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O intuito deste artigo é trazer uma explicação teórica sobre o funcionamento do             

setor de seguros e relacionar este funcionamento aos impactos da COVID-19           

sobre este setor.  
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1. Gerenciamento de Risco 

 

Um seguro representa, de forma bem simplificada, o repasse de um risco financeiro de              

uma pessoa ou entidade para uma empresa seguradora. Ele transfere o risco de perdas              

financeiras como resultado de um evento específico, mas imprevisível, desse indivíduo ou            

entidade para a companhia de seguros. Esse evento é denominado evento de risco ou, em               
1

linguagem mais técnica, sinistro. 
 

Para que o seguro seja válido, é feita uma apólice, isto é um contrato que formaliza a                 

aceitação do risco por parte da empresa seguradora. Quando devidamente assinado e            

reconhecido, este documento garante que o indivíduo ou entidade estará protegido contra o             

evento de risco, já que em caso de sua ocorrência a seguradora se tornará responsável por                

arcar com os compromissos financeiros. A dimensão da responsabilidade da seguradora           

estará definida nesta apólice, isto é, o quanto que ela deve compensar o segurado pelo               

ocorrido. Como se trata de um contrato, há os dois lados de obrigação: da seguradora e do                 

indivíduo. Se a obrigação da seguradora é se compromissar com possíveis danos financeiros,             

a obrigação do segurado é pagar por esse serviço de forma anual ou mensal, mediante as                

definições do acordo. Determinadas apólices podem estabelecer, mediante negociação das          

partes, o que se chama de franquia de seguro, que obriga a participação financeira do               

segurado para que a seguradora forneça seus serviços diante de um sinistro. Por exemplo,              

caso uma pessoa possua uma franquia de seguro e tenha batido o seu carro, para poder                

acionar a seguradora e requisitar os serviços dela ela deverá pegar um valor inicial,              

permitindo que a seguradora redistribua parte do risco de volta para a pessoa. Este valor é a                 

franquia de seguro. 

  

Uma vez que a empresa aceita arcar com possíveis riscos de terceiros, ela será remunerada               

por se abrir a essa possibilidade de perda. Essa remuneração, cujo termo técnico é prêmio,               

é a recompensa que o titular da apólice deve pagar à seguradora por ela estar aceitando o                 

risco desse cliente. Evidentemente, o prêmio deve ser muito menor que o possível dano do               

evento de risco. Um exemplo, é o seguro de vida da Fenasbac , em que no plano mais básico                  
2

de cobertura, quanto a morte acidental, é de R$81.000,00, ao passo que uma pessoa de até                

35 anos pagaria apenas R$16,07 mensais para manter sua apólice. Esse valor mensal apenas              

chegaria ao valor total da cobertura (R$81.000,00) em 420 anos, número que é             

significantemente maior que a expectativa de vida de uma pessoa. 

 

O pagamento do prêmio é um pagamento periódico que o segurado deve pagar para manter a                

apólice válida e, portanto, permitir que ele realize a reivindicação da mesma em caso do               

evento de risco ocorrer. 

 

É importante deixar claro que o prêmio é reajustado de forma recorrente, sendo o período de                

correção previamente definido na apólice. Esse reajuste pode ser feito por diversos motivos.             

Tomando o Brasil como realidade, os prêmios podem ser reajustados segundo a inflação             

1
É importante notar que o evento de risco não é algo particular de alguém, como analisar se uma determinada pessoa ficará                      

doente ou não devido ao seu estilo de vida. O evento de risco é simplesmente o acontecimento, no caso, uma pessoa vir a ficar                        

doente. A probabilidade de um evento de risco ocorrer para um determinado segurado depende de fatores mais específicos, e                   

isto será abordado mais à frente para determinar alguns cálculos. 
2
 http://www.fenasbac.com.br/produtos/seguros/seguro-de-vida/tabelas-seguro-de-vida 
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e/ou segundo o IPCA/IBGE , sendo a taxa a ser definida na apólice. Em seguros de vida, por                 

3

exemplo, os reajustes são realizados anualmente de acordo com alguma dessas taxas e, além              

disso, há um reajuste conforme com evolução de faixa etária. De acordo com a ciência de                

dados de uma seguradora, aumenta-se em uma determinada porcentagem a probabilidade           

do evento de risco ocorrer quando se avança de faixa etária, logo o prêmio deve ser                

incrementado. Geralmente, o prêmio não sofre reduções uma vez que, na maioria dos casos,              

ele é atualizado segundo a inflação. As faixas etárias já são previamente definidas, também,              

na apólice de seguro e podem ser revistas nesses períodos. 

 

Outro ponto importante a se atentar é quanto à questão do pagamento. Caso o indivíduo não                

pague o prêmio no momento definido do contrato a apólice não é imediatamente dispensada.              

Definido previamente, existe um período de carência, que é o espaço de tempo             

imediatamente após o prazo final para o pagamento de uma taxa atrasada. Caso o indivíduo               

pague dentro desse período de carência, sendo o intervalo de dias definido contratualmente,             

o serviço continua a valer e a apólice não é dispensada. Caso contrário, o segurado perde o                 

direito de manter seu seguro. Pode haver multa ou não, fato que é, também, definido               

contratualmente. 

 

Para facilitar a compreensão, pode-se pensar em um seguro de carro. O evento de risco é o de                  

que ocorra algum dano no automóvel e portanto um indivíduo ou entidade tenha despesas              

financeiras que possam ser inviáveis para eles. Então, para se proteger do impacto financeiro              

desse evento de risco, é possível acordar uma apólice de seguro tornando a seguradora              

incumbida de arcar com os danos provenientes do evento. Diante da aceitação desse risco, o               

indivíduo ou entidade pagará mensalmente uma remuneração para a seguradora. Este           

pagamento é o prêmio que a seguradora estará recebendo pelo risco assumido. 

