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Resumo
Constantes mudanças estão ocorrendo no mercado de seguros de pessoas e têm desafiado profissionais
de todo o mundo. O aumento da expectativa de vida, as novas tecnologias de diagnóstico, o aumento da
demanda pelo seguro, entre outros, tornam a subscrição de risco e a operação de resseguro no Brasil
alvos de novos estudos e pesquisas. Após a quebra do monopólio de resseguro, novos players entraram
no mercado e estão diante desses desafios, de forma a atender às necessidades das seguradoras e
gerar lucro. O presente trabalho visa a abordar esses temas, indicando as tendências desse novo mercado
e quais as percepções dos resseguradores acerca desses novos desafios.
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Abstract
Reinsurance in personal insurance lines: the Brazilian market before the increase in life expectancy
and the demand for insurance-reinsurance
Marcos Vinicius Zinezi Negrão Salum
Insurance Technician of the SulAmérica, Graduated in Business Administration at Mackenzie University
in 2007.
marcos.salum@sulamerica.com.br
Summary
Frequent changes are occurring in the life insurance market, challenging professionals all around the
world. The increase in life expectancy, new diagnostic technologies and a higher demand for insurance,
among other factors, are causing the risk underwriting and reinsurance operations in Brazil to become
targets of study and research. After the break of the reinsurance monopoly, new players have entered the
market and are having to face these challenges in order to attend the insurers’ needs and to make a profit.
This research intends to tackle these issues, while indicating the trends of this new market and the reinsurers’
perceptions about these new challenges.
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Sinopsis
El reaseguro en el seguro de personas: mercado brasileño delante del aumento de la esperanza
de vida y de la demanda por seguro-reaseguro
Marcos Vinicius Zinezi Negrão Salum
Técnico de seguros de la SulAmérica, Graduado en Administración de Empresas por la Universidad
Mackenzie en 2007.
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Resumen
Se están produciendo continuos cambios en el mercado de seguros de personas, los que han desafiado
profesionales de todo el mundo. El aumento de la esperanza de vida, las nuevas tecnologías y el aumento
de la demanda de seguros, entre otros factores, hacen de la subscripción del riesgo y de las operaciones de
reaseguros en Brasil los objetivos de nuevos estudios e investigaciones. Después de romper el monopolio
del reaseguro, nuevos actores surgieron en el mercado y se afrontan a estos desafíos con el fin de
satisfacer las necesidades de las compañías de seguros y generar ganancias. Este documento pretende
abordar estas cuestiones, indicando las tendencias de este nuevo mercado y cuáles son las percepciones
de los reaseguradores acerca de estos nuevos retos.
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1. Introdução

O resseguro para o ramo de pessoas (vida, acidentes pessoais,
prestamista, previdência privada, etc.) apresenta potencial de crescimento
completamente relevante, considerando-se que o mercado de seguros
do Brasil se tornou foco de investimento e especial atenção dos
resseguradores internacionais, após a quebra do monopólio de resseguro,
ocorrida em 2007.
Nesse contexto, serão abordados os principais aspectos do seguro e
resseguro para os ramos de vida e previdência, que apresentam
características peculiares em relação a quaisquer outros ramos de seguro
e que durante décadas permaneceram padronizados aos métodos de
um sistema monopolista de resseguro no país.
A pesquisa, de início, mostra ao leitor o panorama geral do seguro de
vida no Brasil, ressaltando sempre o ponto de vista dos resseguradores
instalados no mercado nacional e o potencial desse mercado em nossa
economia. Analisa e justifica a evolução do setor no ambiente no qual os
consumidores consolidam a cultura de consumir seguros pessoais e
também indica o fato de que estes estão ficando cada vez mais velhos.
Em seguida, é abordada a visão mundial sobre o mercado de seguro de
pessoas do Brasil através de estudos realizados por resseguradores
sobre os vários mercados. Relatos de como os resseguradores vêm o
mercado nacional de vida e quais são as principais expectativas desses
novos players no recente mercado aberto de resseguros são
mencionados.
Por fim, a presente pesquisa visa também a explorar as principais
características do mercado de resseguros de pessoas no Brasil,
notadamente em termos operacionais após a abertura do mercado.

