100 mil beneficiários, todos 

estão sob a fronteira eficiente. 

Pela Tabela 4, percebe-se que 69,2% das seguradoras eficientes de nosso modelo 

DEA-V superam a cifra de R$ 100 milhões de faturamento no período considerado. 

Comparando com o ranking das maiores seguradoras em 2006 (AS MELHORES, 2007), tem-

se seis das seguradoras eficientes dessa amostra (Bradesco Saúde, Porto Seguro, Sul América 

Seg Saúde, Itaú, Unibanco AIG Seguros e Sul América Saúde) entre as dez maiores 

seguradoras do ranking por faturamento. Isso pode indicar que as seguradoras de maior porte 

tenham vantagens competitivas na subscrição de risco.  

Por outro lado, pela tabela abaixo, observa-se que quatro seguradoras (30,7%), 

com faturamento anual inferior a R$ 100 milhões, constaram entre as mais eficientes, o que 

denota a capacidade do modelo DEA-V em captar a eficiência, mediante as diferentes escalas 

de produção.  

Tabela 4 – Ranking seguradoras eficientes por faturamento: modelo DEA-V – 2006 

SEGURADORAS PG (R$ mil) 
BRADESCO SAÚDE 3.561.841 
PORTO SEGURO GERAIS 2.469.659 
SUL AMERICA SEG SAÚDE 1.939.619 
ITAÚ 1.891.310 
UNIBANCO AIG SEGUROS 1.820.082 
SUL AMÉRICA SAÚDE 1.387.520 
CAIXA 945.076 
ACE 407.968 
UNIBANCO AIG SAÚDE 162.784 
SULINA 35.902 
AIG 34.142 
MUTUAL 18.005 
APS 16.385 

Fonte: Elaboração da autora 

 
                                                 
13 O faturamento destas seguradoras pode ser observado na coluna Prêmio Ganho (PG) da Tabela 12 - Apêndice 
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Seguradoras como a Itaú XL e a Aliança da Bahia, que obtiveram os menores 

desempenhos da amostra, 61,57% e 50,61%, respectivamente, necessitam de grande esforço, 

no sentido de reduzir os níveis atuais de inputs e aumentarem seus outputs, para se tornarem 

100% eficientes. Já em seguradoras como a Brasilveículos e Chubb, com altos índices de 

eficiência (escores de 95,34% e 93,45%, respectivamente), são necessárias pequenas 

mudanças em seus indicadores, para atingirem a performance máxima. Portanto, através da 

metodologia DEA pode-se buscar valores referenciais para o desempenho organizacional, 

estabelecendo-se uma política de melhoria contínua na busca pela eficiência organizacional. 

O número de vezes que cada seguradora eficiente aparece como parâmetro, no  

que tange ao prêmio ganho, sinistro retido, despesa comercial e administrativa, para as 

seguradoras ineficientes é mostrado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Número de vezes que cada seguradora aparece como benchmarks: modelo DEA-V 

SEGURADORAS BENCHMARKS 
CAIXA 31 
MUTUAL 19 
UNIBANCO AIG SAÚDE 17 
ITAÚ 15 
UNIBANCO AIG SEGUROS 13 
SULINA 7 
APS 6 
SUL AMERICA SAÚDE 5 
ACE 6 
PORTO SEGURO GERAIS 2 
BRADESCO SAÚDE 1 
AIG 1 
SUL AMERICA SEG SAÚDE 0 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos resultados do software EMS  

 

A Caixa Seguros serviu de referência para 31 seguradoras ineficientes. Na 

seqüência do ranking tem-se a Mutual e a Unibanco AIG Saúde, que servem de referência, 

respectivamente, para 19 e 17 seguradoras ineficientes. Por fim, a Sul América Seguros Saúde 

não serve de referência para nenhuma seguradora ineficiente. 

A importância da representatividade das seguradoras eficientes, que servem de 

referência para as seguradoras ineficientes, está no fato de que as práticas adotadas pelas 

eficientes podem contribuir para um aumento da eficiência das seguradoras ineficientes. A 

seguir, tem-se um comentário sobre as principais características de algumas dessas empresas, 



 

 

53 

que podem representar os seus diferenciais de mercado e de subscrição em relação às demais 

ineficientes. 

A Caixa Seguros, por exemplo, obteve aumento de rentabilidade por meio de    

um controle dos riscos e dos custos operacionais. Ela focou investimentos na ampliação da 

qualidade dos serviços online, através da melhoria na navegação, na interatividade e na oferta 

de serviços. Em 2006, o destaque da Caixa foi o produto Residencial, cujos resultados 

evoluíram cinco vezes mais que a média do mercado ao longo do ano (Portal Nacional de 

Seguros & Saúde, 2007a). 

 

A ACE definiu como estratégia atuar como especialista em determinados nichos, 

bem como em dar prosseguimento à política de expansão por meio de novas filiais – em  

2006, o desempenho das filiais cresceu 37% (Portal Nacional de Seguros & Saúde , 2007b). 

Para prevenir perdas ou minimizá-las, a empresa desenvolveu programas de gerenciamento de 

risco para os seguros patrimoniais. No segmento de Riscos de Energia, tendo em vista as 

diversas atividades com grau de risco elevado e operações de difícil controle, a ACE instituiu 

a área de Engineering, que define ações para prevenir, reduzir e controlar os riscos de uma 

empresa, contribuindo com a visão técnica do risco. Ela atua junto com a equipe de 

subscrição, analisando as plantas no detalhe. Para a ACE, a correta subscrição significa a 

diferença entre uma carteira rentável e prejuízos catastróficos. 

O grupo Unibanco AIG destacou-se na pesquisa, despontando com três 

seguradoras eficientes: Unibanco AIG Seguros, Unibanco AIG Saúde e AIG Seguros. A 

Unibanco AIG Seguros é a principal seguradora brasileira do segmento de grandes riscos 

(aviação, D&O14, marítimo, petróleo, responsabilidade civil, empresarial, engenharia, 

ambiental, terrorismo). Nos últimos anos, a companhia investiu fortemente em infra-estrutura 

de TI (tecnologia da informação), principalmente em softwares que simulam cenários de 

grandes perdas, como explosões em petroquímicas. A seguradora criou também uma área de 

Soluções Corporativas, composta por profissionais especializados nos ramos de Property 

(seguro patrimonial), Energy (seguro patrimonial para os setores de energia, petroquímicas, 

químicas, farmacêuticas, mineração e construção civil) e Marine (transportes em geral). A 

área tem a finalidade de atender, por meio de um serviço customizado, os grandes clientes, 

com faturamento acima de R$ 150 milhões. Outro grupo de produtos em que a companhia se 

destaca são os Seguros Empresariais, cuja rentabilidade tem melhorado graças à redução da 

                                                 
14 Directors & Officers, que oferece proteção patrimonial pessoal aos diretores e conselheiros das organizações. 
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sinistralidade, em função da implantação de programas de gerenciamento de riscos nas 

empresas seguradas. Por fim, aproveitando a estrutura da AIG em 150 países, a seguradora 

tem intensificado a comercialização do Seguro Export Solutions, que protege o exportador 

contra danos corporais, materiais e morais, inclusive causados a terceiros, por eventual defeito 

de mercadoria. 