 

Além da questão do repasse e prêmio de um risco de terceiros, a chave do negócio das                 

seguradoras é a diluição dos riscos assumidos pela empresa entre os titulares de apólice.              

Isso significa que, uma vez que há um conjunto de pessoas seguradas pelo mesmo evento de                

risco, cada uma delas possuirá o seu próprio risco compartilhado com o conjunto de              

segurados. Desse modo, o impacto financeiro de um evento que poderia ser desastroso para              

somente uma pessoa é diluído para um número muito maior de indivíduos, já que o impacto                

será arcado com os prêmios pagos por todo esse conjunto de indivíduos à seguradora. 

 

Um exemplo a ser tomado são seguros domésticos contra incêndios. A probabilidade do             

evento de risco incêndio ocorrer é baixa, no entanto, seu impacto financeiro é alto para quem                

o sofre. A partir do momento em que uma grande quantidade de pessoas está segurada               

contra o incêndio, os altos custos para aqueles que venham a sofrer com o evento são                

essencialmente repartidos entre todos os membros do conjunto de segurados. O custo médio             

para arcar com os impactos do incêndio será relativamente baixo, já que será utilizado o               

próprio pagamento do prêmio de cada pessoa. 

 

Utilizando números para exemplificar, pode-se considerar que de 100.000 casas em um            

determinada região, a probabilidade é de que apenas 1 incêndio ocorra por ano. Definindo o               

impacto médio de um incêndio para uma família daquela área como sendo de             

3
 Índice de Preços do Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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R$2.000.000,00, e sendo esse valor considerado muito alto de se arcar pelas famílias, elas              

procurarão uma seguradora para se proteger desse sinistro. Pode-se supôr um prêmio anual             

razoável como de R$180,00, uma vez que para essas famílias, não há sentido contratar um               

seguro que cobre uma anuidade muito alta já que em um espaço curto de tempo o montante                 

pago à seguradora poderia ter sido economizado para o possível evento. Por outro lado, não               

faz sentido para a seguradora conseguir uma ou duas famílias seguradas. Por não poder              

cobrar muito alto, ter R$180,00 de prêmio anual é uma margem de segurança muito              

pequena para um possível impacto de R$2.000.000,00. Logo, o melhor para todas as partes              

é que as 100.000 pessoas tenham um seguro contra incêndio com aquela empresa, já que               

todas conseguiriam pagar um valor razoável, de R$180,00, gerando uma receita anual de             

R$18.000.000,00 para a seguradora, valor que permitiria gerir possíveis incêndios e manter            

a empresa funcionando. Com isso, a seguradora consegue diluir o seu risco pela grande              

quantidade de segurados que tem, e as próprias pessoas conseguiriam diluir seus respectivos             

riscos com o conjunto de contratantes, já que existirá alguma empresa para arcar com o               

impacto financeiro utilizando o dinheiro de todo o conjunto. 

2. Cálculo do Prêmio 

 

Para calcular esse prêmio, as seguradoras precisam de uma grande quantidade de            

experiência de eventos passados. Em um processo chamado de subscrição são utilizados            

resultados estatísticos para realizar cálculos sofisticados de modo a calcular a           

probabilidade do evento de risco ocorrer para cada segurado ou para cada            

categoria de segurados. Nesse processo, é definido em qual nível de risco o segurado se               

encontra, de forma que o valor do prêmio e os termos do contrato estejam baseados nele. É                 

importante destacar que cada indivíduo ou entidade que deseja ser segurado traz um nível              

diferente de risco para a seguradora. Casas de madeira, por exemplo, estão mais suscetíveis a               

um incêndio e portanto apresentam um risco maior para a empresa. Quanto maior o risco               

oferecido para a seguradora, maior o prêmio a ser pago. 

 

Quanto maior o número de titulares de apólice, mais acurados serão os cálculos da              

probabilidade do evento de risco ocorrer para o portfólio de segurados. O risco individual              

não se altera, mas o que se aproxima do valor esperado é a probabilidade da seguradora ter                 

que pagar o prêmio. Esse fato probabilístico é embasado pela LGN , lei matemática que              
4

determina que, trazendo para o âmbito de uma seguradora, quanto maior a amostragem de              

segurados, mais a média aritmética das probabilidades calculadas irá se aproximar da            

probabilidade real. 

 

Além disso, a precificação dos prêmios também leva em consideração o portfólio de seguros              

assumido por ela. Seguindo esse raciocínio, para que uma seguradora seja saudável            

financeiramente ela deve evitar assumir riscos únicos, isto é, aqueles riscos cujo conjunto de              

segurados é muito pequeno e, portanto, a capacidade da empresa em prever a probabilidade              

do sinistro diminui consideravelmente e a habilidade dela realizar a diluição do risco             

também decai drasticamente. Deste modo, o preço dos prêmios para riscos únicos tendem a              

4
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ser muito mais altos e, portanto, pouco atrativos para os consumidores, ou seja, esses riscos               

podem ser adotados somente mediante prêmios altíssimos para cobrir essa incerteza. 