2. O seguro de
pessoas no Brasil
2.1. Panorama geral

O seguro de pessoas, mais conhecido pelo seguro de vida, por definição,
engloba diversas modalidades de seguros com coberturas diversificadas,
e a cada dia se desenvolve no mercado brasileiro.
Conforme definição pela Susep, o seguro de pessoas pode abranger as
seguintes coberturas:
1. Vida em Grupo, Vida Individual (morte e invalidez), Acidentes Pessoais
e *R.E.A.
2. Seguro Educacional e Prestamista

* Renda de eventos aleatórios.
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3. Vida com Cobertura por Sobrevivência (VGBL – VRGP – VRSA –
VAGP – PRI)
– VGBL: Vida Gerador de Benefícios Livre
– VRGP: Vida com Remuneração Garantida e Performance
– VRSA: Vida com Remuneração Garantida e Performance sem
Atualização
– VAGP: Vida com Atualização Garantida e Performance
– PRI: Plano de Renda Imediata
Nos últimos anos, observa-se que esse ramo tem apresentado elevado
ritmo de crescimento, o que indica mudança na cultura local e a percepção
da importância do seguro pela população brasileira. É fato que esse
mercado sempre priorizou a contratação do seguro automóvel frente ao
seguro de vida. Mas hoje existe a percepção do potencial que este
mercado corresponde. Vale lembrar que, em alguns países
desenvolvidos, o seguro de vida responde por mais da metade do
mercado de seguros.

2.2. A demanda pelo
seguro de vida
no Brasil

No passado, segundo Lauro Vieira de Faria, em “Aspectos da Demanda
e Oferta de Seguros de Vida” (2004), a inflação elevada das décadas de
70 e 80 foi apontada como a principal causa do baixo desenvolvimento
dos seguros de vida no Brasil. A aceleração da inflação gerava uma
redução do valor real dos prêmios e do capital segurado, levando à
consequente perda do poder aquisitivo da indenização originalmente
contratada.
Faria (2004) complementa a afirmação indicando que fatores
institucionais, culturais e físicos influenciam a procura por essa
modalidade de seguro. Com a melhora da economia nacional e o aumento
do nível educacional da população gera-se a consciência da necessidade
de prevenção e constituição de poupança. O autor cita o exemplo de
quando as famílias, antecipando a perda de renda na velhice e procurando
manter estáveis seus padrões de consumo, fazem um esforço maior de
poupança na juventude e na meia-idade, de modo a obterem rendimentos
de capital que compensem a perda de renda do trabalho no longo prazo.
Hoje, confirmando os fatores mencionados por Faria (2004), a população
está cada vez mais consciente da necessidade e importância de possuir
um seguro de vida. Com a estabilidade econômica do Brasil e o controle
dos índices de inflação, os consumidores brasileiros têm a possibilidade
de planejar o orçamento, incluindo nos seus gastos investimentos de
longo prazo, como é o caso dos seguros de vida e, ainda, da previdência
complementar.
Em entrevista ao Correio Braziliense em 11 de novembro de 2009, William
Alan Yates, presidente da Prudential do Brasil, afirma que o interesse de
seguradores internacionais pelo Brasil no ramo de vida se justifica, já
que diante de uma população de 190 milhões de brasileiros, o percentual
protegido por um seguro é mínimo. “Uma gota em um oceano”, compara
Yates.
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Confirmando a evidência dos números crescentes no ramo de pessoas,
o jornal DCI, de 7 de julho de 2009, publicou que o segmento de seguro
de pessoas, que engloba, dentre outros produtos, o seguro prestamista,
vida em grupo e individual, educacional e de acidentes pessoais, cresceu
14,26% entre janeiro e abril de 2009. No mesmo período, o setor
movimentou R$ 4,3 bilhões em prêmios, em comparação aos R$ 3,7
bilhões consolidados no mesmo período de 2008. Há, ainda a afirmação
de que o seguro de acidentes pessoais individual, entre as modalidades
de cobertura de pessoas, foi o produto com maior representatividade
nos quatro primeiros meses do ano. Em segundo lugar ficaram os
produtos de acidentes pessoais coletivo, e em terceiro lugar, o seguro
educacional.

