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Modelagem 
prospectiva
A chave para o sucesso num mundo em constante mudança

FLORIAN KUMMER

P oucos produtos em (res)
seguro são tão desafiado-
res para modelar como 

os de responsabilidade civil, devi-
do à sua natureza de cauda longa 
(long-tail) e sua suscetibilidade 
a mudanças de condições tecno-
lógicas, econômicas, jurídicas e 
sociais. O setor de (res)seguro 
tem tradicionalmente utilizado 
dados históricos para avaliar as 
exposições de risco atual e futuro. 
Contudo, no presente ambiente, 
de mudanças rápidas, o passado 
não é mais um bom preditor de 
exposições futuras em responsabi-
lidade civil, porque os riscos estão 
se tornando cada vez mais globa-
lizados, complexos e interligados. 
Assim, as seguradoras precisam 
desenvolver novas ferramentas e 
abordagens prospectivas para ava-
liar melhor os riscos futuros.

O QUE É EXATAMENTE A 
MODELAGEM PROSPECTIVA 
(FORWARD-LOOKING)?

As modelagens prospectivas (For-
ward-Looking Models – FLM) 
servem para antecipar resultados 
futuros, ao refletir os mecanismos 
e processos que levam às perdas 
de responsabilidade civil. As FLM 
vão além de uma mera recondução 
(roll-forward) da experiência do 
passado e têm flexibilidade inter-
na para evoluir e levar em conta 
as alterações atuais e as que virão. 
Sendo assim, elas permitem que as 
resseguradoras antecipem o im-
pacto de uma mudança ou de uma 
tendência – tais como novas ações 
civis coletivas ou inflação de custos 
médicos – sem esperar por pedi-
dos de indenizações que venham a 
surgir. As (res)seguradoras podem 

usar o FLM para expandir com 
segurança seus negócios em novos 
mercados e segmentos em que falte 
a experiência necessária em maté-
ria de perda, como, por exemplo, 
em mercados de alto crescimento. 
As resseguradoras podem também 
ter uma melhor compreensão de 
como a sua carteira é exposta a 
perdas particularmente significati-
vas de responsabilidade civil.

PROMOVER A MUDANÇA  
DO PARADIGMA NO SETOR

A Swiss Re desenvolveu uma mo-
delagem prospectiva (FLM) única 
para enfrentar os desafios resul-
tantes da alteração do ambiente 
de responsabilidade civil em di-
versos mercados. Com o lança-
mento de seu modelo, o chamado 
Liability Risk Drivers™ (LRD),  
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a Swiss Re promove a mudança de 
paradigma do setor para a mode-
lagem prospectiva em responsa-
bilidade civil. Em vez de tomar 
como ponto de partida os dados 
estatísticos de sinistros passados, 
a abordagem do modelo LRD da 
Swiss Re opera com cenários de 
perda. Isso ocorre no ambiente 
(ou jurisdição) onde o risco se 
origina (como a localização das 
instalações ou dos clientes) e ava-
lia os fatores de risco, tais como 
o cenário econômico ou jurídico. 

Desta forma, podemos explicar 
e entender o impacto das novas 
tendências sociais, tecnológicas 
e jurídicas em exposições de res-
ponsabilidade civil. O modelo 
requer vários parâmetros para 
funcionar com eficácia. A maioria 
deles, a exemplo do custo de vida, 
representa fatores de risco e pode 
ser observada, prevista e verifica-

na América Latina, a segura-
dora irá observar os sinistros 
históricos (se disponíveis), os 
limites do seguro, a jurisdição, 
a atividade do risco coberto e 
os produtos que fabrica. Contu-
do, há pouca ou nenhuma con-
sideração quanto às reformas 
legais, exposições emergentes, 
ambientes macroeconômicos, 
normas sociais, etc. Em alguns 
casos, estudar as exposições de 
responsabilidade em mercados 
de alto crescimento, como é a 
América Latina, pode se tornar 
ainda mais desafiador, já que 
não existe nenhuma experiência 
de perdas passadas.

Ademais, os regimes de respon-
sabilidade civil em evolução na 
América Latina exigem flexibili-
dade e adaptabilidade na mode-
lagem e subscrição que ultrapas-
sem os métodos tradicionais.