 

Outro ponto importante da precificação de uma seguradora ser baseada no risco é que              

encoraja a inovação, uma vez que elas estarão buscando ser mais competitivas tanto no preço               

quanto nos produtos. Para tal, são necessários os fatores de classificação. Eles são             

características observadas em indivíduos ou entidades que atuam diretamente na          

probabilidade do evento de risco ocorrer. Esses fatores são elencados e cruzados com             

cálculos probabilísticos de modo a definir o quanto aquela característica influencia no            

sentido da ocorrência do evento de risco e, portanto, o quanto aquela característica é mais               

arriscada para a seguradora e exigirá um prêmio maior pelo repasse. Um exemplo são os               

fumantes que desejam realizar um seguro de vida. Dados probabilísticos comprovam que            

eles possuem uma chance maior de vir a óbito, e portanto esse fator de classificação               

influencia nas probabilidades da ocorrência do evento de risco. Assim, um fumante deverá             

pagar um prêmio maior do que um não fumante devido ao risco que oferece à seguradora.                

Por esse motivo, desenvolver novos e mais sofisticados fatores de classificação permite uma             

maior competitividade, ou então permite que a seguradora ofereça seguros para eventos de             

risco que antes contavam com uma menor oferta devido a grande incerteza atrelada à              

assegurá-los. Um exemplo, foi o time de futebol Bayer Leverkusen que, em 2003, realizou              

um seguro diante do possível rebaixamento do time. Esse seguro só foi possível porque a               

seguradora tornou-se capaz de medir e precificar a probabilidade de rebaixamento de uma             

equipe diante de novos fatores de classificação. 

 

O comportamento dos titulares das apólices também é um ponto crucial no cálculo de um               

prêmio. O termo “moral hazard” representa o risco atrelado à mudança de comportamento             

das pessoas a partir do momento em que elas possuem um contrato de seguro. De modo que                 

os segurados começam a agir de forma diferente e menos cautelosa, aumentado a             

probabilidade do evento de risco de acontecer. Por exemplo, um motorista tende a dirigir de               

forma menos cuidadosa a partir do momento em que o carro está no seguro. Isso aumenta o                 

risco da seguradora, já que a probabilidade do carro sofrer algum dano passa a ser maior.                

Logo, esse é um fator considerado durante a precificação. 

 

No entanto, o “moral hazard” pode resultar em maiores reivindicações do que a seguradora              

estava esperando baseado no método de subscrição. Isso ocorre porque nem sempre            

mudanças de comportamento podem ser contabilizadas precisamente. Retomando o         

exemplo do motorista, não é possível prever se o motorista começará a dirigir pior antes do                

momento de reavaliação dos termos da apólice, o que dá margem para um intervalo de               

tempo em que o risco pode ser maior e o prêmio não irá cobri-lo. Entretanto, se não é                  

possível prever, não há como ser precificado. O resultado disso é, justamente, um prêmio              

maior para todos os titulares de apólice, partindo do pressuposto que todos apresentam esse              

risco de comportamento. Essa é a importância dos termos contratuais da apólice estarem             

bem definidos para possibilitar esse tipo de reavaliação do segurado, garantindo que o             

prêmio cobrado é um prêmio justo e possa ser revisitado ao longo da duração do contrato. 

 

O último ponto sobre os riscos é o que se chama de seleção adversa. Essa é a situação em que                    

indivíduos de maior risco estão mais propensos a fazer um seguro. É por causa dessa seleção                
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adversa que a subscrição é tão importante, já que um dos seus objetivos é evitar esse                

problema, identificando fatores de risco relevantes e estabelecendo prêmios que reflitam           

esses riscos. Para exemplificar, tomemos novamente o caso de uma seguradora que faz             

seguros de vida tanto para fumantes quanto para não fumantes e, portanto, leva o tabagismo               

como fator de classificação. Se esses grupos recebem uma oferta de seguro de vida pelo               

mesmo preço (baseando-se na expectativa média de vida para ambos grupos), o prêmio terá              

mais valor para os fumantes, já que são eles que possuem uma taxa de mortalidade maior.                

Como resultado, mais fumantes do que não fumantes estão propensos a fazer um seguro e a                

seguradora terá uma taxa de mortalidade maior (gerando mais reivindicações de apólices) do             

que era esperado durante o processo de precificação para os grupos. Isso afetará as reservas               

da empresa ou então os prêmios que ela cobra. No entanto, ao levar o tabagismo como um                 

fator de risco para o processo de subscrição, as seguradoras conseguem oferecer prêmios             

mais baratos para não fumantes do que para fumantes. Isso é bom para a seguradora por                

atrair ainda mais os não fumante, o que dilui mais seus riscos.  

3. Ambiente Regulatório 

 

Um ponto fundamental para a boa operação do mercado de seguros é um ambiente              

regulatório governamental. Para que seja efetiva, essa regulação deve levar em conta as             

características únicas do seguro, como a questão dos prêmios e do risco assumido. Existem              

problemas regulatórios que podem afetar diretamente o desempenho da indústria de           

seguradoras. A seguir, estão os principais exemplos: 

 

1) Regulação de Capital 

 