2.3. A representatividade
do seguro de
pessoas do Brasil
para o mundo

Confirmando a representatividade do seguro de vida do Brasil e seu
potencial de crescimento, dados de estudos da resseguradora Swiss Re
em seu periódico “Sigma”, versões de 2008 e 2009, demonstram o
aumento do volume de prêmios da América Latina e fazem um estudo
sobre a participação dos mercados emergentes no ramo de pessoas.
No estudo Sigma 3/2008 foi feita uma análise do crescimento, penetração
e densidade dos seguros de vida no mundo.

Crescimento do seguro de vida, penetração e densidade por região

É possível verificar na tabela reproduzida que o volume de prêmios na
América Latina ainda é baixo, porém apresentou, junto com os
emergentes, os maiores percentuais de crescimento (+14,6%), superando
os países desenvolvidos, que tiveram redução (-5,3%).
No ano seguinte, o relatório Sigma 3/2009 indica que o mercado da
América Latina e Caribe cresceu 7% (2008). A maioria dos países
contribuiu com o crescimento de prêmios, porém a maior parte foi devido
à grande expansão do mercado brasileiro (+7,8%), que é o maior mercado
de seguros de vida da América Latina.
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Ainda avaliando a representatividade dos países emergentes, a
resseguradora Swiss Re, através do periódico Sigma 5/2008, classificou
esses países em um ranking dos 10 maiores (TOP10) em seguros de
vida por volume de prêmio. O Brasil aparece em 4o lugar, atrás apenas
de China, Índia e África do Sul.
Top10 dos países emergentes em Seguro de Vida

Confirmando a representatividade do ramo de pessoas do Brasil para o
mundo, em notícia veiculada no Jornal do Commercio, em 31 de julho
de 2009, Ronald Kaufmann, principal executivo da Scor Global Re no
Brasil, afirmava que essas modalidades têm um grande futuro: “O mais
importante é o tamanho e o potencial do mercado direto de seguros de
vida e previdência no Brasil, estimado em R$ 50 bilhões anuais.”

2.4. O aumento da
expectativa de vida

Outro fator que influencia o crescimento desse seguro e desafia os
estudiosos acerca do tema é o envelhecimento da população. As pessoas
estão vivendo mais e, por isso, tendem a tomar providências que
garantam conforto financeiro a seus entes queridos, mesmo após a morte.
Segundo dados divulgados no site do IBGE em 1o de dezembro de 2009,
a esperança de vida ao nascer da população de ambos os sexos passou
no Brasil de 69,66 anos (69 anos, 7 meses e 29 dias) para 72,86 anos
(72 anos, 10 meses e 10 dias), conforme tabela a seguir:
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Esperança de vida às idades exatas

Fonte: site do IBGE

A pesquisa pondera que a esperança de vida no Brasil ainda é baixa, se
comparada com países como Japão, Hong Kong (China), Suíça, Islândia,
Austrália, França e Itália, onde a vida média já é superior a 81 anos.
Porém, segundo o IBGE, por volta de 2040 o Brasil alcançará uma
esperança de vida ao nascer próxima à dos países citados, no patamar
dos 80 anos.
Outro indicador que mostra o processo de envelhecimento da população
brasileira, segundo o Instituto, é o índice de envelhecimento (divisão do
número de idosos pelo de crianças). Entre 2035 e 2040, a população
idosa (65 anos ou mais) poderá alcançar um patamar 18% superior ao
das crianças (0 a 14 anos) e, em 2050, essa relação poderá ser de 172,7
idosos para cada 100 crianças.
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Brasil - População de 80 anos ou mais de idade por sexo - 1980 - 2050