No ramo automóvel, as estratégias da Unibanco e da Porto Seguro são muito 

próximas. Ambas têm interesse nos seguros populares, para carros com mais de dez anos de 

mercado, bem como no lançamento de serviços que gerem comodidade e fidelização dos 

segurados. Apostam nas cláusulas para reparo ou troca de vidros, nos seguros voltados a 

terceiros e nas apólices sob medida. Vale frisar, aliás, que a adoção do perfil do motorista 

ajudou a melhorar muito o resultado da carteira, pois passou a se cobrar um preço mais 

adequado dos bons e maus motoristas (justiça tarifária). 

De modo geral, a estratégia de negócios da Porto Seguro consiste em: 

Precificação Exata. A capacidade de precificar seus produtos com precisão é 

uma de suas principais vantagens competitivas. A existência de um amplo banco de dados 

permite uma tarifação sob medida, feita com base em estatísticas (índices de sinistralidade e 

tendências de mercado) e no perfil socioeconômico do segurado (idade, estado civil, hábitos 

sociais, finalidade de uso do automóvel, etc.).   

Atendimento Diferenciado. É constante a busca por zonas de contato mais 

eficazes com o cliente. 

Relacionamento com Corretores. A companhia aposta no estreito 

relacionamento com os seus corretores. 

Expansão de Mercados. Ampliou a sua rede de distribuição, chegando a todas  

as capitais, e tem buscado estender a sua presença em cidades que exibam potencial de 

crescimento. 

Diversificação de Produtos. Aposta num ambiente favorável para a 

diversificação de seu portfólio. 

Proteção Total. Conceito que franqueia aos segurados uma gama de benefícios, 

com o intuito de reduzir a sinistralidade, tais como rastreadores, vacina (diversas partes do 

carro são marcadas com o número do chassi), curso de direção defensiva, revisão gratuita de 

vários itens do veículo e serviços de pequenos reparos a custos diferenciados. 

Preocupada em obter um maior controle dos custos operacionais, a Sul América 

Saúde procurou rever os processos do negócio e, na seqüência, investiu em tecnologia da 
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informação. Para a empresa, investir só em tecnologia seria automatizar a bagunça, uma vez 

que os problemas reais são os processos e as pessoas neles envolvidas. Um exemplo disso foi 

a revisão do fluxo de pagamento de um reembolso médico. Antes eram seis etapas, em que os 

problemas mais freqüentes eram problemas na conta corrente, valores errados e atrasos nos 

pagamentos. Havia também o problema de rastreabilidade interna, dada a dificuldade de se 

localizar um documento no processo. Por fim, as fraudes: não havia como controlar se um 

determinado médico liberava reembolsos em excesso ou se um usuário pedia valores mais 

altos do que      a média. O plano de ação consistiu em eliminar etapas do fluxo; desenhar um 

diagrama de workflow; criar relatórios de análise, para minimizar os riscos de fraude; e 

adquirir uma ferramenta que automatizasse esse processo. O resultado do projeto foi positivo. 

O acesso aos canais de atendimento ficou mais fácil, graças a redução de ligações para o call 

center. Os usuários passaram a conhecer melhor o trâmite de cada solicitação. Foi eliminado o 

envio de extratos por papel, devido a facilidade de rastreamento, bem como substituído o 

reembolso por cheque pelo crédito em conta corrente. Também foi possível saber quanto 

tempo um analista gasta com a avaliação de um reembolso, o que propiciou a criação de 

métricas de desempenho. Antes era preciso reforçar o time para cumprir os prazos, e o custo 

para atingir a meta era muito alto. Com as mudanças, eliminaram-se as horas extras e o 

mutirão nos finais de semana. Houve um ganho de produtividade, que permitiu à companhia 

atingir as metas com a mesma equipe, mesmo com o aumento da demanda. 

 

5.2 Eficiência por Segmentos 

 

Os escores de eficiência das seguradoras foram analisados segundo os seguintes 

segmentos: o tipo de propriedade da empresa (nacional, joint venture ou subsidiária), o canal 

de distribuição dos produtos (bancárias ou independentes) e o ramo de atuação (gerais ou 

saúde).15  

a) Eficiência e propriedade:  

 

Na amostra considerada, vinte seguradoras (44,5%) são pertencentes a empresas 

nacionais, dez (22,2%) a joint ventures e quinze (33,3%) operam no país, através de suas 

subsidiárias. 

                                                 
15 A distribuição das seguradoras da amostra pode ser observadas nas Tabelas 15, 16 e 17 do Apêndice. 
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Pelo DEA-V (Tabela 6), 40% das seguradoras nacionais se localizaram nas duas 

classes mais altas de eficiência, contra 70% das joint ventures e 26,6% das subsidiárias. 

Portanto, nestas duas classes conjuntas, as seguradoras joint ventures obtiveram melhor 

rendimento percentual, em relação às demais. Isto pode indicar que a fusão da expertize 

das seguradoras nacional e estrangeira produz uma subscrição de risco mais apurada. 

Tabela 6 – Resumo dos escores de eficiência, segundo a propriedade: modelo DEA-V 

 NACIONAL JOINT VENTURES SUBSIDIÁRIAS 
CLASSE DE 
EFICIÊNCIA 

QUANTIDADE % QUANTIDADE % QUANTIDADE % 

0,2 - < 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
0,3 - < 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
0,4 - < 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
0,5 - < 0,6 1 5,0 0 0,0 0 0,0 
0,6 - < 0,7 0 0,0 1 10,0 0 0,0 
0,7 - < 0,8 3 15,0 0 0,0 5 33,3 
0,8 - < 0,9 8 40,0 2 20,0 6 40,0 
0,9 - < 1 2 10,0 2 20,0 2 13,3 

1 6 30,0 5 50,0 2 13,3 
TOTAL 20 100,0 10 100,0 15 100,0 

Fonte: Elaboração da autora 

 
Pelo histograma (Gráfico 2), enquanto a maioria das seguradoras joint ventures 

estão com 100% de eficiência, as nacionais e subsidiárias concentram-se na faixa de 80% a 

90%. 