COMPARATIVO ENTRE MODELOS TRADICIONAIS E MODELOS PROSPECTIVOS

Abordagens de modelagem de  
responsabilidade civil atuais

Modelagem prospectiva (LRD)

Começam pelos dados históricos: usam  
dados históricos para prever eventos ou 
comportamentos futuros.

Vão além dos dados históricos: LRD modela o 
processo de geração de perda utilizando sua 
cadeia de causa-efeito e quantifica o impacto dos 
principais fatores de risco externos e específicos do 
segurado. Dados históricos são usados para verificar 
os resultados do modelo.

Retrospectivas: podem perder seu poder preditivo, 
pois os ambientes mudam e as variáveis que 
explicavam o passado não são mais aplicáveis  
para o futuro.

Prospectivas: LRD quantifica os resultados futuros 
da empresa em função das dinâmicas econômicas, 
sociais, legais e tecnológicas.

Lentas para se adaptar: leva um certo tempo para 
que as alterações sejam refletidas nos dados, o que 
pode resultar num atraso significativo para capturar 
a evolução do mercado.

Rápidas para se adaptar: novas informações 
e mudanças futuras esperadas podem ser 
imediatamente incorporadas ao modelo.

da direta e independentemente de 
qualquer experiência de sinistros 
passados. Isso faz com que o mo-
delo antecipe o efeito de transfor-
mações entre fatores de risco, ou 
seja, antes que estes se manifestem 
em perdas observadas.

A CHAVE PARA O SUCESSO 
EM MERCADOS DE ALTO 
CRESCIMENTO

As abordagens de modelagem 
prospectiva como LRD são parti-
cularmente relevantes para os mer-
cados de alto crescimento, visto 
que ajudam as seguradoras a consi-
derar as mudanças em cenários de 
responsabilidade civil e aproveitar 
as oportunidades de desenvolvi-
mento em novas áreas de negócio 
com dados históricos limitados.

Atualmente, ao avaliar os ris-
cos de responsabilidade civil 
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MÉXICO – UM REGIME DE 
RESPONSABILIDADE CIVIL EM 
EVOLUÇÃO NA AMÉRICA LATINA

Em janeiro de 2015, um caminhão-
-tanque de gás explodiu na Cida-
de do México, causando grandes 
danos a um hospital-maternidade 
e sua vizinhança, ferindo severa-
mente muitos adultos e crianças. 
As indenizações devidas pagas 
por perda de vida seguindo esse 
acontecimento trágico atingiram 
4,2 milhões de pesos mexicanos 
por vítima. Se esse acidente tives-
se ocorrido apenas três anos mais 
cedo, antes da modificação da lei 
de trabalho mexicana, as indeniza-
ções em caso de morte teriam sido 
fixadas em níveis muito inferiores. 
Os pagamentos altos que seguiram 
a explosão refletem os desenvolvi-
mentos em ambos os ambientes 
legais e sociais no México.

Com os regimes de responsabili-
dade civil em constante evolução, 
podem ser esperadas no México 
alterações adicionais similares:

• As indenizações após lesão ir-
reversível podem em breve au-
mentar, em consonância com os 
níveis crescentes de indenização 
por morte.

• O conceito de perda está sendo 
ampliado para incluir compo-
nentes não pecuniários, como 
dano moral.

• A Associação Mexicana de Com-
panhias de Seguros (AMIS) e a 
Secretaria de Saúde da Cidade 
do México (SEDESA) chegaram 
recentemente a um acordo im-
portante relacionado ao seguro 
de automóveis. As companhias 
de seguros passarão a reembolsar 
o governo local, com os custos 

da assistência médica fornecida 
pelo sistema público de saúde às 
vítimas de acidentes rodoviários, 
se o responsável pelo sinistro ti-
ver seguro de automóvel no local 
no momento do acidente. Esse 
acordo pode vir a ser um prece-
dente para outros estados mexi-
canos e ramos de negócios.