Fonte: site do IBGE

No gráfico acima está ilustrada a projeção do IBGE indicando o crescente
número da população com idade acima de 80 anos, ao longo dos próximos
anos.
Mantidas as tendências dos parâmetros demográficos demonstrados nos
parágrafos anteriores, o país chegará com muita rapidez ao perfil
demográfico cada vez mais envelhecido, gerando o fenômeno que
implicará adequações nas políticas sociais, principalmente voltadas para
as demandas nas áreas da saúde, previdência e assistência social.
Essa mudança de perfil é justamente a questão que está desafiando as
seguradoras e resseguradoras. Por isso, as seguradoras estão tendo de
se preparar para o aumento da expectativa de vida e devem rever os
cálculos de suas tábuas atuariais, prevendo essa disparidade estatística.
Na opinião de Marco Antonio Olivato, do Serviço de Vida e Acidentes
Pessoais do IRB-Brasil Re em São Paulo, o aumento da expectativa de
vida, as novas drogas de combate às doenças, as novas tecnologias de
diagnóstico, entre outros fatores, tornam a subscrição de risco mais
completa e a aceitação, mais segura. Ele cita o exemplo do seguro
prestamista, através do qual o mercado poderá aceitar que uma pessoa
com mais de 50 anos faça um financiamento de 25 anos. Isso mostra
que o seguro/resseguro é muito dinâmico.
O resseguro para o ramo de vida, cujo detalhamento de operação será
fornecido em tópico posterior, pode também auxiliar na elaboração de
produtos cujas características não sejam familiares para as seguradoras
atualmente. Essa transferência de expertise é comum, devido ao fato de
os resseguradores atuarem internacionalmente e conhecerem riscos de
diversas partes do mundo. Com isso, um exemplo seria de que as
seguradoras brasileiras podem utilizar a experiência de um ressegurador
internacional para a criação de um produto que preveja a expectativa de
vida aos 81 anos, como é comum em boa parte dos países da Europa
Ocidental e Japão, por exemplo.
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A importância do aumento da expectativa de vida foi também avaliada
através do periódico Sigma 4/2009, da resseguradora Swiss Re, no qual
a companhia destacou a importância de se criar e utilizar índices de
longevidade e mortalidade.
A resseguradora relata que o risco da longevidade, ou risco da expectativa
de vida, é realmente uma grande preocupação para todos os membros
da sociedade, que são os indivíduos, as empresas, os fundos de pensão,
seguradoras e o governo. Diz que o mercado, avaliando e estudando
esse tipo de risco, permitiria que instituições com exposição ligada ao
risco de longevidade/mortalidade pudessem se proteger e, ao mesmo
tempo, seria possível gerar mais negócios e investir nesse mercado com
mais segurança.
De acordo com a análise, alguns índices foram criados e podem ser
utilizados para gerenciar o risco de mortalidade. Uma primeira tentativa
de desenvolver esse índice foi feita pela Credit Suisse em 2005, baseada
na expectativa de vida da população dos Estados Unidos. Outro índice
foi o J.P Morgan LifeMetrics, lançado em 2007.

Expectativa de vida para a idade de 65 anos (base: população dos EUA)

Fonte: J.P. Morgan, LifeMetrics, http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/investbk/solutions/lifemetrics/historicable

No gráfico anterior é possível verificar um exemplo de indicador de
expectativa de vida a partir de 65 anos para a população dos Estados
Unidos, durante o intervalo de 1970 a 2005.
Confirmando a atenção que os resseguradores despendem ao tema, é
possível encontrar no website da resseguradora Transamerica Re
(cadastrada no mercado brasileiro como admitida para atuação exclusiva
no ramo de pessoas) a menção de um diferencial: a expertise em
mortalidade (“Mortalidade Expertise”). A resseguradora explica que a
mencionada expertise é um beneficio valioso que pode ser oferecido
para seus clientes (as seguradoras cedentes de resseguro), considerando
que esse tema passou a ser o fator que mais pode afetar a precificação
do seguro de vida e sua rentabilidade.