Gráfico 2 – Distribuição dos escores de eficiência, segundo a propriedade: modelo DEA-V 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,2 - < 0,3 0,3 - < 0,4 0,4 - < 0,5 0,5 - < 0,6 0,6 - < 0,7 0,7 - < 0,8 0,8 - < 0,9 0,9 - < 1 1

Classes de Eficiência

N
ú
m

e
ro

 d
e
 S

e
g
u
ra

d
o
ra

s

NACIONAL

JOINT VENTURES

SUBSIDIÁRIAS

 

Vale ressaltar que, pela ótica absoluta, dentre as treze seguradoras eficientes pelo 

DEA-V, seis são nacionais (46,1%), cinco joint ventures (38,5%) e duas subsidiárias 

(15,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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b)  Eficiência e canal de distribuição: 

 

Na amostra considerada, quatorze seguradoras (31,1%) são pertencentes a 

conglomerados financeiros, enquanto trinta e uma (68,9%) são seguradoras independentes. 

Pelo DEA-V (Tabela 7), 64,3% das seguradoras bancárias se localizaram nas duas 

classes mais altas de eficiência, contra 32,3% das independentes. Assim, nestas duas 

classes conjuntas, as seguradoras bancárias obtiveram melhor rendimento percentual, em 

relação às demais. Isto pode ser um indicador de que a estrutura comercial e administrativa 

das agências bancárias forneçam uma vantagem competitiva às seguradoras bancárias na 

subscrição de riscos. 

Tabela 7 – Resumo dos escores de eficiência, segundo o canal de distribuição: modelo DEA-V 

 BANCÁRIA INDEPENDENTE 

CLASSE DE 
EFICIÊNCIA 

QUANTIDADE % QUANTIDADE % 

0,2 - < 0,3 0 0,0 0 0,0 
0,3 - < 0,4 0 0,0 0 0,0 
0,4 - < 0,5 0 0 0 0,0 
0,5 - < 0,6 0 0,0 1 3,2 
0,6 - < 0,7 1 7,1 0 0,0 
0,7 - < 0,8 1 7,1 7 22,6 
0,8 - < 0,9 3 21,4 13 41,9 
0,9 - < 1 3 21,4 3 9,7 

1 6 42,9 7 22,6 
TOTAL 14 100,0 31 100,0 

Fonte: Elaboração da autora 

 
Pelo histograma (Gráfico 3), enquanto a maioria das seguradoras bancárias estão 

com 100% de eficiência, as independentes concentram-se na faixa de 80% a 90%. 

Vale ressaltar que, pela ótica absoluta, dentre as 13 seguradoras eficientes pelo 

DEA-V, 6 são bancárias (46,1%) e 7 são independentes (53,9%). 
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Gráfico 3 – Distribuição dos escores de eficiência, segundo o canal de distribuição: modelo DEA-V 
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c) Eficiência e o ramo de atuação: 

 

Na amostra considerada, dez seguradoras (22,2%) são pertencentes ao ramo saúde e 

trinta e cinco (77,8%) são dos ramos gerais. 

Pelo DEA-V (Tabela 8), 34,3% das seguradoras dos ramos gerais se localizaram 

nas duas classes mais altas de eficiência, contra 70% do ramo saúde. Deste modo, nestas 

duas classes conjuntas, as seguradoras do ramo saúde obtiveram rendimento percentual 

melhor, em relação às demais. 

Tabela 8 – Resumo dos escores de eficiência, segundo o ramo: modelo DEA-V 

 GERAIS SAÚDE 

CLASSE DE 
EFICIÊNCIA 

QUANTIDADE % QUANTIDADE % 

0,2 - < 0,3 0 0,0 0 0,0 
0,3 - < 0,4 0 0,0 0 0,0 
0,4 - < 0,5 0 0,0 0 0,0 
0,5 - < 0,6 1 2,9 0 0,0 
0,6 - < 0,7 1 2,9 0 0,0 
0,7 - < 0,8 7 20,0 1 10,0 
0,8 - < 0,9 14 40,0 2 20,0 
0,9 - < 1 3 8,6 3 30,0 

1 9 25,7 4 40,0 
TOTAL 35 100,0 10 100,0 

Fonte: Elaboração da autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Pelo histograma (Gráfico 4), enquanto a maioria das seguradoras de saúde estão 

com 100% de eficiência, as gerais concentram-se na faixa de 80% a 90%. 

Vale ressaltar que, pela ótica absoluta, dentre as 13 seguradoras eficientes pelo 

DEA-V, 4 são do ramo saúde (30,7%) e 9 são dos ramos gerais (69,3%). 

Gráfico 4 – Distribuição dos escores de eficiência, segundo o ramo: modelo DEA-V 
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Na Tabela 9, observam-se as estatísticas dos escores, que corroboram as 

constatações já identificadas pelos resultados anteriores. 

Tabela 9 – Resumo estatístico dos escores por propriedade, canal de distribuição e ramo 

ESCORE MÉDIA MEDIANA MÍNIMO MÁXIMO DESPAD 
PROPRIEDADE      
NACIONAL 0,8738 0,8753 0,5061 1,0000 0,1207 
JOINT VENTURE 0,9163 0,9767 0,6157 1,0000 0,1250 

SUBSIDIÁRIA 0,8528 0,8373 0,7421 1,0000 0,0829 

CANAL 
DISTRIBUIÇÃO      
BANCÁRIA 0,9032 0,9215 0,6157 1,0000 0,1135 
INDEPENDENTE 0,8609 0,8605 0,5061 1,0000 0,1082 
RAMO      
GERAIS 0,8662 0,8663 0,5061 1,0000 0,1143 
SAÚDE 0,9112 0,9201 0,7534 1,0000 0,0932 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Pelo critério de propriedade, as seguradoras joint ventures apresentaram a melhor 

média (91,63%), o que ratifica o melhor desempenho relativo dessas seguradoras na seleção 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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de riscos. Contudo, elas apresentaram o desvio padrão (0,1250) mais elevado do grupo, o que 

indica a existência de seguradoras não tão boas em seleção de risco no grupo. 

Pela ótica do canal de distribuição, as seguradoras bancárias tiveram a maior 

média (90,32%), o que também confirma a melhor performance indicada pelos resultados já 

apresentados. Mas, elas também tiveram um desvio padrão (0,1135) mais elevado do que as 

seguradoras independentes, o que indica serem menos homogêneas que as independentes. 

