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Resumo
A rentabilidade das seguradoras pode ser dividida em dois componentes: o resultado técnico, ou seja, o
lucro obtido exclusivamente na operação de venda de seguros, e o resultado financeiro, isto é, a renda
líquida derivada das aplicações no mercado financeiro dos ativos garantidores das reservas técnicas.
Assim, quando caem as taxas de juros – como tem acontecido de 2003 para cá – existem diversas
possibilidades de ajuste das seguradoras envolvendo prêmios, despesas etc. O objetivo do artigo é
aferir a reação do mercado segurador à queda das taxas de juros, à luz do exposto acima.
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Summary
The profitability of insurers can be divided into two components: technical result, i.e., the profit obtained
exclusively from insurance sales, and financial results, that is, net earnings derived from investment of
assets that guarantee technical reserves in the financial market. Thus, when interest rates fall there are
several possible adjustments for the insurers, involving premiums, expenditures etc. The objective of
this paper is to measure the reaction of the insurance market when facing a drop in interest rates, in the
light of the above.
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Resumen
Como es sabido por todos, se puede dividir la rentabilidad de las aseguradoras en dos componentes:
el resultado técnico, es decir, las utilidades obtenidas exclusivamente por la venta de los seguros y el
resultado financiero, es decir, los ingresos netos derivados de las inversiones en el mercado financiero
de los activos que garantizan las reservas técnicas. Así que, cuando las tasas de interés caen hay
diversas posibilidades de ajustes por parte de las aseguradoras, cambiando primas de riesgo, gastos
etc. El objetivo de este artículo es evaluar la reacción del mercado de seguros ante la caída de las tasas
de interés, a la luz de lo anteriormente expuesto.
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1. Introdução

De 2003 para cá, devido ao bom desempenho da inflação brasileira e
aos efeitos da crise financeira internacional, as taxas de juros arriaram
no Brasil. De quase 30% ao ano, no início de 2003, a taxa Over-Selic
(nas operações por um dia com títulos públicos federais), que baliza as
demais taxas da economia, recuou para cerca de 7% no fim de 2012.
E não se vê à frente qualquer cenário que justifique sua elevação
significativa. O ambiente de taxas de juros baixas, no Brasil e no resto
do mundo, tende assim a permanecer por tempo apreciável.

Gráfico 1 – Taxa de Juros Over-Selic (% ao ano)

Fonte: Ipeadata

Bom para a produção, bom para o consumo, mas não tão bom para
a rentabilidade das seguradoras. Tais empresas recebem recursos
(prêmios) dando em troca a promessa de indenizar no futuro, caso
o risco subscrito aconteça. Os prêmios, transformados em reservas,
são imediatamente aplicados no mercado financeiro, gerando renda,
enquanto, tipicamente, as indenizações se espalham ao longo da
vigência das apólices.
Essa peculiar defasagem temporal relacionada a entradas e saídas
de caixa indica que a rentabilidade das seguradoras pode ser dividida
em dois componentes: o resultado técnico, ou seja, o lucro obtido
exclusivamente na operação de venda de seguros, e o resultado
financeiro, isto é, a renda líquida derivada das aplicações no mercado
financeiro dos ativos garantidores das reservas técnicas, descontada
das despesas financeiras. No Brasil, desde 2003, mais de 95% desses
ativos foram aplicados em investimentos de renda fixa nacionais.
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Da relação entre prêmios, despesas e lucro pode ser deduzida relação
mais interessante entre rentabilidade global, lucratividade operacional
e taxas de juros, a saber:
RPL = [S × (1 – C + U)] + [(1 – t) × R × A]

(1)

RPL é a rentabilidade do Patrimônio Líquido médio anual; S, exposição em
seguros, ou seja, a razão prêmios ganhos/patrimônio líquido; IC, o índice
combinado; U, a razão outras receitas operacionais e/ou patrimoniais
líquidas/prêmios ganhos; t, a taxa de IR sobre investimentos financeiros,
R, a taxa bruta de retorno do ativo líquido (que gera resultado financeiro)
e A, a alavancagem desse ativo líquido, ou seja, o mesmo dividido pelo
patrimônio líquido.4
A fórmula mostra que, se a razão prêmios ganhos/patrimônio líquido
for constante, existe uma relação linear negativa entre a rentabilidade
do capital (RPL) e o resultado técnico (IC). Assim, tudo o mais
constante, para obter maior rentabilidade global, é necessário reduzir
o índice combinado, isto é, obter mais ganho na atividade securitária.
Analogamente, se a taxa de juros cai, impactando negativamente a taxa
de retorno do ativo líquido, para manter uma dada meta de rentabilidade
do capital, é preciso a mesma coisa, ou seja, obter mais eficiência na
atividade securitária, fazendo diminuir o índice combinado.
A equação sugere ainda uma taxonomia de ajustes das seguradoras ao
ambiente de queda das taxas de juros. Em curto prazo, enquanto existe
incerteza sobre a permanência do cenário de juros baixos, é razoável
supor que as seguradoras procurem compensar a perda de resultado
financeiro mediante melhoras no resultado técnico (IC), sem aumento de
preços, ou seja, na subscrição de riscos e no gerenciamento de sinistros
e demais despesas (comerciais e administrativas). No médio prazo, na
medida em que a redução do índice combinado vai se tornando mais
difícil, é provável que chegue a hora de considerar mudanças na política
de inversões, com maior tomada de risco em troca da expectativa de
maior retorno (R). No longo prazo, quando já não há mais dúvida sobre
a permanência dos juros baixos, resta o aumento do prêmio puro,
mudanças nos produtos ofertados e aumentos na alavancagem (A) e na
exposição em seguros (S). A rapidez no aumento de prêmios depende
do grau de concorrência no mercado. Em mercados muito competitivos,
as empresas resistem a essa opção de ajuste, pois as que saem na
frente logo perdem fatia de mercado.
Há outro fator a considerar. As seguradoras podem ser divididas em
dois grupos: as especializadas em seguros gerais (“não vida”) e as
especializadas em seguros de pessoas (”vida”). No que se refere ao
impacto da redução dos juros, deve-se separar o efeito contábil (via
mudanças nos valores presentes de ativos e passivos) do efeito de caixa
(via juros efetivamente recebidos).