R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 6, n. 11, p. 87-102, abr./set. 2010

96

Marcos Vinicius Zinezi Negrão Salum

3. O resseguro
para o ramo
de pessoas
3.1. Principais
características

O papel do resseguro para o ramo de vida é, segundo definição da
resseguradora Transamerica Re, um sistema no qual a seguradora de
vida reduz a sua possibilidade de perda máxima em uma única apólice
individual (resseguro facultativo) ou em um grande número de apólices
seguradas (resseguro automático), cedendo uma porção do risco para
outra companhia: a resseguradora.
Confirmando essa definição, a resseguradora Swiss Re, através do
relatório “Entendendo o Resseguro” (BAUR; O’ DONOGHUE, 2005),
afirma que as seguradoras de vida fazem resseguro para minimizar o
impacto potencialmente negativo de grandes riscos, e é comum que essas
seguradoras queiram frequentemente limitar a sua exposição a altos
valores segurados em riscos individuais ou evitar o acúmulo de riscos
de mortalidade, particularmente no caso de planos de seguro em grupo,
que proporcionam proteção como parte do pacote de benefícios de
empregados espalhados por todo o mundo.
Além disso, outro fator para a aquisição dessa proteção, segundo o
mesmo relatório, é que os contratos de resseguro de longo prazo
protegem os seguradores contra variações na sinistralidade, como por
exemplo, alterações nas taxas de mortalidade durante um determinado
intervalo de tempo (Como exemplo, foi citado o aumento da expectativa
de vida no Brasil divulgada pelo IBGE, em dezembro de 2009, na seção
anterior).
(...) O principal motivo para fazer resseguro de vida é beneficiar-se
dos conhecimentos especializados do ressegurador

A frase acima está destacada no relatório “Entendendo o Resseguro”
(BAUR; O’ DONOGHUE, op. cit.), e introduz uma das mais importantes
funções do resseguro para o ramo de pessoas: a transferência de
expertise, como se observa, a seguir, em trecho do referido documento:
Planos de resseguro de vida são firmados frequentemente para
permitir o acesso aos conhecimentos especializados do
ressegurador quanto à subscrição e gestão de sinistros, assim
como em matéria de taxação e desenvolvimento de produtos.
Normalmente, os resseguradores operam globalmente e, por isso,
possuem um amplo e profundo conhecimento dos mercados e
seus produtos, assim como possuem dados de um grande número
de populações seguradas. Isto lhes permite auxiliar as
seguradoras através de excelentes ferramentas de subscrição,
treinamento de subscritores das seguradoras e em outras
necessidades.

Mencionados no capítulo anterior, os profundos conhecimentos técnicos
do ressegurador podem auxiliar também as seguradoras a desenvolverem
e taxarem adequadamente os novos produtos. Por exemplo: desenhando
novos produtos com características definidas de acordo com o mercado
no qual está atuando, pode ser criado um valor para o cliente final e, ao
mesmo tempo, pode-se adequar a cobertura segurada ao novo perfil de
consumidores em uma determinada região.
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O lançamento de um produto de “Dependência de Longo Prazo”, bastante
divulgado pelo executivo Ronald Kaufmann, diretor da Scor Re Brasil,
através de jornais e palestras, é um exemplo prático. O executivo
comentou em 14 de agosto de 2009, por meio do periódico “Seguro em
Pauta”, da Escola Nacional de Seguros – Funenseg, que:
O mercado brasileiro precisa perceber que tem capacidade para
desenvolver um produto com a cobertura de ‘dependência a longo
prazo’, como existe há bastante tempo no exterior. É importante
destacar que os profissionais de resseguro já acumularam muita
experiência, e um novo produto seria um desafio a mais.