Já as seguradoras do ramo saúde, além da melhor média (91,12%), apresentaram 

um desvio padrão (0,0932) inferior ao das seguradoras dos ramos gerais, o que indica tratar-se 

de um ramo com melhor desempenho em seleção de risco do que os ramos gerais, fato já 

indicado anteriormente pelos histogramas. A maior dispersão dos ramos gerais pode ocorrer 

devido a uma pior segmentação desse setor, ou seja, termos seguradoras com atividades 

diferentes. 

Percebe-se, ainda, que a mediana sempre apresenta valores maiores que a média 

(exceto os segmentos subsidiárias e independentes). Isso quer dizer que as seguradoras que 

estão acima do percentil 50% apresentam valores menores que aquelas que estão abaixo, 

fazendo, assim, com que a média seja mais baixa. Inversamente, no caso dos segmentos 

subsidiárias e independentes, as seguradoras que estão acima do percentil 50% apresentam 

valores maiores que aquelas que estão abaixo, gerando uma média mais elevada. Isso pode 

representar certa discrepância entre seguradoras de grande e pequeno porte nesses segmentos. 

A estratificação das 10 empresas mais ineficientes, conforme a Tabela 10, pelo 

ranking geral dos escores do modelo DEA-V, também confirma as tendências de 

desempenho, por segmentos,  apontadas pelas análises anteriores.  

Tabela 10 – Estratificação das 10 seguradoras mais ineficientes: modelo DEA-V 

PROPRIEDADE QUANTIDADE % 

NACIONAL 4 40,0 
JOINT VENTURE 1 10,0 
SUBSIDIÁRIA 5 50,0 
CANAL DISTRIBUIÇÃO   

BANCÁRIA 2 20,0 
INDEPENDENTE 8 80,0 
RAMO   

GERAIS 9 90,0 
SAÚDE 1 10,0 

Fonte: Elaboração da autora 
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Esse grupo é constituído pelas seguradoras Indiana, HDI, Excelsior, Yasuda, 

Generali, Marítima Saúde, Liberty, Mitsui Sumitomo, Itaú XL e Aliança da Bahia. Há apenas 

uma seguradora joint venture (Itaú XL), duas bancárias (Indiana e Itaú XL) e uma do ramo 

saúde (Marítima Saúde) no grupo. 

O Índice Combinado Simples (ICS) médio de cada segmento16, conforme 

demonstrado na Tabela 11, também confirma os resultados até aqui obtidos. As seguradoras 

joint ventures, bancárias e saúde apresentaram os menores índices combinados simples nos 

seus segmentos, respectivamente 97%, 95% e 92%. 

Tabela 11 – Decomposição do Índice Combinado por propriedade, canal de distribuição e ramo – 2006 

PROPRIEDADE IDS IDC IDA ICS 

NACIONAL 63% 14% 21% 98% 
JOINT VENTURE 67% 11% 19% 97% 
SUBSIDIÁRIA 55% 20% 23% 98% 
CANAL 
DISTRIBUIÇÃO     

BANCÁRIA 64% 14% 17% 95% 
INDEPENDENTE 60% 16% 23% 99% 
RAMO     

GERAIS 57% 18% 24% 99% 
SAÚDE 76% 5% 11% 92% 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Pelo critério de propriedade, as seguradoras joint ventures obtiveram a melhor 

performance em virtude de possuírem os menores índices de despesas comercial e 

administrativa do segmento (11% e 19%, respectivamente), já que seu índice de sinistralidade 

(67%) foi o mais elevado do segmento. A performance das seguradoras nacionais foi 

prejudicada pela sua elevada sinistralidade (63%) e despesa administrativa (21%). As 

subsidiárias tiveram a mais baixa sinistralidade (55%), porém apresentaram as despesas 

comercial e administrativa mais elevadas (20% e 23%, respectivamente), o que prejudicou o 

ICS. 

Pelo canal de distribuição, as seguradoras bancárias apresentaram um desempenho 

superior, com um ICS de 95%. Apesar da sinistralidade mais elevada (64%), elas 

apresentaram uma despesa administrativa (17%) bem menor àquela das seguradoras 

independentes (23%). Isso corrobora a hipótese de que as seguradoras bancárias, em virtude 

                                                 
16 Calculado a partir da Tabela 14 – Ranking índice combinado simples (Apêndice). Para maiores detalhes 
sobre a metodologia do índice, veja a página 33 desta dissertação. 
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da estrutura pré-existente de suas agências, apresentam vantagem competitiva frente às 

independentes. 

Do ponto de vista do ramo de atuação, as seguradoras do ramo saúde tiveram um 

melhor desempenho: índice combinado simples de 92% contra 99% dos ramos gerais. Apesar 

de contarem com índices muito baixos de despesas comercial e administrativa (5% e 11%, 

respectivamente), as seguradoras do ramo saúde operam com uma sinistralidade elevadíssima 

(76%), o que mostra que, em média, esse segmento é o mais complicado de atuar.  

Inversamente, as seguradoras dos ramos gerais, apesar da menor sinistralidade (57%), operam 

com despesas comercial e administrativa elevadas (18% e 24%, respectivamente). 

Do ponto de vista qualitativo, das nove seguradoras dos ramos gerais eficientes de 

nosso modelo, quatro constaram do ranking da pesquisa da Revista Carta Capital (AS MAIS, 

2006).17 São elas: Porto Seguro, primeira colocada; Itaú, segunda; Caixa, quarta e Unibanco 

AIG Seguros, oitava. Com base em pesquisa junto a executivos de vários setores, estabeleceu-

se um indicador de imagem corporativa para as 11 seguradoras eleitas  por essa pesquisa, a 

partir de atributos, tais como a qualidade de produtos e serviços, ética, respeito pelo 

consumidor, solidez financeira, qualidade de gestão, inovação, notoriedade, compromisso 

com RH, responsabilidade social, compromisso com o País e competir globalmente. 

No ramo saúde, o desempenho qualitativo é apurado pelo Programa de 

Qualificação da Saúde Complementar, levantamento promovido pela ANS. Em 2006 foram 

1.123 operadoras avaliadas segundo o seu porte: de 1 a 9.999, de 10 mil a 99.999 e mais de 

100 mil beneficiários. As operadoras foram avaliadas pelo Índice de Desempenho da Saúde 

Suplementar – IDSS, que é calculado a partir de quatro parâmetros: atenção a saúde (50% do 

peso), situação econômico-financeira (30% do peso), estrutura e operação (10%) e satisfação 

dos beneficiários (10%). A pontuação varia de 0 a 1, dividida em quatro faixas: 0 a 0,24; 0,25 

a 0,49; 0,50 a 0,74 e 0,75 a 1. Um total de 385 operadoras recebeu notas inferiores a 0,5, mas 

a maioria ficou na faixa de 0,5 a 0,74. Todas as quatro seguradoras do ramo saúde, eficientes 

em nosso modelo, ficaram na segunda maior faixa, de 0,50 a 0,74: Unibanco AIG Saúde, 

Bradesco Saúde, Sul América Saúde e Sul América Seguro Saúde. 