Companhias de seguro devem estar aptas a manter suas operações funcionando           

enquanto também conseguem pagar as reivindicações feitas. É vital que a quantidade            

de capital que uma seguradora tenha guardado seja proporcional aos riscos que está             

tomando. É o que se chama de tolerância a risco. Existem diretrizes, de acordo              

com o país, que definem a quantidade de capital a ser guardada. No entanto, a               

regulação pode buscar inspirar a confiança dos consumidores, de modo a garantir            

que sempre haja grandes reservas de capital por parte das seguradoras, mas não ao              

ponto de serem excessivas. O que ocorre é que quando companhias são forçadas a              

segurar capital demais, há o risco de que elas precisem aumentar os prêmios ou então               

redesenhar produtos para oferecer menos garantias e benefícios, de modo a reduzir            

seus gastos. Isso se dá porque, como será visto mais à frente, seguradoras investem              

seu dinheiro e raramente o deixam parado em uma conta no banco pela necessidade              

de arcar com despesas operacionais pelo negócio. Como perderiam receita com o            

dinheiro parado, elas precisariam contrabalancear essa perda com o aumento dos           

prêmios, visando se manter lucrativas. Isso resultaria em indivíduos que consomem           

menos seguros e iriam reter os riscos todos para si, com consequências prejudiciais à              

sociedade e à economia. Da mesma forma, o outro lado da moeda deve ser              

considerado. Caso não haja regulação de capital, as empresas não seriam           

severamente punidas em caso de não ter capital suficiente para cobrir as            

reivindicações. A regulação, portanto, deve encontrar o ponto ótimo entre não           
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interferir na quantidade de capital disponível para a empresa e garantir que (em caso              

de ocorrência de reivindicações) o segurado tenha o serviço garantido por contrato            

em mãos. 

 

2) Regulação de Informação 

 

De acordo com o que foi visto acima, quanto menos restrições feitas diante do              

número e dos tipos de fatores de classificação, mais competitivas e inovadoras as             

seguradoras podem ser. Isso beneficia tanto os titulares de apólices, que terão seus             

prêmios reduzidos pela capacidade da seguradora assumir mais riscos, quanto a           

sociedade como um todo, que poderá contar com melhores contratos de seguro. A             

diferenciação dessas empresas é altamente necessária para que o prêmio cobrado           

reflita de forma acurada o risco. Além disso, quanto mais informação, maior será a              

capacidade da seguradora de se precaver da seleção adversa. Quanto mais os            

governos impõem restrições sobre quais informações poderiam ser colhidas ou          

usadas na subscrição, de modo a tentar evitar possíveis injustiças, mais as            

companhias de seguro terão que cobrar prêmios mais altos para compensar o maior             

grau de incerteza em torno dos riscos que estão sendo tomados. Por exemplo, no              

Brasil, utilizar o gênero da pessoa como fator de classificação em um seguro de carro               

é inconstitucional. No entanto, uma pesquisa feita pelo Instituto Renault em 2017 é             

de que 70% dos acidentes é causado por homens ao volante. Diante desse viés, tendo               

em mente que o homem oferece mais risco que a mulher, é justo que o gênero não                 

seja fator de classificação? Essa é uma discussão social e jurídica que não cabe à este                

texto. 

4. Forças que Agem Sobre o Setor 

 

Atualmente, segundo a 2020 Global Insurance Outlook feito pela consultoria e auditoria            

Ernst & Young, são três as grandes forças que moldam o setor de seguros ao redor do                 

mundo: as mudanças sociais-demográficas, aumento das expectativas dos        

clientes e taxas de juros. As taxas de juros serão abordadas mais à frente. 

 

As mudanças sociais-demográficas se apresentam como um fator de riscos e           

oportunidades. Populações envelhecendo e baixas taxas de natalidade são fatores ruins em            

muitos mercados. No entanto, para o mercado de seguros essa mudança vem sendo positiva.              

O aumento constante da classe média vem se mostrando um fator de muito valor, já que é ela                  

o grande público do mercado de seguros. Isso se dá pelo fato de que a compra de apólices                  

tende a aumentar quando as pessoas valorizam a economia individual e se preparam para o               

futuro. Os gráficos abaixo representam a projeção de crescimento dessa classe. 
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Para demonstrar essa relação, a Ernst & Young, em 2015, realizou um estudo comparando a               

quantidade de pessoas que vivem em áreas urbanas e o prêmio pago por pessoa. Quanto               

mais pessoas vivem em áreas urbanas, maior tende a ser o prêmio per capita, o que indica                 

um aumento nas vendas no mercado de seguros. Pode-se perceber uma relação direta nos              

países que mais crescem a classe média juntamente com a quantidade de prêmios vendidos. 
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O segundo tópico elencado, a segunda força que molda o desempenho das seguradoras, são              

as expectativas dos clientes sobre canais digitais e experiências únicas, que vêm crescendo ao              

longo do tempo e tendem a aumentar ainda mais no futuro. A criação de experiências únicas                

e personalizadas para os clientes foi uma prioridade por muitos anos e que muitas              

companhias buscaram. Tornar o processo de criação de uma apólice mais simples permite             

com que mais acordos sejam feitos e, portanto, mais prêmios possam ser recebidos. Além              

disso, facilitar o processo de reivindicação melhora a experiência do consumidor, o que o faz               

não trocar de seguradora diante de algum problema encontrado. 

 

A evolução do mercado vem indicando que muitas seguradoras tradicionais estão tentando            

alcançar a era digital e estão vulneráveis para os competidores novatos. Um exemplo disso              

são as seguradoras digitais, que permitem o cliente obter uma apólice de forma remota e               

realizar suas reivindicações de uma forma diferente das seguradoras tradicionais em que os             

processos são altamente burocráticos. Para exemplificar, abaixo um gráfico do crescimento           

de seguradores digitais na Índia. 

 

 

 

 
9       UFRJ Consulting Club 



 

5. Fontes de Receita 

 

As fontes de receita variam de acordo com o tipo de seguradora. Seguradoras de vida, de                

propriedade e fiadoras financeiras possuem suas especificidades. No entanto, via de regra,            

podemos destacar as duas grandes formas pelas quais uma seguradora lucra: pela sua             

operação ou por investimentos. Para se ter um contato mais prático com o exercício de               

uma seguradora, é possível analisar um recorte do fluxo de caixa da Amil. Os valores estão                

em milhares de reais. 