4

Vide Anexo 1 para a derivação da fórmula.
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Quando calculam seus prêmios, as seguradoras descontam os fluxos
de pagamentos esperados no futuro, usando como taxa de desconto,
em geral, a taxa de juro de longo prazo em títulos públicos. Os prêmios
formam a base das reservas das seguradoras, ou seja, de suas
obrigações futuras junto aos segurados. Assim, a redução das taxas de
juros significa aumento do valor presente das reservas e aumento de
valor dos seus ativos garantidores. Porém, inversamente ao que ocorre
nos bancos, o efeito líquido nas seguradoras costuma ser negativo (maior
nos passivos que nos ativos), pois tipicamente os compromissos que
assumem com os segurados têm prazo mais longo do que os créditos
que os garantem. Mais: tal efeito é menor para as seguradoras do ramo
não vida que para as do ramo vida, pois os compromissos daquelas
são de prazo mais curto. Portanto, é de se esperar que, sendo mais
afetadas pela queda das taxas de juros, as seguradoras do grupo vida
tendam a efetuar ajustes maiores em prêmios e despesas.
No que se refere ao resultado de caixa, as seguradoras do grupo não vida
aplicam suas reservas em ativos de prazo menor que as do grupo vida,
portanto, no curto prazo, os rendimentos financeiros daquelas tendem a
ser mais afetados pela queda dos juros que os das seguradoras do grupo
vida. Nos médio e longo prazos, na medida em que há necessidade de
reinvestimento dos ativos, essa vantagem desaparece. As seguradoras
que operam fundos de previdência com garantia de rentabilidade (seja
na fase de acumulação ou na de benefício) são as mais prejudicadas,
pois as baixas taxas de juros acabam por ser plenamente incorporadas
aos ativos enquanto muitos passivos permanecem atados aos juros
mais altos praticados no passado. Isso pode inviabilizar as garantias
de rentabilidade oferecidas por tais seguradoras e, portanto, prejudicar
suas solvências.
Os ajustes puramente contábeis serão mais importantes que os de
caixa quanto mais as seguradoras forem obrigadas a avaliar seus
passivos e ativos de seguros conforme as regras da contabilidade a
justo valor, definida pela IASB como “o valor pelo qual um instrumento
financeiro poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes
interessadas”. No Brasil, ainda se utiliza o método do diferimento, que
consiste em diferir as receitas e despesas de seguros alocando-as
durante o período de vigência das apólices, respeitando-se o regime de
competência, o que dilui o efeito da queda dos juros no balanço ao longo
de anos5. Porém, na medida em que o país siga a tendência mundial de
utilizar crescentemente o método do valor justo, seguindo as normas do
IASB, o impacto seria muito maior e de uma só vez.6

Vide A. Souza, M. Carvalho Silva, e C. Lara, “Contabilidade de seguradoras: estudo comparativo entre as normas
brasileiras e as normas internacionais”, in http://congressocfc.org.br/hotsite/trabalhos_1/470.pdf
6
A contabilidade a justo valor (“fair value accounting”), que se vai generalizando no mundo, torna crucial a
administração coordenada de passivos e ativos. Como afirma J. Leigh: “the fair value of liabilities will vary with the
risk-free rate of interest. For reasonably long-tailed liabilities, this volatility will be substantial, and may be enough
to wipe out the profit on a year’s trading, even though the underlying business is comfortably profitable. In extreme
case it may be enough to threaten solvency. However if the company has an investment portfolio in which assets
are matched with liabilities, then the volatility of the result is much reduced and reflects only those real changes to
profitability that are a result of yields on held assets being high or low”. In https://www.towersperrin.com/tillinghast/
publications/presentations/Fair_Value_Accounting_General_Insurers/Fair_Value_GI.pdf
5
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2. Seguros
gerais,
seguros de
pessoas e
pequenas
e médias
seguradoras

Abaixo, constam os dados das seguradoras que operam exclusivamente
nos ramos de seguros gerais. A lista dessas empresas está no Anexo
2. Os dados primários são os do site da Susep na Internet.
A Tabela 1 mostra os indicadores de desempenho desse grupo de
empresas. O quociente resultado financeiro/prêmio ganho cai de 15%
em 2003 para 8% em 2012 (até agosto). A sinistralidade cai de 65% em
2003 para 59% em 2012. O índice de despesas comerciais (IDC)
permaneceu, grosso modo, constante e um pouco acima de 20%.
O índice de despesas administrativas caiu de 21% em 2003 para 17%
em 2012. Em consequência, o índice combinado, que tinha diminuído de
110% em 2003 para 101% em 2007, voltou a subir, ficando em 102% em
2012, evidenciando as perdas especificamente no negócio de seguros
por parte dessas empresas. O índice combinado amplo, que inclui o
resultado financeiro, acompanhou a dinâmica dos demais indicadores,
caindo entre 2003 e 2006 (de 96% para 89%) e se mantendo, grosso
modo, estável em torno dos 94% desde então. A rentabilidade do PL
aumentou de 2003 até 2007, quanto atingiu 17%, caindo em 2011 para
10% e em 2012 para 8% (gráficos 2 e 3).