Outro exemplo foi apresentado pelo IRB-Brasil Re, durante o seminário
“O Resseguro no Desenvolvimento do Seguro de Vida no Brasil”,
organizado por aquele ressegurador local, mais a Partner Re e a
Funenseg, no dia 25 de junho de 2009. O ressegurador, que por 69 anos
deteve o monopólio do setor, demonstrou iniciativa para aprimorar os
seus serviços e apresentou ao mercado novos produtos, como “Diárias
de Internação Hospitalar”, “Risco Preferencial” e “Doenças Graves”.
O banco de dados do IRB, com informações completas sobre a operação
de resseguros no Brasil, está sendo utilizado para auxiliar as seguradoras
no desenvolvimento de novos produtos. Dessa forma, surgem inovações
e, ao mesmo tempo, as seguradoras recebem apoio para minimizarem
possíveis riscos decorrentes dos novos produtos.
Segundo a coordenadora das carteiras de vida individual e previdência
da resseguradora IRB, Alessandra Martins Monteiro, um dos principais
impactos da abertura do mercado brasileiro de resseguros no ramo Vida
foi a modernização operacional. “O IRB-Brasil Re passou a adotar rotinas
simplificadas no processamento de prêmios e sinistros. Outro impacto
que destaco é a criação de produtos adaptados ao mercado brasileiro”,
afirmou a profissional.
O relatório “Entendendo o Resseguro” (BAUR; O’ DONOGHUE, op. cit.)
complementa, nessa mesma linha de entendimento:
Essa transferência de expertise também se aplica à gestão de
sinistros: diretrizes sobre avaliação de sinistros e os treinamentos
são benefícios importantes para os seguradores e, por
conseguinte, para os próprios segurados. O resseguro também
pode auxiliar as seguradoras a superar dificuldades de capital.
As coberturas de vida geram uma considerável demanda por
capital. As reservas iniciais exigidas pela lei, o capital de solvência
e as comissões podem equivaler a várias vezes o prêmio do
primeiro ano, particularmente no caso de operações de proteção.

3.2. O ambiente
pós-abertura
do mercado

Em 2006, através do periódico Scor Newsletter 28, a resseguradora Scor
Re demonstrava os principais desafios vivenciados pelas seguradoras
mundiais de vida diante de um cenário de mudanças e grande
competição.
Todos aqueles desafios podem ser hoje claramente aplicados à atual
situação do seguro e resseguro de vida no Brasil, onde as seguradoras
estão sendo conduzidas a prestar cada vez mais atenção à evolução
das necessidades dos segurados, à multiplicação dos riscos e ao domínio
de novas tecnologias, além de reestruturações e internacionalização do
setor, conforme mencionava o relatório.
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Com a abertura do mercado de resseguros em abril de 2008, o setor
mercado passou ainda a ter que se adequar a um ambiente totalmente
desconhecido, após quase 70 anos de monopólio do ressegurador IRB.
Esse novo ambiente gerou modificações, em termos operacionais, nas
práticas de resseguro conforme Polido (2008, p. 17):
Com o advento da Lei Complementar 126/2007, a qual
sistematicamente abriu o mercado de resseguros brasileiro, muitas
alterações passaram a ocorrer nas práticas operacionais do
resseguro no País. O IRB-Brasil Re deixou de ser o parceiro
necessário e exclusivo, passando a constituir apenas mais um player
nas tratativas negociais, sem levar em conta as reservas previstas
na legislação – no que concerne aos resseguradores locais.

O mercado de resseguros foi comentado por Antonio P. Mendonça,
advogado e consultor, através de artigo no jornal O Estado de S. Paulo,
de 13 de julho de 2009, quando a abertura completava um ano. O artigo
dizia que não havia ainda mudado muita coisa em termos de operação.
Três fatores, segundo o autor, favoreciam a continuação das relações
de resseguro com o IRB:
O primeiro foi o desconhecimento do mercado internacional por
parte das seguradoras brasileiras. O segundo foi a falta de
conhecimento das operações de resseguros realizadas num
mercado aberto pelas seguradoras brasileiras. O terceiro foi a
longa parceria entre as seguradoras brasileiras e o IRB,
responsável pela confiança delas no antigo ressegurador, fruto
de uma operação conjunta ao longo de mais de setenta anos.