 

 

 

Este exercício, referente à 2018, representa um exemplo de como uma seguradora gere seus              

capitais. Parte do caixa gerado é proveniente das atividades operacionais, isto é, a coleta dos               

prêmios, enquanto a parcela maior desse caixa é proveniente das atividades de investimento             

que a empresa realiza. É importante perceber, ainda, a quantidade de caixa aplicado nas              

atividades de investimento, uma parcela muito significativa diante dos caixas gerados. Com            

esta informação inicial é possível já perceber dois pontos cruciais: a maior parte do caixa               

líquido de uma empresa é gerado por atividades relacionadas à investimentos, ao passo que              

uma seguradora realiza investimentos consideráveis. Diante desse exemplo real, pode-se          

partir para uma análise de como a empresa gere esses capitais e os recebe. 

 

Começando pelo mais simples, a operação da empresa. O grande produto de uma seguradora              

é a apólice. Então, do ponto de vista da operação da empresa, a lucratividade se dá pelo total                  

de prêmios recebidos menos as reivindicações de apólices. 

 

É isso que diferencia o setor de seguros de negócios tradicionais. Uma fabricante de carros,               

por exemplo, deve investir antecipadamente no desenvolvimento de novos produtos,          
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custeando projetos de novos carros ou caminhões que consumidores podem querer. E esse             

investimento apenas tem retorno quando os automóveis forem vendidos. Esse não é o caso              

de uma companhia de seguros que trabalha com o modelo de subscrição. Eles não precisam               

investir dinheiro antecipadamente, e só devem pagar em caso de uma reivindicação ser feita. 

 

Todo esse dinheiro dos prêmios poderia ser simplesmente guardado de forma segura de             

modo que se tenha capital à disposição para realizar os pagamentos. No entanto, essa não               

seria a melhor opção, já que esse dinheiro estaria exposto à perda de valor pela inflação e elas                  

estariam sujeitas ao custo de oportunidade . A melhor maneira de lidar com o dinheiro              
5

recebido, portanto, é investí-lo. E é isso que as seguradoras fazem como uma outra forma de                

ganhar capital. 

 

Investir os prêmios gera um cenário benéfico tanto para os clientes quanto para a              

companhia. Os investimentos gerarão retorno, aumentando o lucro da empresa. Esse           

aumento de capital permite que ela cobre prêmios mais baixos, deixando-os mais            

competitivos, já que não serão eles a única forma de sustento da seguradora, dando a               

oportunidade que mais pessoas tenham acesso à seguros. 

 

Companhias de seguro poderiam investir no mercado de ações de modo a receber o maior               

retorno possível. No entanto, investir somente neste mercado seria altamente arriscado, por            

se tratar de um mercado cíclico que varia de “bull market” quando os retornos são muito                

altos para “bear market” quando as perdas são muito grandes. 

 

Seguradoras precisam saber com um alto grau de certeza que não vão absorver uma perda               

insustentável. É por isso que investimentos muito arriscados não são ideais e, portanto, as              

ações podem representar apenas uma parcela pequena da sua carteira de investimentos.            

Fora a necessidade de alta liquidez em seus investimentos, para poderem converter seus             

ativos em caixa e poder pagar reivindicações não esperadas. Quanto maior a incerteza do              

tipo de seguro, menor será o nível de incerteza na carteira de ações da seguradora. Isto é,                 

seguradoras de vida tendem a ter menos investimentos no mercado secundário do que             

seguradoras de propriedade, por exemplo. Isso se dá porque seguradoras de vida possuem             

um risco maior atrelado, já que as suas reivindicações de apólices são muito mais caras que                

uma apólice de seguro de carro. 

 

Uma vez que os clientes esperam receber dinheiro de suas apólices anos depois de estarem               

segurados, as empresas enfrentam o desafio de investir os prêmios recebidos de um modo              

que esses fundos estejam disponíveis para satisfazer a necessidade dos titulares de apólice             

em um futuro distante. 

 

Diante dessa incapacidade de absorver maiores riscos com seus investimentos, títulos do            

governo tendem a ser mais apelativos para seguradoras. Aqui entram os juros. Esse tipo de               

investimento providencia um retorno futuro muito mais previsível (mas não garantido), o            

que é essencial quando se fala de um setor que já trabalha com muito risco. Apesar de                 

gerarem menor retorno, os títulos do governo trazem um planejamento futuro mais simples,             

fator que é altamente necessário quando se fala de uma seguradora. Portanto, elas investem              

5
 Custo de oportunidade é o conceito relacionado ao valor que se renuncia a ganhar ao tomar uma decisão. 
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uma parcela relativamente menor dos seus prêmios no arriscado mercado de ações para             

obter um pouco mais de recompensa, mas sem assumir completamente os riscos desse             

mercado tão volátil. 

 

Outro motivo para seguradoras manterem investimentos tanto em títulos como em ações é             

porque os dois investimentos estão fracamente correlacionados. Os valores de ambos os            

investimentos tendem a cair e subir de forma pouco semelhante, conforme o cenário             

econômico do país, mas não exata. Portanto se um cai, o outro não necessariamente irá cair e                 

os investimentos da empresa não serão afetados fortemente. 

 

Um terceiro investimento ideal para empresas de seguro seria um investimento de baixo             

risco e que está praticamente descorrelacionado com os anteriores. Isto é, um investimento             

que o retorno seja (quase) garantido. Um forte candidato é o mercado de hipotecas, cujos               

ativos são as Letras de Crédito Imobiliárias (LCI), já que ele cumpre esses dois requisitos. 