Tabela 1 – Indicadores de desempenho do grupo de seguros gerais
Ano

Sinistralidade

I.D.C.

I.D.A.

Resultado
Financeiro
/ Prêmio
Ganho

2003

65%

22%

21%

15%

110%

96%

7%

2004

65%

21%

20%

12%

109%

97%

4%

Índice
Combinado

Índice
Rentabilidade
Combinado
do PL Médio
Ampliado

2005

64%

20%

18%

12%

105%

94%

10%

2006

60%

20%

18%

13%

101%

89%

17%

2007

58%

21%

18%

12%

101%

90%

17%

2008

60%

23%

20%

11%

105%

94%

14%

2009

61%

21%

17%

9%

102%

94%

11%

2010

59%

21%

17%

9%

100%

92%

17%

2011

59%

22%

17%

9%

102%

93%

10%

2012*

59%

22%

17%

8%

102%

94%

8%

* janeiro a agosto.
Fonte: Susep
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Gráfico 2 – Seguros gerais – sinistralidade e índices de despesas e de resultado financeiro

Fonte: SUSEP

Gráfico 3 – Seguros gerais – índices combinados e rentabilidade do patrimônio líquido

Fonte: SUSEP
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Passemos às seguradoras especializadas nos ramos de seguros de
pessoas. A lista dessas seguradoras está no Anexo 37. Com a introdução
no início do milênio dos PGBLs e dos VGBLs, este um misto de seguro
de vida e produto de acumulação e que representa atualmente mais de
2/3 da receita de seguros de pessoas, faz-se necessário separar em
tais empresas a atividade securitária “estrito senso” da atividade mista
(seguros de vida com cobertura de sobrevivência e previdência) bem
como redefinir os índices de despesas administrativas e os índices
combinados de modo a refletirem as receitas e despesas desse
segmento8.
A Tabela 2 mostra os indicadores de desempenho desse grupo de
empresas. O quociente resultado financeiro/prêmio retido cai de 22%
em 2003 para 6% em 2012. A sinistralidade passa de 49% em 2003 para
39% em 2012. O índice de despesas comerciais, no entanto, sobe de
16% em 2003 para 24% em 2012. O índice de despesas administrativas,
ajustado para incluir as receitas com VGBL, arria de 14% em 2003
para 3% em 2012. O índice combinado (na tabela, entre aspas, devido
à redefinição mencionada acima) cai de 104% em 2003 para 96% em
2007, ficando em torno de 95% desde então. O “índice combinado
ampliado” cai de 81% em 2003 para 74% em 2007, subindo para 91%
em 2012, certamente efeito da queda da taxa de juros. A rentabilidade
do PL manteve-se elevada durante todo o período, tendo alcançado 46%
em 2005 e caído para a faixa de 25% nos últimos três anos, apesar das
dificuldades existentes no caso dos juros. Os Gráficos 4 e 5 ilustram
esses movimentos.

Existe, no mercado brasileiro, certo número de seguradoras que, junto com a venda de seguros de vida e de
planos de previdência privada aberta (principalmente, o seguro VGBL), operam também seguros gerais e o seguro
estatal DPVAT (que formalmente, de acordo com a classificação da Susep, faz parte dos seguros de automóveis).
Ou seja, não são seguradoras especializadas e, desse modo, colocá-las no grupo das especializadas nos ramos
de seguros não vida ou em seguros de vida criaria uma distorção para efeito da análise a que nos propomos.
Isto posto, optamos por definir um intervalo de “não especialização” entre 0,25 e 4,0 no quociente entre prêmios
diretos de seguros gerais (inclusive DPVAT) / prêmios diretos de seguros de pessoas (inclusive VGBL). Em 2011,
21 empresas ficaram dentro desse intervalo e foram retiradas da amostra, não figurando nem no grupo das
especializadas em seguros de danos nem no das especializadas em seguros de pessoas. As empresas que se
situaram fora do intervalo são as listadas nesses grupos e estudadas a seguir, conforme o caso.
8
No Anexo 4, constam as fórmulas com as redefinições necessárias.
7
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Tabela 2 – Indicadores de desempenho do grupo de seguros de pessoas
Atividade de seguros
Ano

Atividade global: seguros + acumulação
Resultado
Índice
Financeiro
Índice
Rentabilidade
Combinado
/ Prêmio Combinado
do PL Médio
Ampliado
Retido

Sinistralidade

IDC

IDA

2003

49%

16%

14%

22%

104%

81%

25%

2004

59%

19%

14%

18%

111%

89%

31%

2005

57%

21%

12%

25%

106%

84%

46%

2006

53%

20%

14%

21%

101%

78%

36%

2007

43%

19%

14%

18%

96%

74%

31%

2008

44%

18%

7%

10%

98%

89%

31%

2009

38%

18%

4%

8%

95%

89%

29%

2010

36%

21%

4%

7%

95%

89%

25%

2011

37%

25%

4%

7%

95%

90%

26%

2012*

39%

24%

3%

6%

96%

91%

25%

* até agosto.
Fonte: Susep

Gráfico 4 – Seguros de pessoas – sinistralidade e ínidices de despesa e de resultado financeiro

Fonte: SUSEP
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Gráfico 5 – Seguros de pessoas: “índices combinados” e rentabilidade do patrimônio líquido

Fonte: SUSEP

Na comparação dos dois grupos – seguradoras especializadas em
seguros gerais (não vida) e seguradoras especializadas em seguros de
pessoas (vida) – chama a atenção o seguinte:
•

Em ambos os grupos, houve forte queda do índice de resultado
financeiro, porém, a queda foi maior no grupo vida, provavelmente,
em função do maior descasamento prazos e remunerações de
ativos e passivos.