A Sul América, inclusive, foi considerada a melhor operadora de seguro saúde, 

segundo pesquisa do Datafolha, da Fehoesp (Federação dos Hospitais do Estado de São 

Paulo) e do Sindhosp (Sindicato dos Hospitais do Estado de São Paulo), realizada entre 4 de 

dezembro de 2006 e 19 de março de 2007. A seguradora foi a que obteve o maior saldo 

                                                 
17 Os segmentos V&P e Saúde não foram compreendidos nessa pesquisa. 
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positivo entre as empresas avaliadas (um total de 166), principalmente em importância, 

faturamento e pontualidade no pagamento, o que reflete a preocupação da empresa em 

oferecer serviços com transparência ao prestador de serviços e rapidez no atendimento ao 

segurado. 

Portanto, das treze seguradoras eficientes de nosso modelo, oito (61,5%) 

seguradoras demonstram ter padrões de qualidade, compatíveis com as exigências do 

mercado, o que pode indicar que as melhores seguradoras em subscrição de risco são 

percebidas com o melhor desempenho qualitativo. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O setor de seguros traz uma gama de benefícios à sociedade como um todo. Por 

exemplo, ao proteger os patrimônios e as vidas, evitando a ruptura brusca do fluxo de rendas 

das famílias e empresas, o seguro reduz a volatilidade esperada das futuras rendas, 

favorecendo a estabilidade do consumo e, portanto, conferindo mais segurança às decisões de 

longo prazo de consumo e investimento. Ao investir parte das reservas técnicas, o setor de 

seguros contribui para o desenvolvimento do mercado de capitais e para a formação de capital 

da economia. Ao avaliar o risco de empresas, as seguradoras sinalizam indiretamente a 

qualidade de sua administração, e essas informações fluem entre diversas instituições dos 

mercados, aumentando o grau de eficiência informacional do setor real e, portanto, da 

alocação de recursos. Quanto maior a penetração do seguro de pessoas na sociedade, menor a 

necessidade de despesas da previdência social e dos programas de auxílio social, reduzindo os 

gastos públicos. 

Só após a implantação do Plano Real, em julho de 1994, o setor de seguros passou 

a apresentar um crescimento sustentável de suas atividades. A queda dos rendimentos das 

aplicações financeiras vem exigindo uma alteração do enfoque estratégico das seguradoras, já 

que a seleção de risco inapropriada cada vez menos é compensada pelos ganhos financeiros. 

Num ambiente cada vez mais competitivo, faz-se necessário que as seguradoras aperfeiçoem 

seus modelos gerenciais e a qualidade de seleção de seus riscos, a fim de garantirem melhores 

margens de lucro. 

O domínio de ferramentas mais eficientes de avaliação de risco tem se 

apresentado como fundamental para as seguradoras, que desejam manter-se competitivas 

nesse novo ambiente econômico. Uma das atividades-chave para o gerenciamento eficaz das 

seguradoras, notadamente, é a atividade de subscrição. 

Nesse contexto, essa dissertação procurou responder as seguintes perguntas: As 

seguradoras brasileiras têm feito uso de uma política adequada de aceitação de riscos? 

Existem segmentos desse mercado que tenham uma maior eficiência? 

Para responder a essas indagações, realizou-se uma análise de eficiência técnica, 

utilizando-se para isso da técnica DEA (Data Envelopment Analysis).  

Para a escolha das variáveis, tomou-se por base os trabalhos de Randall (2000) e 

Contador et al (2000), para quem a avaliação da eficiência das seguradoras, no tocante à 

subscrição de riscos, passa, necessariamente, pelos fatores relacionados ao Índice Combinado. 
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Portanto, utilizou-se um modelo com um produto (prêmio ganho) e três insumos (sinistro 

retido, despesa administrativa e despesa comercial). 

Na aplicação da metodologia desse trabalho foram selecionadas 45 seguradoras 

dos ramos gerais e saúde, tomando por base o Informe Anual do Mercado Segurador 

Brasileiro 2006. Essa amostra representou 77,9% do mercado segurador brasileiro nesse ano, 

em termos de prêmios ganhos. 

Como o faturamento alto não é o foco da subscrição de riscos, utilizou-se a ótica 

input, já que a finalidade da subscrição é minimizar as despesas, mantendo o nível de prêmios 

ganhos. Os inputs, as despesas, apresentaram-se, portanto, como as variáveis de decisão 

primária do presente modelo. 

Dada a heterogeneidade de tamanho das seguradoras e a presença de distintas 

tecnologias, a hipótese de retornos variáveis pareceu ser a mais adequada para esse trabalho. 

Entretanto, através do software EMS, inicialmente aplicou-se ambos os métodos, DEA-C e 

DEA-V, para analisar o comportamento das DMU´s eficientes em ambos. 

Foi possível criar um ranking entre as 45 seguradoras analisadas, levando em 

consideração uma situação de análise, que ponderou simultaneamente múltiplos elementos 

importantes para a subscrição de riscos. O modelo indicou treze seguradoras eficientes nessa 

amostra. 

Procurou-se, então, identificar os fatores que poderiam explicar, em linhas gerais, 

o papel de destaque dessas empresas. Pela análise efetuada, verificou-se que a maioria delas 

tem como política o controle dos custos operacionais, através do investimento maciço em 

tecnologia, tanto para otimizar fluxos operacionais quanto para propiciar uma melhor análise 

do risco. Há também uma crescente preocupação em desenvolver o gerenciamento de riscos, 

para evitar ou minimizar as perdas. As seguradoras de menor porte, por sua vez, têm como 

estratégia atuar em nichos, em que a especialização tende a diferenciá-las. 

No estudo também se observou uma correlação entre eficiência em subscrição de 

riscos e porte da seguradora. Detectou-se que, das treze seguradoras eficientes em nosso 

modelo, nove (69,2%) superaram a cifra de R$ 100 milhões de faturamento em 2006. Outro 

fato relevante é que, dentre essas, cinco pertenciam a conglomerados financeiros. Essa relação 

direta entre eficiência em subscrição e escala possivelmente deve-se ao fato da conquista da 

eficiência estar ligada à capacidade da seguradora em realizar dispendiosos investimentos em 

tecnologia, o que é mais viável para as empresas de maior porte. 