Os impactos da abertura do mercado foram diferentes para cada ramo
do setor de seguros. No ramo de Pessoas, foco exclusivo desta pesquisa,
o resseguro também não mudou muito. Na opinião de Marco Antonio
Olivato, os ditos novos produtos que foram bastante divulgados ainda
não surgiram, nem mesmo a redução de preços. “Um ou outro
ressegurador reduziu as taxas para conquistar clientes, mas nem mesmo
esses clientes acreditaram. Acho que tudo está bastante igual, só o
mercado será divido entre mais resseguradores”, avalia.
Diversas notícias publicadas na mídia durante o ano de 2009 relataram
que, após a abertura, o IRB se tornou mais seletivo e conservador na
aceitação dos riscos, seja por conta da crise mundial, seja por causa de
sinistros que ocorreram em 2008 e que tiveram impacto em seu balanço.
Ainda na opinião de Olivato, no resseguro de pessoas os valores não
são altos, mas o sinistro é certo, portanto a subscrição continua igual e
evoluindo: “O IRB trabalhava de forma a raramente deixar as seguradoras
sem resseguro. Assim, um risco de aceitação complicada era apresentado
para outros resseguradores (externos) e eventualmente a seguradora
nem ficava sabendo”. Ele complementa que o mercado de seguros está
aprendendo a tratar da “colocação de risco” e presenciar riscos que são
compartilhados por diversos resseguradores, retendo, às vezes, um
percentual muito pequeno do negócio.
Atualmente, segundo dados da Susep de 12 de dezembro de 2009, o
mercado de resseguros está composto por 71 resseguradores, divididos
entre locais, admitidos e eventuais. Foram 42 cadastros liberados em
2008 e 28 em 2009, com exceção do IRB-Brasil Re, o qual, conforme a
Lei Complementar 126/2007, já seria cadastrado automaticamente como
ressegurador local.
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Na tabela abaixo é possível verificar a quantidade de resseguradores
que podem atuar no ramo de pessoas. Ao todo, 43 resseguradores, sendo
40 cadastrados para “danos e pessoas” e três exclusivos para o ramo
“pessoas”.

Por fim, para mencionar os resultados do IRB no ramo de pessoas em
ambiente de mercado aberto, durante o seminário “O Resseguro no
Desenvolvimento do Seguro de Vida no Brasil”, realizado em 25 de junho
de 2009, a coordenadora Alessandra Martins Monteiro afirmou que, no
primeiro quadrimestre de 2009, a carteira de Vida do IRB-Brasil Re
apresentou desempenho positivo, totalizando R$ 37 milhões em prêmios
emitidos – montante igual ao do mesmo período de 2008: “Apesar da
entrada de outros resseguradores no mercado nacional, os prêmios
emitidos do ramo Vida, pelo IRB-Brasil Re, mantiveram-se estáveis.”

4. Considerações
finais

O presente trabalho buscou demonstrar os principais temas relacionados
ao resseguro de pessoas e que nos últimos tempos vêm sendo discutidos
em âmbito acadêmico e no próprio mercado.
É possível concluir que o ramo de pessoas está realmente passando por
uma fase de grandes transformações, principalmente devido ao
desenvolvimento de novas tecnologias, as quais interferem de forma
positiva na qualidade de vida das pessoas e também devido aos novos
métodos de subscrição, que precisam ser constantemente aprimorados.
O aumento da demanda dos seguros de pessoas foi comprovado através
da mídia, declarações de profissionais que atuam no ramo e
números da Susep. A estabilidade da economia brasileira também
é um fator-chave para a consciência e busca da poupança de longo
prazo.
Por fim, a análise feita sobre o impacto da abertura do mercado para o
seguro de pessoas está repleta de números positivos e de expectativas
de desenvolvimento do setor por profissionais da área. Características
essenciais do resseguro, como transferência de expertise e apoio na
criação de novos produtos e subscrição, ficaram mais evidentes no
ambiente de mercado aberto, o que indica evolução no setor e benefício
para o mercado de seguros brasileiro.
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