•

Nos dois grupos, a sinistralidade caiu, compensando em parte os
menores resultados financeiros. Contudo, a queda foi maior no ramo
vida em relação ao ramo de não vida.

•

O índice de despesas de comercialização subiu no grupo vida e
permaneceu, grosso modo, constante no grupo não vida.

•

O índice de despesa administrativa caiu nos dois grupos, porém, a
queda foi muito mais forte no grupo vida.

•

Em função do exposto acima, o índice combinado também teve
redução nos dois grupos, porém, a redução for maior no grupo
vida, evidenciando ajuste mais intenso desse grupo à diminuição
do resultado financeiro.

•

O índice combinado ampliado cai no grupo de não vida e sobe no
grupo vida, evidenciando maior impacto da queda dos juros no
segundo grupo em comparação com o primeiro.
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•

A rentabilidade do patrimônio líquido caiu desde meados da década,
mas se manteve positiva nos dois grupos e notadamente elevada no
grupo vida. Este conseguiu também maior estabilidade no indicador
em comparação com o grupo não vida.

Os dados acima mostram o impacto da redução das taxas de juros
no balanço das seguradoras bem como os ajustes realizados nas
sinistralidades e despesas, expressos nos índices combinados (restrito e
ampliado) e nas rentabilidades do patrimônio líquido. Entretanto, devido
à grande disparidade de tamanho das empresas e à forte concentração
no mercado de seguros nacional, tal quadro é mais representativo das
grandes empresas que, naturalmente, tem maior peso nas amostras
pesquisadas. Justifica-se, assim, examinar a validade dessas
conclusões para um grupo de seguradoras de pequeno e médio porte
(PME), nacionais e não ligadas aos bancos. Escolhemos 22 dessas
empresas. O Anexo 5 lista tais seguradoras.
Os dados desse grupo estão na Tabela 3 e mostram marcadas diferenças
em comparação com os grupos comentados acima. O quociente
resultado financeiro/prêmio retido cai de 21% em 2003 para 5% em 2008,
subindo nos anos seguintes para 10% e caindo novamente para 6% e,
20129. A sinistralidade aumenta sustentadamente, de 53% em 2003
para 78% em 2012. Porém, o índice de despesas de comercialização
cai de 13% para 8% no período e o de despesas administrativas, de
40% para 25%. Em vista disso, o índice combinado sobe de 112% em 2003
para 118% em 2006, cai para 105% em 2011, mas volta a subir para 113%
em 2012. Em nenhum ano, ficou abaixo dos 100% indicando seguidas
perdas nas operações de seguros. O índice combinado ampliado, que
inclui o resultado financeiro, segue evolução semelhante, mas mostra-se
abaixo de 100 apenas em 2003, 2004 e 2005 e em 2010 e 2011.
A rentabilidade do patrimônio líquido, embora sensivelmente mais baixa
que o conjunto do mercado, foi positiva durante todo o período. Isso
ocorreu mesmo quando o índice combinado ampliado se situou acima
de 100, indicando ganhos com outras receitas operacionais e/ou com
o resultado patrimonial. Em 2012, tal rentabilidade se situa em nível
perigosamente baixo, de 1%. (Gráficos 6 e 7).

Usamos prêmios retidos em vez dos ganhos no denominador da fração porque algumas PME operam o seguro
VGBL, que tem característica de previdência, embora com cadente participação no total das receitas.
9
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Tabela 3 – Indicadores de desempenho do grupo de seguradoras PME
Ano

Sinistralidade

IDC

IDA

Resultado
Financeiro
/ Prêmio
Retido

2003

53%

13%

40%

21%

112%

97%

9%

2004

56%

14%

33%

16%

109%

96%

11%

2005

64%

11%

31%

11%

111%

94%

10%

2006

65%

8%

38%

11%

118%

104%

9%

2007

68%

7%

38%

8%

114%

106%

5%

2008

73%

6%

34%

5%

115%

109%

22%

2009

77%

5%

25%

8%

111%

103%

10%

2010

75%

5%

21%

10%

106%

97%

10%

2011

73%

7%

21%

11%

105%

95%

11%

2012*

78%

8%

25%

6%

113%

106%

1%

Índice
Índice
Rentabilidade
Combinado
Combinado
do PL Médio
Ampliado

* janeiro a agosto.
Fonte: SUSEP

Gráfico 6 – Seguradoras PME – sinistralidade e índices de despesas e de resultado financeiro

Fonte: SUSEP
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Gráfico 7 – Seguradoras PME – Índices combinados e rentabilidade do patrimônio líquido

Fonte: SUSEP

3. Algumas
simulações

A equação (1) permite algumas simulações de impactos da taxa
de juros sobre o resultado técnico (índice combinado) e a rentabilidade
do patrimônio líquido dos grupos de seguradoras considerados neste
trabalho (seguros gerais, seguros de pessoas e PME). Repetindo a
fórmula:
RPL = [S × (1 – C + U) ] + [(1 – t) × R × A]

(1)