Também se observou que as seguradoras eficientes em subscrição de risco 

tenderam a obter as melhores avaliações qualitativas do mercado. Das treze seguradoras 
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eficientes de nosso modelo, quatro foram citadas no ranking da pesquisa “As mais 

admiradas”, da Revista Carta Capital, em 2006, e outras quatro tiveram uma boa colocação no 

Programa de Qualificação da Saúde Complementar, realizado pela ANS, em 2006. 

O modelo DEA, portanto, é facilmente compreensível e de rápida utilização. Com 

ele é possível analisar uma gama de variáveis e, a partir daí, tirar conclusões que podem 

auxiliar na busca da eficiência pelas organizações. 

Vale informar, contudo, que o fato de uma empresa possuir produtividade relativa 

igual a um (100%) somente é válido dentro do contexto analisado (em função da data-base e 

da amostra escolhida). Assim, não é possível avaliarmos se no sistema global esses números 

permanecerão, embora as empresas pertencentes a esse estudo representem, em termos de 

prêmios ganhos, a maior parte do mercado segurador nacional. 

Na análise por segmentos o modelo mostrou que 50% das seguradoras joint 

ventures analisadas apresentaram-se como eficientes, ao passo que apenas 30% das 

seguradoras nacionais e 13% das subsidiárias foram eficientes. Isso sugere que as joint 

ventures tiram proveito de ambos os lados da aliança: o sócio nacional entra com o 

conhecimento do mercado e cultura locais e a empresa internacional traz do exterior a sua 

capacidade de subscrição, gerenciamento de risco e de resseguro especializado. 

Ainda na análise por segmentação, 43% das seguradoras bancárias analisadas se 

mostraram eficientes, frente a 23% das independentes. Isso sugere que as bancárias atuam 

com vantagem competitiva. Uma das razões dessa vantagem é a facilidade de contato com o 

cliente: os bancos já possuem cadastros completos de seus correntistas, o que facilita a 

prospecção de novos clientes para a seguradora, sem falar do poder da venda casada, onde a 

venda de seguros é simultânea a de produtos financeiros. Os bancos têm buscado alavancar a 

infra-estrutura tecnológica, de modo a oferecer produtos não só através de seus funcionários, 

mas também via Internet e caixas eletrônicos. A utilização desses canais de distribuição reduz 

a despesa comercial de suas seguradoras. Outro ponto importante é a alocação de custos dos 

funcionários: o funcionário do banco pode estar alocado para vender produtos da seguradora, 

mas o seu custo é totalmente contabilizado na instituição financeira, o que reduz a despesa 

administrativa dessas seguradoras bancárias. 

Por fim, 40% das seguradoras do ramo saúde despontaram como eficientes, 

enquanto apenas 26% das seguradoras dos ramos gerais tiveram a mesma performance. 

Apesar da alta sinistralidade do segmento (76%), as seguradoras do ramo saúde apresentaram 

índices baixos de despesa comercial e administrativa. Alguns fatores explicam isso: grande 

parte da seguradoras de saúde da amostra só operam com seguros empresariais, os quais, 
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devido à escala, têm um custo de operação menor que os seguros individuais; apenas duas 

seguradoras da amostra (UNIMED e Notre Dame) operam exclusivamente no ramo saúde, 

enquanto as demais operam em outros ramos e se utilizam da estrutura pré-existente de filiais 

ou mesmo de agências bancárias (é o caso da Bradesco Saúde, Brasil Saúde e Unibanco AIG 

Saúde) para operar e comercializar seus produtos, o que amortiza também os seus custos; e, 

por fim, a comercialização desse segmento é feita primordialmente por agentes cujo patamar 

de comissionamento é bem inferior ao praticado com os corretores de seguro. 

Portanto, podemos destacar os segmentos das joint ventures, bancárias e do ramo 

saúde como mais eficientes em subscrição de risco, respondendo, assim, a uma das questões, 

levantadas por esta dissertação. 

 A tarefa essencial de uma seguradora é a seleção de riscos, de forma a propiciar 

um resultado operacional positivo. Contudo, as seguradoras brasileiras não possuem ainda 

uma cultura forte de subscrição e poucas mantêm profissionais atuariais, uma vez que, na 

precificação das operações das companhias, prevalece a competição por taxas: se a projeção   

é de ganhos robustos no mercado financeiro, a seguradora pode reduzir o seu preço para 

acompanhar a concorrência, pois compensará a perda operacional com o resultado financeiro. 

Portanto, no Brasil, uma boa parte das seguradoras não lucra diretamente da 

assunção de riscos de terceiros, o que foi corroborado pelos resultados desse trabalho, onde 

praticamente a metade de nossa amostra (22 seguradoras) obteve escores abaixo da média da 

amostra, ou seja, opera num patamar inferior à eficiência média. Isto denota uma baixa 

capacidade de seleção de risco dessas seguradoras, respondendo, assim, a outra questão, 

proposta por esta dissertação.  

Essa situação, contudo, está mudando. Com a tendência da queda dos juros, a 

manobra da competição por taxas ficará cada vez mais difícil, forçando as seguradoras 

brasileiras a se qualificarem e visarem um resultado positivo, oriundo de sua capacidade de 

subscrever e gerenciar riscos, e não mais da captação de prêmios sem critério para aplicação 

financeira. Cada vez mais, a competição nesse mercado será centrada numa disputa 

operacional, focada numa gestão eficiente da subscrição de risco. Por isso, as seguradoras 

terão de rever as estratégias para lucrar com a venda de seguros, se não quiserem 

comprometer a rentabilidade. 

Essa tendência será mais sentida à medida que as seguradoras buscarem atuar em 

seguros gerais e outras linhas de risco mais elevado, pois elas serão desafiadas a lidar com um 

ambiente de precificações e sinistros mais voláteis, de modo que o expertise atuarial “da casa” 

pode tornar-se essencial. Se não desenvolverem a competência da subscrição, as seguradoras 
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gerais terão duas opções: deixar o negócio de seguros para grandes riscos, ou associarem-se, 

em joint ventures, com experientes subscritores internacionais, que têm acesso a coberturas de 

resseguro global em seus escritórios fora do País e que possuem uma série de capacidades 

bem desenvolvidas em gerenciamento de risco, engenharia, sinistros, questões jurídicas e 

atuariais. 