Tais tendências importantes não 
são limitadas aos exemplos ocor-
ridos no México, pois podem ser 
verificadas em muitos mercados 
da América Latina. A Colômbia, 
por exemplo, estuda fazer uma 
reforma de lei de responsabilida-

de civil para redefinir os níveis de 
compensação e introduzir concei-
tos de danos em casos de respon-
sabilidade civil perante terceiros.

Esses desenvolvimentos ilustram 
a importância de uma aborda-
gem prospectiva, ao avaliar os 
riscos de responsabilidade civil 
em mercados de alto crescimen-
to. Em ambientes dinâmicos, tais 
como os da América Latina, já 
não basta se basear somente em 
observações passadas – o merca-
do de resseguro deve ser capaz de 
reagir rapidamente às mudanças 
legais e sociais.
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PREVENDO AS CATÁSTROFES 
DE RESPONSABILIDADE CIVIL

Outro desafio para o mercado de 
resseguro diz respeito à falta de 
uma boa compreensão da exposi-
ção de carteira de responsabilida-
de civil no sentido de acúmulo de 
risco. Qual será o próximo pro-
duto a representar um risco para 
saúde? Quando irá acontecer, e 
qual será sua dimensão? Quão ex-
postas são as carteiras? A modela-
gem de catástrofes de responsabi-
lidade civil e acumulação de risco 
é especialmente difícil devido ao 
fato de o histórico de perdas, se 
existir, não revelar muito sobre 
exposições futuras, e porque no-
vos riscos continuam surgindo.  
O histórico de perdas é particu-
larmente volátil nessa área de bai-
xa frequência e alto impacto, que 
está sujeita a mudanças contínuas. 
Ao mesmo tempo, a necessidade 
de transparência em torno de acu-
mulação potencial da carteira de 
responsabilidade civil continuará 
a aumentar, com a crescente inter-
ligação e complexidade dos riscos 
de responsabilidade.

Uma sequência essencial de abor-
dagens prospectivas como LRD 
é, portanto, prever catástrofes de 
responsabilidade civil, ou seja, 
situações potencialmente desen-
cadeadoras de sinistros em várias 
apólices ao mesmo tempo.

A abordagem prospectiva para 
catástrofes de responsabilidade 
civil abre uma importante área 
de modelagem quantitativa: con-
trole de acumulação de riscos 
de acidentes e gerenciamento de 
carteira. Sem uma abordagem 
estruturada em vigor, é muito 
difícil capturar mecanismos que 

induzam a acumulação de riscos 
em termos quantitativos. O novo 
enfoque do modelo de responsa-
bilidade é semelhante aos de ca-
tástrofe natural, que facilitam o 
controle de acumulação de risco 
patrimoniais. Compreender uma 
carteira permite aos subscritores 
determinar quais apólices serão 
acionadas em conjunto, caso 
ocorra uma catástrofe de respon-
sabilidade civil.

UMA BASE SÓLIDA  
PARA MERCADOS EM 
CONSTANTE MUDANÇA 

As abordagens de modelagem 
prospectivas como LRD fornecem 
uma base sólida para a subscrição 
em responsabilidade civil, espe-
cialmente em mercados de alto 
crescimento e em rápida mudança. 
Com LRD, avaliamos nosso risco 
e ajudamos os clientes a identifi-
car, quantificar e precificar as ex-
posições e acumulações em suas 
carteiras. A abordagem prospec-
tiva nos permite melhorar a sele-
ção de risco e gera uma vantagem 
competitiva, tanto para a Swiss 
Re como para nossos clientes es-
tratégicos. Trabalhando juntos, 
podemos gerenciar nossas exposi-
ções de responsabilidade e tornar 
o mundo mais resistente. “We’re 
smarter together”. 

FLORIAN KUMMER
Diretor de Subscrição de Resseguros 
de Ramos elementares para a 
América Latina da Swiss Re. 
Responsável por liderar as diversas 
equipes de subscrição operando 
na região e também por participar 
ativamente no planejamento e 
execução da estratégia da Swiss Re 
para mercados de alto crescimento.

www.swissre.com/latinamerica

Com LRD, 
avaliamos 
nosso risco 
e ajudamos 
os clientes a 
identificar, 
quantificar 
e precificar 

as exposições e 

acumulações em 

suas carteiras.
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