RPL é a rentabilidade do Patrimônio Líquido médio anual; S, exposição em
seguros, ou seja, a razão prêmios ganhos/patrimônio líquido; IC, o índice
combinado; U, a razão outras receitas operacionais e/ou patrimoniais
líquidas/prêmios ganhos; t, a taxa de IR sobre investimentos financeiros,
R, a taxa bruta de retorno do ativo líquido (que gera resultado financeiro)
e A, a alavancagem desse ativo líquido, ou seja, o mesmo dividido pelo
patrimônio líquido.
Os dados prontamente disponíveis para cada grupo são o lucro líquido,
os prêmios ganhos, os sinistros retidos, as despesas comerciais e
administrativas, o resultado financeiro e o patrimônio líquido. As “outras
receitas líquidas” são obtidas residualmente como se segue:
O = L – [PG – (SR + DA + DC + DT) + RF
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Falta assim obter o ativo líquido, responsável pelo resultado
financeiro, isto é, ativos e passivos responsáveis, respectivamente,
por receitas financeiras e despesas financeiras. A realização de tal
estimativa diretamente via balanços patrimoniais das seguradoras
se revelou extremamente difícil, pois, embora os ativos que geram
tais receitas estejam razoavelmente discriminados nos balanços, o
mesmo não ocorre com os passivos do qual resultam as despesas.
Tais despesas são significativas, particularmente, no caso das
seguradoras especializadas em seguros de pessoas, onde podem
representar mais de 80% das receitas financeiras. Um erro de
mensuração pode levar à superestimativa da taxa de retorno financeiro
da empresa (e a consequente subestimativa da alavancagem do ativo)
ou vice-versa.
Preferimos assim um método indireto. Sabemos que mais de 90% dos
ativos das seguradoras brasileiras estão aplicados em investimentos,
fundos e títulos de renda fixa. Ora, a taxa de retorno dessas aplicações,
num mercado financeiro dominado por títulos federais, segue de perto a
taxa de retorno desses títulos e estas, a taxa de refinanciamento balizada
pelo Banco Central (Selic). Isto posto, supondo que a taxa de retorno das
despesas financeiras seja idêntica a das receitas financeiras, igualamos
R à taxa de juros Over-Selic bruta acumulada no ano e fixamos o IR
sobre aplicações financeiras em 20%. Com isso, podemos estimar a
alavancagem do ativo (A).
A tabela 4 abaixo mostra as variáveis S, U, R e A para o grupo de seguros
gerais.
Tabela 4 – Parâmetros – Seguros gerais
S

U

R

A

2003

196%

-1,1%

23,3%

188%

2004

202%

-1,7%

16,2%

194%

2005

200%

-2,4%

19,0%

165%

2006

189%

-3,5%

15,1%

209%

2007

171%

-2,1%

11,9%

226%

2008

167%

1,6%

12,5%

194%

2009

168%

-1,2%

9,9%

211%

2010

178%

0,1%

9,8%

220%

2011

193%

-2,4%

11,6%

199%

2012

197%

-2,6%

8,5%

245%

média

186%

-2%

13,8%

205%
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Nota-se que as razões prêmios/capital e ativo/capital são de magnitudes
semelhantes ao longo do período. Já a taxa de juros acumulada em 2012
deve fechar o ano em 8,5% e o Banco Central, em suas publicações
recentes, apurou expectativa de 7,5% para essa variável em 2013.
A equação permite responder a questões do tipo das listadas a seguir:
•

Com os demais parâmetros constantes e aos níveis dos de 2012,
inclusive a taxa de juros, o índice combinado deveria cair de
101% para 95% para que a rentabilidade do capital suba a 20% e,
portanto, fique mais próxima da rentabilidade das seguradoras do
grupo vida.

•

Com os demais parâmetros constantes e aos níveis dos de 2012,
se a taxa Selic cair para 7,5%, o índice combinado deveria diminuir
de 101% para 100% para se obter uma rentabilidade do capital de
10% (taxa atingida em 2011).

•

Com os demais parâmetros constantes e aos níveis dos de 2012, na
hipótese extrema de a taxa Selic cair para 5% (logo, juro real nulo),
o índice combinado deveria passar de 101% para 97% para se obter
a mesma rentabilidade do capital de 10%.

•

Com os demais parâmetros constantes e aos níveis dos de 2012, na
hipótese extrema e inversa da taxa Selic subir para 12%, o mesmo
índice combinado de 101% seria compatível com uma rentabilidade
do capital de 17%.

O gráfico 8 ilustra essas simulações:
Gráfico 8 – Seguros gerais – relação entre rentabilidade do capital (RPL), índice combinado (IC) e
taxas de juros
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A tabela 5 refaz o mesmo exercício para o grupo de seguradoras
especializado em seguros de pessoas.
Tabela 5 – Parâmetros – seguros de pessoas
S*

U*

R

A

2003

139%

-6,3%

23,3%

210%

2004

107%

15,4%

16,2%

199%

2005

104%

24,1%

19,0%

175%

2006

78%

18,9%

15,1%

183%

2007

60%

14,7%

11,9%

207%

2008

139%

9,3%

12,5%

154%

2009

204%

2,6%

9,9%

170%

2010

195%

1,7%

9,8%

153%

2011

207%

2,0%

11,6%

132%

2012

225%

1,8%

8,5%

169%

média

146%

8,4%

13,8%

175%

* denominador: prêmios ganhos + receitas de VGBL.
Por ela, nota-se tendência declinante na alavancagem e forte instabilidade
da variável S (relação prêmios e receitas de VGBL e previdência/capital)
que se deve, provavelmente, a mudanças na forma de contabilização
dessas receitas ou a divergências entre a amostra escolhida e o total
do mercado de previdência aberta e VGBL. Entretanto, desde 2009,
a variável adquire certa estabilidade, o que nos tranquiliza quanto às
simulações a seguir. Novamente, aplicando-se a fórmula para o caso
do grupo de seguros de pessoas, podemos dizer que:
•

Com os demais parâmetros constantes e aos níveis dos de 2012,
se a taxa Selic cair para 7,5%, o índice combinado deveria diminuir
de 96% para 95% para manter a rentabilidade do capital em 25%
(taxa esperada para 2012).