 

Segundo a SEFO , em um estudo feito em 2016, a distribuição dos investimentos de uma               
6

seguradora na Espanha seguem a distribuição abaixo. Mesmo que não possamos generalizar            

o exemplo espanhol para qualquer seguradora ao redor do mundo, é uma demonstração             

importante e visual de como estão dispostos os investimentos de seguradoras. A importância             

de separar entre seguradoras de vida e seguradoras que não são de vida é porque os riscos                 

atrelados à primeira são muito maiores, logo a sua carteira de investimento deve ser muito               

mais segura. 

 

6 Spanish Economic and Financial Outlook 
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Para ilustrar a relevância do setor de seguros na questão das ações, a OCDE , em 2007,                
7

realizou um estudo de AUM . Os resultados foram surpreendentes, ao passo que empresas             
8

desse ramo estavam a frente de fundos de pensão e fundos de private equity, nos quais o                 

core business é trabalhar com investimentos em ações. É importante destacar que não estão              

listados todos os gestores, apenas os mais relevantes. 

 

 

7 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
8 Assets Under Management: Uma métrica que estuda quem está gerindo ações e ativos em uma 
determinada bolsa ou país. 
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A importância dos investimentos para as seguradoras é muito expressiva. Segundo o banco             

de investimentos Credit Suisse, no período de 2014-2018, 90% dos lucros das empresas de              

seguro provieram dos investimentos. 

 

Entendidos os pontos de como funciona o setor das seguradoras, é importante partir para              

como desempenha o setor. 

6. O Setor Antes da COVID-19 

 

A evolução das taxas de juros ao redor do mundo não vem sendo benéfica para a indústria de                  

seguros. A queda constante das taxas de juros, mesmo antes do advento da COVID-19, vem               

fazendo com que os investimentos das seguradoras tenham cada vez menos retorno.            

Conforme compilado pelo banco Morgan Stanley, a taxa de juros global estava estimada a              

cair de 1% ao início do ano de 2020 para 0,73% por volta de Junho. O gráfico abaixo                  

representa a evolução das taxas de juros dos principais bancos do mundo. 

 

 

 

Como já visto no funcionamento de uma seguradora, a forma com que ela tem de reagir                

diante de situações de agravamento dos riscos, como o momento do aumento das taxas de               

juros, é elevar o preço dos prêmios. Segundo projeções da auditoria Deloitte, em 2020 o               

preço das anuidades aumentarão tanto para seguros de vida, com uma média global de 2.9%,               

como seguros de propriedade, cujo aumento médio global projeta-se para ser de 3.0%. 
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A razão para os países emergentes serem os mais afetados se dá pelo momento de               

instabilidade econômica mundial que se vinha passando. Países emergentes tendem a           

apresentar um cenário muito mais instável quando se fala de uma crise econômica. Como já               

visto, a volatilidade de um ambiente é crucial quando se fala de uma indústria cuja operação                

é baseada em assumir riscos. Desse modo, quando há instabilidades econômicas, são os             

países menos estáveis que tendem a ser os mais impactados. 

 

No entanto, apesar do cenário parecer adverso para a evolução do mercado de seguros, as               

projeções sempre foram de que o mercado crescesse, desconsiderando o advento da            

pandemia da COVID-19. Como já visto nas forças do setor, a constante evolução da classe               

média e a urbanização dos países ao longo dos anos mostraram boas perspectivas para a               

evolução do setor. Abaixo, um estudo da McKinsey & Company de 2016 sobre a constante               

evolução na receita do setor de seguros de vida, por exemplo. 

 

 

 

A grande esperança do setor de seguros é o desenvolvimento tecnológico, e é por causa dele                

que essas projeções otimistas acabaram se formando. Desde que os corretores deixaram de             

ser a única ponte entre as seguradoras e os clientes, o setor vem se mostrando capaz de                 

acessar um novo público e de atingir um número maior de pessoas.  

 

Um exemplo é o cenário brasileiro. Diante desses fatores, o presidente da CNseg projetava              
9

um crescimento de até 8,4% em 2019. As “insurtechs”, startups que surgiram para agilizar a               

implementação e efetivação de apólices, facilitaram o consumidor a ter mais acessibilidade            

aos serviços de comprar uma apólice e reivindicá-la, o que acabou por atraí-lo. Isso permitiu               

uma agilização de todo o processo do seguro além de trazer uma redução de custos               

considerável para empresas do setor que puderam pegar esse dinheiro não gasto e investí-lo              

para gerar mais retorno. 

 

Uma métrica interessante é analisar a SulAmérica que, utilizando-se de inteligência artificial,            

resolve cerca de 30% das demandas por chat sem necessidade de entrar em contato com um                

9
 Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização 
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funcionário, fato que reduz os custos da empresa e aumenta a produtividade. O resultado              

dessa evolução tecnológica é o crescimento do setor de seguros no Brasil. 

 

 

Outra métrica importante para constatarmos a possibilidade de expansão desse mercado é a             

taxa de penetração que ele possui em cada país. Sendo taxas altamente relevantes, com uma               

média de 6,1% mundialmente, trata-se de um setor cujas oportunidades de se expandir são              

uma realidade. 