Como sugestão a futuros trabalhos propõe-se incorporar uma análise histórica e de 

tendências desse mercado, observando, inclusive, a sua eficiência, através de outras óticas, 

além da subscrição. Seria possível, por exemplo, estimar a fronteira de produção do setor, em 

dois momentos distintos de sua história e analisar a sua evolução. 
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APÊNDICE – Tabela 12 – Amostra de seguradoras (em R$ mil) 

APÊNDICES 

DMU SEGURADORA SR {I} DC {I} DA {I} PG {O} 
1 ACE 148.738 125.158 105.707 407.968 
2 AGF BRASIL 465.211 191.299 210.981 846.698 
3 AGF SAÚDE 180.246 19.355 24.974 260.588 
4 AIG BRASIL 23.091 3.193 4.844 34.142 
5 ALFA 81.991 24.458 30.125 149.743 
6 APS 10.620 1.502 4.675 16.385 
7 AZUL 156.401 49.919 39.036 254.682 
8 BANESTES 55.503 13.639 14.275 91.396 
9 BRADESCO AUTO/RE 1.582.915 376.213 376.534 2.182.166 

10 BRADESCO SAÚDE 3.315.045 109.540 239.230 3.561.841 
11 BRASIL SAÚDE 93.994 6.752 14.538 129.302 
12 BRASILVEÍCULOS 474.758 100.641 98.128 784.243 
13 CAIXA 493.929 29.388 141.675 945.076 
14 CHUBB DO BRASIL 229.112 99.557 89.172 466.781 
15 ALIANÇA DA BAHIA 35.977 4.972 22.856 42.160 
16 EXCELSIOR 20.481 4.887 9.618 30.842 
17 MUTUAL 4.310 1.793 8.740 18.005 
18 CONFIANÇA 123.127 31.314 25.485 194.144 
19 GENERALI DO BRASIL 147.908 45.404 40.149 218.856 
20 GERLING SUL AMÉRICA 14.395 2.154 6.701 21.365 
21 HDI18 447.248 143.209 128.116 692.112 
22 INDIANA 210.632 81.502 62.559 333.629 
23 ITAÚ 965.263 498.761 238.014 1.891.310 
24 ITAÚ XL  15.471 3.595 14.571 25.446 
25 LIBERTY 432.396 149.097 170.575 699.629 
26 MAPFRE VERA CRUZ 726.644 272.659 201.004 1.197.410 
27 MARÍTIMA SAÚDE 189.979 16.253 45.326 256.597 
28 MARÍTIMA  286.894 138.718 141.422 550.653 
29 MITSUI SUMITOMO 102.644 31.120 30.203 146.820 
30 NOBRE 32.290 12.544 19.989 67.998 
31 NOTRE DAME SEG SAÚDE 138.781 5.477 16.135 166.902 
32 PORTO SAÚDE 440.002 44.846 93.174 609.608 
33 PORTO SEGURO GERAIS 1.235.417 587.270 469.271 2.469.659 
34 ROYAL & SUNALLIANCE 86.916 42.195 57.586 192.929 
35 SUL AMERICA SEG SAÚDE 1.438.419 151.769 180.794 1.939.619 
36 SUL AMÉRICA SAÚDE 1.188.825 8.485 93.560 1.387.520 
37 SUL AMÉRICA 977.660 339.094 380.350 1.581.653 

 

                                                 
18 Em abril/2006, a HSBC Seguros de Automóveis e Bens foi totalmente incorporada pela HDI Seguros. 
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APÊNDICE – Tabela 12 – Amostra de seguradoras (em R$ mil) 

DMU SEGURADORA SR {I} DC {I} DA {I} PG {O} 
38 SULINA 9.238 5.834 15.320 35.902 
39 TOKIO MARINE BRASIL 150.047 45.627 48.688 252.011 
40 TOKIO MARINE 720.553 203.912 176.757 1.135.982 
41 UNIBANCO AIG SAÚDE 117.945 13.655 4.237 162.784 
42 UNIBANCO AIG SEGUROS 837.108 476.012 290.839 1.820.082 
43 UNIMED SAÚDE 133.796 9.913 34.637 196.006 
44 YASUDA 106.540 37.292 47.671 183.874 
45 ZURICH BRASIL 45.152 16.023 29.835 99.882 

Fonte: FENASEG (2006) 
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APÊNDICE – Tabela 13 – Escores de eficiência 

 

DMU SEGURADORAS DEA V -INPUT DEA C -INPUT 
1 ACE 100,00% 100,00% 
2 CAIXA 100,00% 100,00% 
3 MUTUAL 100,00% 100,00% 
4 ITAÚ 100,00% 100,00% 
5 SUL AMÉRICA SAÚDE 100,00% 100,00% 
6 SULINA 100,00% 100,00% 
7 UNIBANCO AIG SAÚDE 100,00% 100,00% 
8 UNIBANCO AIG SEGUROS 100,00% 100,00% 
9 SUL AMERICA SEG SAÚDE 100,00% 85,68% 
10 AIG BRASIL 100,00% 83,65% 
11 APS 100,00% 72,08% 
12 BRADESCO SAÚDE 100,00% 87,48% 
13 PORTO SEGURO GERAIS 100,00% 91,58% 
14 BRASILVEÍCULOS 95,34% 92,67% 
15 CHUBB DO BRASIL 93,45% 93,44% 
16 BRASIL SAÚDE 92,15% 87,10% 
17 NOTRE DAME SEG SAÚDE 91,87% 87,65% 
18 BANESTES 91,59% 86,53% 
19 AGF SAÚDE 90,34% 90,21% 
20 ROYAL & SUNALLIANCE 89,69% 86,99% 
21 CONFIANÇA 89,53% 87,81% 
22 ZURICH BRASIL 88,42% 88,42% 
23 ALFA 88,21% 86,83% 
24 AZUL 86,84% 85,35% 
25 BRADESCO AUTO/RE 86,63% 74,18% 
26 NOBRE 86,05% 85,59% 
27 GERLING SUL AMÉRICA 85,91% 68,20% 
28 TOKIO MARINE 84,35% 83,50% 
29 AGF BRASIL 83,73% 80,70% 
30 MAPFRE VERA CRUZ 83,28% 83,22% 
31 TOKIO MARINE BRASIL 83,18% 81,94% 
32 MARÍTIMA 82,29% 82,29% 
33 SUL AMÉRICA 81,30% 75,29% 
34 UNIMED SAÚDE 81,04% 78,91% 
35 PORTO SAÚDE 80,49% 78,66% 
36 INDIANA 79,29% 78,26% 
37 HDI 78,28% 77,98% 
38 EXCELSIOR 77,79% 68,03% 
39 YASUDA 77,59% 77,55% 
40 GENERALI DO BRASIL 77,54% 75,84% 
41 MARÍTIMA SAÚDE 75,34% 74,40% 
42 LIBERTY 75,08% 75,08% 
43 MITSUI SUMITOMO 74,21% 71,69% 
44 ITAÚ XL 61,57% 58,94% 
45 ALIANÇA DA BAHIA 50,61% 49,42% 

Fonte: Resultados do software SEM 
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APÊNDICE – Tabela 14 – Ranking índice combinado simples19 
 