•

Com os demais parâmetros constantes e aos níveis dos de 2012, na
hipótese extrema de a taxa Selic cair para 5% (logo, juro real nulo),
o índice combinado deveria passar de 96% para 94% para se obter
a mesma rentabilidade do capital de 25%.

•

Com os demais parâmetros constantes e aos níveis dos de 2012, na
hipótese extrema e inversa da taxa Selic subir para 12%, o índice
combinado poderia ser mantido em 96% o que possibilitaria uma
rentabilidade do capital de 30%.

R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 7, n. 14, p. 35-64, out. 2011/out. 2012

51

Juros e mercado de seguros – atualização

Os dois exercícios acima mostram que a necessidade de ajuste do índice
combinado frente a variações da taxa de juros é menor no caso do grupo
de seguradoras de vida do que no de não vida, o que corresponde a
conclusão acima de maior ajuste no resultado técnico por parte daquele
grupo, possibilitando melhor imunização do seu resultado global.
O gráfico 9 ilustra as simulações para o grupo de seguradoras de
Vida.
Finalmente, a tabela 6 refaz a simulação para o grupo de pequenas e
médias seguradoras. Os dados mostram grande variabilidade no meio
do período estudado, em função da importância adquirida nesses anos
pela variável “outras receitas operacionais e patrimoniais” que, como
porcentagem dos prêmios ganhos, passa de 5,2% em 2003 para 31,1%
em 2008 caindo para 7,1% em 2012. De modo que, desconsiderando-se
esse período atípico, nota-se tendência levemente ascendente tanto na
relação prêmios/capital quanto na razão ativo líquido/capital, embora em
percentuais marcadamente inferiores aos dos grupos e seguros gerais
e de pessoas.
Gráfico 9 – Seguros de pessoas – relação entre rentabilidade do capital (RPL), índice combinado (IC)
e taxas de juros
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Tabela 6 – Parâmetros – Seguradoras PME
S

U

R

A

2003

97%

5,2%

23,3%

80%

2004

99%

6,1%

16,2%

104%

2005

91%

4,4%

19,0%

108%

2006

71%

17,1%

15,1%

79%

2007

92%

12,7%

11,9%

71%

2008

101%

31,1%

12,5%

53%

2009

102%

13,6%

9,9%

103%

2010

105%

6,3%

9,8%

124%

2011

111%

4,1%

11,6%

127%

2012

106%

7,5%

8,5%

104%

média

98%

10,8%

13,8%

95%

Aplicando-se a fórmula para o caso desse grupo de seguradoras,
temos que:
•

Com os demais parâmetros constantes e aos níveis dos de 2012,
inclusive a taxa de juros, o índice combinado deveria cair de 113%
para 105% para que a rentabilidade do capital suba a 10% e,
portanto, fique mais próxima da rentabilidade das seguradoras do
grupo não vida.

•

Com os demais parâmetros constantes e aos níveis dos de 2012,
se a taxa Selic cair para 7,5%, o índice combinado deveria diminuir
de 113% para 104% para se obter uma rentabilidade do capital
de 10%.

•

Com os demais parâmetros constantes e aos níveis dos de 2012, na
hipótese extrema de a taxa Selic cair para 5% (logo, juro real nulo), o
índice combinado deveria passar de 113% para 102% para se obter
a mesma rentabilidade do capital de 10%.

•

Com os demais parâmetros constantes e aos níveis dos de 2012, na
hipótese extrema e inversa da taxa Selic subir para 12%, o índice
combinado deveria cair para 108% de modo a ser compatível com
uma rentabilidade do capital de 10%.
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O gráfico 10 ilustra tais simulações.
Gráfico 10 – Seguradoras PME – relação entre rentabilidade do capital (RPL), índice combinado (IC)
e taxas de juros