 

 

 

7. Impactos da COVID-19  
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Com o desenrolar da situação da COVID-19, governos ao redor do mundo têm a              

responsabilidade de tomar conta de suas populações, e a maioria deles está fazendo o              

possível com os recursos disponíveis. Além dos órgãos governamentais e de estabelecimentos            

de cuidado de saúde, nas situações atuais da inesperada pandemia do coronavírus, titulares             

de apólices estão buscando suas seguradoras para obter suporte. Isso não significa um             

aumento na demanda, mas um aumento considerável nos custos devido às reivindicações            

das apólices. Isso é uma situação para quase todo o mercado de seguros, mas que se torna                 

ainda mais especial quando falamos de seguros de saúde. 

 

De acordo com um estudo feito pela Covered California, uma instituição que representa as              

seguradoras desse estado, os custos projetados para o mercado podem aumentar em 251             

bilhões de dólares para testagens, tratamento e cuidado somente para o COVID-19, fator que              

representa 21% de incremento nos custos dessas empresas. Além disso, o crescimento no             

preço dos prêmios em 2021 pode ser de 40%, ou mais, devido ao aumento de custos. Para                 

termos de comparação, de 2019 para 2020, no estado da Califórnia, o aumento dos prêmios               

foi de 0.8%, valor 50 vezes menor do que as projeções apontam para 2021. 

 

Um ponto importante a se destacar é que os dados citados acima estão contextualizados para               

o estado da Califórnia e não se aplicam para este setor em todos os países. No entanto, os                  

impactos serão os mesmos, mas com medidas diferentes. Esses valores específicos estarão            

atrelados às seguintes variáveis: o número de testes realizados e o número de pessoas em               

tratamento. Isso se dá porque os testes e o tratamento das pessoas são cobertos pelos               

seguros de saúde e, portanto, representam custo para as seguradoras. Assim, definir quantas             

delas possuem acesso a um seguro de saúde é fundamental para estimar o impacto sobre o                

setor de seguros. 

 

Quando se fala de gastos com testes da COVID-19, as empresas de seguro mais afetadas               

serão aquelas que possuem operação nos países com os maiores números de testes.             

Conforme o gráfico abaixo, é possível perceber que nesses países o impacto de custo sobre as                

seguradoras é provável que seja muito maior. 
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No entanto, não se pode garantir essa realidade uma vez que há outra variável: a quantidade                

de pessoas que possuem um seguro de saúde. O cruzamento da quantidade de testes nos               

permite entender qual será o impacto sobre os cofres das seguradoras de saúde. Por              

exemplo, nos EUA, 51% da população (representando 170 milhões de habitantes) possui um             

seguro de saúde que cobre testes para o coronavírus. Como é o país com mais testes, com o                  

cruzamento de dados, pode-se perceber que é um dos países em que as seguradoras serão               

mais afetadas. 

 

Além de gastos com testes, também há os gastos com o tratamento dos titulares das apólices.                

Essa é uma outra métrica que deve ser combinada com o número de pessoas que possuem                

seguro de saúde para determinar em quais países a indústria de seguro está com maior               

quantidade de problemas. 

 

Outro ponto importante é que, de acordo com a consultoria McKinsey & Company, muitas              

seguradoras se viram obrigadas a estender seus períodos de carência para ajudar seus             
10

clientes ou devido a pressões governamentais. Esse é um movimento geral das companhias             

de seguro em que basicamente estão aceitando receber o prêmio devido mais tarde, ainda              

que estejam pagando as reivindicações assim que são feitas. Isso significa que as empresas de               

seguro encontram-se numa situação de ter que pagar suas contas em dia apesar de estarem               

com o recebimento de seus prêmios atrasado, impactando diretamente no desempenho da            

empresa. Isso é especialmente preocupante quando olhamos para os gastos por família, que             

excedem 20.000 dólares anuais e a contribuição majoritária que os empregadores têm no             

pagamento e manutenção das apólices, como na pesquisa feita pela Bloomberg, abaixo. 

 

 

 

Levando o exemplo da Califórnia para uma escala global, a estratégia que muito             

provavelmente será adotada em 2021 (ou até neste ano) é que a precificação do prêmio será                

feita não só para cobrir as perdas que eles não previram para este ano, mas também para                 

cobrir custos antecipados para o próximo ano, já que a tendência da pandemia é se estender.                

10
 Período em que a pessoa pode ficar sem pagar o prêmio da apólice sem sofrer cobrança extra ou perder o contrato. O tamanho 

desse período varia de acordo com a apólice, mas geralmente é de 15 dias. 
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Esse fato é especialmente preocupante quando se olha para o cenário macroeconômico e se              

constata uma recessão global causada pela doença.  

 

Em um tempo de corte de gastos em que tanto pequenos quanto grandes negócios estão por                

um fio, encontrar um aumento nos prêmios de proporções tão grandes forçará empresas a              

escolher entre dois cenários: diminuir as coberturas dos seguros, o que significa menor             

retorno para a seguradora, ou então cancelar os seguros oferecidos pela empresa a seus              

funcionários e transferir o risco completamente para os empregados. Essa segunda opção            

parece especialmente pior, uma vez que esses funcionários não estão preparados para arcar             

com esses custos, já que a renda média das pessoas segue diminuindo. O que significa que                

esses seguros serão cancelados. 

 

Uma grande dúvida que ronda as seguradoras, no que se refere à precificação dos prêmios, é                

“quanto tempo o vírus irá persistir”. Mesmo que muitas companhias de seguro estejam             

buscando compensar o dinheiro perdido esse ano nos prêmios futuros, a regulação dos             

países não iria permitir, já que considerariam má gestão ou abuso. Cada país possui um               

órgão responsável por administrar e regular a precificação dos prêmios de modo que isso não               

se torne algo abusivo por parte das seguradoras. No Brasil, por exemplo, a Susep é o órgão                 
11

responsável por realizar essa regulação. 