DMU SEGURADORA ICS 
1 CAIXA 0,70 
2 MUTUAL 0,82 
3 UNIBANCO AIG SAÚDE 0,83 
4 SULINA 0,85 
5 AGF SAÚDE 0,86 
6 BRASILVEÍCULOS 0,86 
7 UNIBANCO AIG SEGUROS 0,88 
8 BRASIL SAÚDE 0,89 
9 CHUBB DO BRASIL 0,90 

10 ITAÚ 0,90 
11 AIG BRASIL 0,91 
12 ALFA 0,91 
13 BANESTES 0,91 
14 SUL AMERICA SEG SAÚDE 0,91 
15 UNIMED SAÚDE 0,91 
16 ZURICH BRASIL 0,91 
17 ACE 0,93 
18 CONFIANÇA 0,93 
19 PORTO SEGURO GERAIS 0,93 
20 SUL AMÉRICA SAÚDE 0,93 
21 NOBRE 0,95 
22 PORTO SAÚDE 0,95 
23 AZUL 0,96 
24 NOTRE DAME SEG SAÚDE 0,96 
25 ROYAL & SUNALLIANCE 0,97 
26 TOKIO MARINE BRASIL 0,97 
27 TOKIO MARINE 0,97 
28 MARÍTIMA SAÚDE 0,98 
29 MAPFRE VERA CRUZ 1,00 
30 AGF BRASIL 1,02 
31 APS 1,03 
32 BRADESCO SAÚDE 1,03 
33 MARÍTIMA  1,03 
34 HDI 1,04 
35 YASUDA 1,04 
36 INDIANA 1,06 
37 BRADESCO AUTO/RE 1,07 

 

                                                 
19 Índices calculados pela autora a partir da Tabela 12, uma vez que a publicação Valor 1000, da Revista Valor 
Econômico não disponibilizou os índices para as seguradoras de grupos seguradores. 
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APÊNDICE – Tabela 14 – Ranking índice combinado simples 

DMU SEGURADORA ICS 
38 GENERALI DO BRASIL 1,07 
49 LIBERTY 1,07 
40 SUL AMÉRICA 1,07 
41 GERLING SUL AMÉRICA 1,09 
42 MITSUI SUMITOMO 1,12 
43 EXCELSIOR 1,13 
44 ITAÚ XL  1,32 
45 ALIANÇA DA BAHIA 1,51 

Fonte: Elaboração da autora 
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APÊNDICE – Tabela 15 – Seguradoras segmentadas pelo critério de propriedade 

 

NACIONAIS SUBSIDIÁRIAS JOINT VENTURES 
ALFA ACE AIG BRASIL 
APS AGF BRASIL BRASIL SAÚDE 
AZUL AGF SAÚDE BRASILVEÍCULOS 
BANESTES CHUBB DO BRASIL GERLING SUL AMÉRICA 
BRADESCO AUTO/RE MUTUAL ITAÚ XL  
BRADESCO SAÚDE GENERALI DO BRASIL SUL AMERICA SEG SAÚDE 
CAIXA HDI SUL AMÉRICA SAÚDE 
ALIANÇA DA BAHIA LIBERTY SUL AMÉRICA 
EXCELSIOR MAPFRE VERA CRUZ UNIBANCO AIG SAÚDE 
CONFIANÇA MITSUI SUMITOMO UNIBANCO AIG SEGUROS 
INDIANA ROYAL & SUNALLIANCE  
ITAÚ TOKIO MARINE BRASIL  
UNIMED SAÚDE TOKIO MARINE  
MARÍTIMA SAÚDE YASUDA  
MARÍTIMA  ZURICH BRASIL  
NOBRE   
NOTRE DAME SEG SAÚDE   
PORTO SAÚDE   
PORTO SEGURO GERAIS   
SULINA   

Fonte: Elaboração da autora 
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APÊNDICE – Tabela 16 – Seguradoras segmentadas pelo critério do canal de 

distribuição 

 

 INDEPENDENTES INDEPENDENTES 
ACE ROYAL & SUNALLIANCE 
AGF BRASIL SUL AMERICA SEG SAÚDE 
AGF SAÚDE SUL AMÉRICA SAÚDE 
PORTO SEGURO GERAIS SUL AMÉRICA 
ALFA SULINA 
APS UNIMED SAÚDE 
AZUL YASUDA 
CHUBB DO BRASIL ZURICH BRASIL 
ALIANÇA DA BAHIA BANCÁRIAS 
EXCELSIOR BANESTES 
MUTUAL BRADESCO AUTO/RE 
CONFIANÇA BRADESCO SAÚDE 
GENERALI DO BRASIL BRASIL SAÚDE 
GERLING SUL AMÉRICA BRASILVEÍCULOS 
HDI CAIXA 
LIBERTY INDIANA 
MAPFRE VERA CRUZ ITAÚ 
MARÍTIMA SAÚDE ITAÚ XL  
MARÍTIMA  UNIBANCO AIG SEGUROS 
MITSUI SUMITOMO TOKIO MARINE BRASIL 
NOBRE TOKIO MARINE 
NOTRE DAME SEG SAÚDE UNIBANCO AIG SAÚDE 
PORTO SAÚDE AIG BRASIL 

Fonte: Elaboração da autora 
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APÊNDICE – Tabela 17 – Seguradoras segmentadas pelo critério do ramo 

 

 

 
 

GERAIS GERAIS 
ACE MARÍTIMA  
AGF BRASIL MITSUI SUMITOMO 
AIG BRASIL NOBRE 
ALFA PORTO SEGURO GERAIS 
APS ROYAL & SUNALLIANCE 
AZUL SUL AMÉRICA 
BANESTES SULINA 
BRADESCO AUTO/RE TOKIO MARINE BRASIL 
MAPFRE VERA CRUZ TOKIO MARINE 
BRASILVEÍCULOS UNIBANCO AIG SEGUROS 
CAIXA YASUDA 
CHUBB DO BRASIL ZURICH BRASIL 
ALIANÇA DA BAHIA SAÚDE 
EXCELSIOR AGF SAÚDE 
MUTUAL BRADESCO SAÚDE 
CONFIANÇA BRASIL SAÚDE 
GENERALI DO BRASIL UNIMED SAÚDE 
GERLING SUL AMÉRICA MARÍTIMA SAÚDE 
HDI NOTRE DAME SEG SAÚDE 
INDIANA PORTO SAÚDE 
ITAÚ SUL AMERICA SEG SAÚDE 
ITAÚ XL  SUL AMÉRICA SAÚDE 
LIBERTY UNIBANCO AIG SAÚDE 

Fonte: Elaboração da autora 