4. Conclusões

O trabalho procurou aferir o impacto da queda nas taxas de juros desde
2003 nos balanços das seguradoras e suas reações a tal evento.
Sinteticamente, ficou claro que o impacto no resultado financeiro das
empresas foi forte e negativo e que tanto as seguradoras especializadas
em seguros gerais como as especializadas em seguros de pessoas
procuraram se ajustar à queda dos juros, melhorando seus resultados
técnicos, expressos nos seus índices combinados.
Entretanto, as seguradoras do grupo vida realizaram ajustes mais
profundos que resultaram em efeitos menores no indicador global, ou
seja, na rentabilidade do patrimônio líquido.
Dado que as amostras escolhidas procuraram abarcar o maior número
de empresas de cada grupo e dado que as grandes empresas estão aí
inexoravelmente mais bem representadas, procuramos verificar também
o desempenho de uma amostra de pequenas e médias seguradoras.
Feito isso, verificamos grandes diferenças de ajustamento: o resultado
financeiro cai fortemente como nos grupos anteriores, mas o índice
combinado não mostra marcada tendência de queda (melhora técnica em
seguros). A rentabilidade do patrimônio líquido desse grupo de empresas
foi sensivelmente mais baixa que o conjunto do mercado e dependente
de ganhos com outras receitas operacionais e/ou com o resultado
patrimonial. Em 2012, tal rentabilidade se situa prospectivamente em
nível perigosamente baixo, de 1%.
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Isto posto, fizemos algumas simulações que demonstraram alta capacidade
de ajustes das seguradoras brasileiras a novas e possíveis quedas
das taxas de juros. Nos dois grupos, vida e não vida, as simulações
indicaram, grosso modo, relação de 1:1 entre variações absolutas nas
taxas de juros e variações absolutas nos índices combinados, dada uma
meta de rentabilidade do capital, tudo mais constante. No caso do grupo
PME, a relação parece semelhante, mas ali trata-se menos de ajustar os
resultados técnicos aos juros menores e mais de melhorar grandemente
a eficiência, tendo em vista passarem a lucrar na operação de seguros,
isto é, obter índices combinados iguais ou inferiores a 100%.
Nas simulações, cabe notar que mantivemos constantes e aos níveis de
2012 a alavancagem do ativo líquido (A) e a razão S (prêmios/capital) dos
três grupos de seguradoras. Supomos também a permanência da atual
politica de diversificação dos investimentos que, no agregado, concentra
mais de 95% dos ativos garantidores das reservas em aplicações de
renda fixa. Essas são hipóteses restritivas, particularmente, a médio
e longo prazo, cujo relaxamento, claramente, afetaria as conclusões
alcançadas. Em particular, parece claro que a remuneração do ativo
líquido possa ser aumentada mediante mudanças na administração das
carteiras que aceitem um pouco mais de risco em troca de retorno.
Outra restrição do trabalho se prende a não consideração do impacto da
redução das taxas de juros sobre os planos de previdência abertos que
garantem taxas de remuneração das provisões. Infelizmente, os dados
da SUSEP, em que se baseia o artigo, englobam no mesmo item tanto os
VGBL, que não concedem tais garantias, quanto os produtos similares que
as concedem, o que torna impossível saber ao certo a exposição do mercado
ao risco das taxas de juros de aplicação ficarem abaixo das taxas (garantidas)
de captação. Entretanto, a permanência de elevadas taxas de rentabilidades
do patrimônio líquido das seguradoras de vida e previdência indicam que, no
agregado, a exposição a esse risco não deva ser excessiva, não obstante
os problemas que possam afetar uma ou outra seguradora10.
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Anexo 1
Relação entre rentabilidade do capital, índice combinado e taxa de juros
Seja a identidade contábil:
L = PG – (SR + D) + RF + O
onde:
L = lucro;
PG = prêmios ganhos;
SR = sinistros retidos;
D= despesas comerciais, administrativas e com tributos;
RF = resultado financeiro; e
O = outras receitas líquidas.
Dividindo-se ambos os lados pelo patrimônio líquido médio (K) e multiplicando e dividindo os dois
primeiros termos da direita por PG e o último termo pelo ativo líquido (Al), obtém-se:

Colocando em evidência S = PG/K e lembrando que o resultado financeiro é líquido de imposto de
renda:
RPL = [S × (1 – IC + U)] + [(1 – t) × R × A]
onde:
RPL é a rentabilidade do Patrimônio Líquido médio anual;
S, a exposição em seguros, ou seja, a razão prêmios ganhos/patrimônio líquido;
IC, o índice combinado;
U, outras receitas/despesas operacionais e/ou patrimoniais;
t, a taxa de IR sobre aplicações financeiras;
R, a taxa bruta de retorno do ativo financeiro líquido (que gera resultado financeiro); e
A, a alavancagem desse ativo líquido, ou seja, o mesmo dividido pelo patrimônio líquido.
Obviamente, quanto maior a concentração dos ativos garantidores das reservas técnicas em investimentos
de renda fixa, maior a sensibilidade da variável R à taxa de juros determinada pelo Banco Central.
No Brasil, para o conjunto do mercado e segundo dados da Susep, o percentual aplicado em renda fixa
chega a 97%, sendo mais de 30% diretamente em títulos públicos.
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A relação entre RPL, IC e R pode ser ilustrada em gráfico:

Cada reta estabelece uma relação negativa entre retorno do capital e índice combinado, mantidas
constantes as demais variáveis. A inclinação negativa da reta é dada pela variável S. Ao mudar a taxa
de juros, a reta correspondente se desloca: na direção da origem do gráfico (sudoeste), se a taxa de
juros cair ou para fora (nordeste), se a taxa de juros subir. Assim, na figura, a reta azul embute uma taxa
de juros superior a da reta verde e esta uma taxa acima a da reta vermelha.
Agora, supondo que na situação inicial se esteja no ponto B, com uma taxa de rentabilidade sobre o
capital de RPL0, índice combinado de IC0 e taxa de juros de R0, uma queda da taxa de juros de R0
para R1 exige uma redução (melhora técnica) do índice combinado de IC0 para IC1 para que a taxa
de rentabilidade do capital permaneça em RPL0. A seguradora iria então do ponto B para o ponto C.
Por outro lado, um aumento da taxa de juros de R0 para R2 permitiria que a empresa aumentasse
sua taxa de retorno sobre o capital de RPL0 para RPL1 sem fazer qualquer alteração técnica, isto é,
mantendo o índice combinado em IC0. Passar-se-ia assim do ponto B para o ponto A.
A Swiss Re, em estudo recente11, estimou essas relações para as seguradoras especializadas
em seguros gerais dos Estados Unidos e chegou à conclusão de que, com uma relação prêmios
retidos/capital de 77%, alavancagem do ativo de 312% e taxa de IR sobre aplicações financeiras de 25%,
se a taxa de juros cair de 4,1% ao ano para 3,1%, para manter a rentabilidade do capital em 4,8% ao ano,
seria necessária uma melhora técnica (queda do índice combinado) de 106% para 103%. Portanto, na
situação pesquisada, a elasticidade do IC a R seria de 3, certamente em função da alta alavancagem
do ativo: uma redução de um ponto percentual da taxa de juros implicaria numa queda de três pontos
percentuais no índice combinado para manter constante a rentabilidade do capital.