 

Geralmente, quando uma seguradora tenta incluir perdas passadas que não estão previstas            

para se manter no futuro, essa possibilidade é negada. As reguladoras, normalmente, alegam             

má gestão do capital da empresa e, portanto, não permitem que os prêmios sejam              

aumentados como forma de compensação. No entanto, caso os custos estejam previstos para             

se manter, o aumento dos prêmios é perfeitamente possível de acontecer. 

 

Desse modo, se o aumento dos custos inerentes à COVID-19 estiver limitado somente ao ano               

de 2020, as seguradoras não poderão aumentar seus prêmios de modo a compensar isso.              

Segundo Cynthia Cox , caso esse cenário seja o real, pode-se considerar todos os custos com               
12

o coronavírus como dinheiro perdido e não retornáveis no futuro. O cenário ideal para a               

indústria de seguro é que a perspectiva de existência do vírus se mantenha para 2021, mas                

que ele termine logo no início desse ano para não gerar os impactos de reivindicações que                

geraram em 2020. 

 

Para superar essa situação, por exemplo, companhias de seguro norte-americanas estão           

postergando cirurgias eletivas (não urgentes) para 2021. Essa estratégia pode funcionar, já            

que aumentaria os custos da empresa no ano seguinte e permitiria que eles aumentassem o               

preço dos prêmios para que eles não percam tanto dinheiro. Essa é uma tática interessante:               

postergar custos não essenciais de modo a fortalecer a justificativa estatutária de aumentos             

nos prêmios. Evidentemente, cada país possui a própria legislação, mas o que ocorre de              

forma geral é que os reajustes de prêmio devem ser comunicados ao órgão regulador. É               

necessário, então, mostrar o porquê daquele aumento proposto e quais ocorrências           

justificam o reajuste. 

 

11
 Superintendência de Seguros Privados. Veja mais em:http://novosite.susep.gov.br/ 

12 Vice-presidente sênior da Kaiser Family Foundation, uma ONG norte-americana que foca nos problemas de saúde dos EUA. 
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Um outro indicador interessante a ser analisado é o PMI . Ele é um parâmetro de atividade                

13

econômica e reflete quantos gestores de compras reportaram condições melhores do que no             

mês anterior. Essa métrica funciona como um termômetro da economia, já que mede o              

quanto um determinado setor aqueceu de um mês para o outro, uma vez que o gestor de                 

compras é o responsável por comprar os insumos necessários para a movimentação do             

negócio. No caso da indústria de seguradores, têm-se os insumos tecnológicos para gerar as              

plataformas digitais e as permissões governamentais para se ter uma apólice. 

 

Um PMI abaixo de 50 significa que o mercado contrai, acima de 50 significa que o mercado                 

está expandindo e um PMI de 50 significa que não houve mudança em comparação com o                

mês anterior. 

 

De acordo com o IHS Markit, a evolução do PMI de março para abril do setor de seguros não                   

foi ideal. Essa indústria estava em quase 40 pontos, ao passo que em abril já estão em menos                  

de 30 pontos. Isso significa que cada vez mais o setor de seguros vem esfriando e está com                  

menos demanda e menos pessoas estão pagando os prêmios. A razão disso é o impacto do                

coronavírus sobre o setor, diante da questão já citada sobre o aumento dos custos e a                

quantidade de reivindicações inesperada, quebrando o fluxo de investimentos da empresa. 

13
 Purchase Managers Index 
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Toda essa situação levou a indústria de seguros para uma forte queda. De acordo com               

pesquisas recentes feitas pela consultoria Accenture, a seguradora média perdeu          

aproximadamente 35% do seu valor em ações. Essa pesquisa foi feita baseada em             

seguradoras globais listadas em bolsa e no índice MSCI ACWI , referente aos mercados do              
14

índice. Seguradoras norte-americanas e europeias estão acima da média global,          

contabilizando as maiores perdas de valor em mercado: 41%. Isso é uma consequência dos              

grandes impactos da COVID-19 terem se iniciado na Europa. Gerou-se um clima de incerteza              

e volatilidade que, como já abordado antes, não é ideal quando se fala do mercado de                

seguros. Abaixo, o gráfico do impacto do COVID-19 sobre a capitalização de mercado das              

empresas. Além disso, Alguns estudos recentes publicados pela McKinsey & Company           

revelaram que a indústria de seguros obteve 22% de redução do total de retorno aos               

acionistas. 

 

14 Índice referente ao desempenho das ações em 23 países desenvolvidos e 26 países emergentes, contando com mais de 3000                    

empresas em 11 setores diferentes. Ler mais em: tps://www.msci.com/acwi 
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8. Conclusão 

 

Diante do proposto, entende-se que o setor de seguros vem se aproveitando do             

desenvolvimento tecnológico para alcançar bons resultados. Ao mesmo tempo vem tentando           

se reinventar e balancear os aspectos inerentes, como as questões das taxas de juros e do                

gerenciamento de risco. No entanto, momentos como o da COVID-19 revelam que as             

seguradoras ainda não estão completamente preparadas para lidar com crises que afetam            

seus aspectos clássicos, sobretudo a questão dos juros. 

 

O presente documento buscou mostrar que, apesar de ser um setor relativamente protegido             

contra suas tradicionais fraquezas, ainda é um ramo extremamente frágil quando alguma de             

suas bases é afligida. É necessário, para o futuro, criar novos mecanismos de blindagem              

contra essas possibilidades, tais como estudar novamente a escolha dos investimentos ou            

então buscar novas possibilidades em assumir riscos nunca antes assumidos. 
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