11

Ver “Facing the interest rate challenge”, in http://media.swissre.com/documents/sigma4_2012_en.pdf
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Anexo 2
Seguradoras especializadas nos ramos de seguros gerais
ALFA SEGURADORA S.A.
ALLIANZ SEGUROS S.A.
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
BCS SEGUROS S/A
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A
BMG SEGURADORA S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE CONAPP CIA NACIONAL DE SEGUROS)
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
CESCEBRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A
CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO S.A.
CHARTIS SEGUROS BRASIL S.A.
COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO INTERNO S/A
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
CRÉDITO Y CAUCIÓN SEGURADORA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO S.A.
CRÉDITO Y CAUCIÓN SEGURADORA DE CRÉDITO E GARANTIAS S.A.
EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO S/A
EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO S/A
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A.
FATOR SEGURADORA S/A
GENTE SEGURADORA S.A.
HDI SEGUROS S.A.
INDIANA SEGUROS S/A
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
ITAÚ UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A. (INATIVA)
J. MALUCELLI SEGURADORA S/A
J.MALUCELLI SEGUROS S.A.
LIBERTY SEGUROS S/A
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LUIZASEG SEGUROS S/A
MAPFRE SEGURADORA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO S.A.
MAPFRE SEGURADORA DE GARANTIAS E CRÉDITO S.A.
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. “EM APROVAÇÃO”
MARITIMA SEGUROS S/A
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
POTTENCIAL SEGURADORA SA
PREVIMAX PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEGURADORA S/A
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.
SAFRA SEGUROS GERAIS S.A.
SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO A EXPOR
SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE UBF SEGUROS S/A)
TÓKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A
USEBENS SEGUROS S/A
VIRGÍNIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL
YASUDA SEGUROS S.A.
ZURICH BRASIL SEGUROS S/A
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A (EM APROVAÇÃO) ANTIGA SANTANDER BRASIL
SEGUROS
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Anexo 3
Seguradoras especializadas nos ramos de seguros de pessoas
ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.
BRADESCO SEGUROS S.A.
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A(dados a partir de junho/2002)
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
COSESP - CIA DE SEG DO EST. DE S.P.
HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A.
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A.
ICATU SEGUROS S.A.
INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
KYOEI DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
MAPFRE NOSSA CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A.
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A.
PRUDENTIAL DO BR SEGUROS DE VIDA S/A
QBE BRASIL SEGUROS S/A
SABEMI SEGURADORA S.A.
SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
UNIMED SEGURADORA S/A
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE
SANTANDER SEGUROS S/A)
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Anexo 4
Índices combinados em seguros de pessoas
Apesar das normas contábeis brasileiras aplicáveis ao mercado de seguros terem mudado frequentemente
nos últimos dez anos, o básico da demonstração de resultados do exercício (DRE) de uma seguradora
do ramo vida e operando também previdência (VGBL, PGBL etc) pouco se alterou. Tomemos então
uma DRE de 2010. As principais rubricas são as seguintes:
Conta
(+) PRÊMIOS GANHOS
(-) SINISTROS RETIDOS
(-) DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
(+) RENDAS DE CONTRIBUIÇÕES E PRÊMIOS
(-) CONSTITUIÇÃO DA PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A CONCEDER
(+) RENDAS COM TAXA DE GESTÃO E OUTRAS TAXAS
(+/-) VARIAÇÃO DE OUTRAS PROVISÕES TÉCNICAS
(-) BENEFÍCIOS RETIDOS
(-) DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO
(+/-) RESULTADO PATRIMONIAL
(+/-) RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS NÃO CORRENTES
(-) IMPOSTO DE RENDA
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(-) PARTICIPAÇÕES SOBRE O RESULTADO
(=) LUCRO LÍQUIDO / PREJUÍZO
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Vê-se que o bloco cinza se refere apenas às operações com seguros “estrito senso”; o bloco laranja, às
operações com seguros com cobertura de sobrevivência (VGBLs) e com previdência aberta e o bloco
verde, às operações comuns aos anteriores. Na seguradora tipicamente especializada em seguros
gerais, o bloco laranja não existe. Isto posto, em seguros de pessoas, faz pouco sentido calcular os
diversos índices sem levar em conta as operações com VBGL que geram muita receita, mas quase não
geram “prêmios ganhos”, pois o componente de seguro de vida é pequeno no total da contribuição em
relação à parcela de acumulação. No entanto, adaptações são possíveis. As que foram usadas nesse
trabalho são as seguintes:

Onde:
IDA’ = índice de despesas administrativas
IC’= índice combinado ajustado
ICA’= índice combinado ampliado ajustado
SR = sinistro retido
DCS = despesas de comercialização com seguros “estrito senso”
CPBC = constituição da provisão de benefícios a conceder
VPT = variação de outras provisões técnicas
BR = benefícios retidos
DCV= despesas de comercialização com seguros de vida com cobertura por sobrevivência
DA = despesas administrativas
DT = despesas com tributos
PG = prêmios ganhos
RCP = rendas de contribuições e prêmios
RTG = rendas com taxas de gestão
RF = resultado financeiro
S’ = razão prêmios ganhos + receitas de VGBL e previdência/patrimônio líquido
U’ = razão outras receitas operacionais e patrimoniais/prêmios ganhos + receitas de VGBL e previdência
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Anexo 5
Amostra de pequenas e médias seguradoras
APS SEGURADORA S.A.
BVA SEGUROS S/A
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA (ANTIGA IH CIA DE SEGUROS E
PREVIDÊNCIA)
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
DAYPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
GENTE SEGURADORA S.A.
HDI SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E BENS S/A
INVESTPREV SEGURADORA S.A
INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
J.MALUCELLI SEGUROS S.A.
JAVA NORDESTE SEGUROS S/A
MBM SEGURADORA S/A
POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
PQ SEGUROS S.A.
PREVIMAX PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEGURADORA S/A
SANTOS SEGURADORA S.A.
SULINA SEGURADORA S/A
USEBENS SEGUROS S/A
VANGUARDA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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