
d                               esde mais de dez anos 
antes da publicação da 
Diretiva Solvência II 

pelo Parlamento Europeu, em 22 
de abril de 2009, voltada para os 
Estados-Membros da União Eu-
ropeia, o conceito de supervisão 
baseada em riscos já vinha sendo 
debatido pelas agências de regu-
lação e supervisão dos mercados 
de seguros (incluindo-se aí tam-
bém os segmentos de previdência 
complementar, resseguros e, espe-
cificamente no Brasil, o de capita-
lização), bem como por suas su-
pervisionadas em todo o mundo. 

Tal fato vinha ocorrendo tanto 
por conta dos Princípios Básicos 
de Seguros implementados pela 
International Association of In-
surance Supervisors (IAIS), os 
quais são similares à dita Direti-
va, quanto pelo análogo processo 
em que se inseria o sistema bancá-
rio, que principalmente represen-
tava os acionistas majoritários das 
maiores sociedades seguradoras.

Essa nova forma de supervisão 
dos mercados de seguros convi-
dava a uma mudança de paradig-
ma nos processos de trabalho de 

supervisores e supervisionados, 
uma vez que propalava a mu-
dança de foco da supervisão até 
então mais voltada à verificação 
do cumprimento de regras (regi-
me Solvência I) para a supervisão 
preventiva identificada com o 
estudo de riscos e tendências e 
com a intervenção tempestiva, de 
forma a minimizar as perdas de 
segurados e participantes. 

O processo para atingir as metas 
de um sistema sensível aos ris-
cos e consistente com o mercado 
mostrou-se mais complexo do 
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que o inicialmente previsto. No 
Brasil, a assimilação e a neces-
sária mudança comportamental 
para trabalhar a partir de prin-
cípios, e não mais pelo cum-
primento de regras, foram tão 
desafiadoras para o mercado su-
pervisionado quanto para o pró-
prio órgão regulador/supervisor, 
pois compeliram as companhias 
a desenvolverem uma gestão in-
tegrada de todo negócio e seus 
riscos. Assim, tornou-se tarefa do 
órgão regulador/supervisor coor-
denar as ações de suas áreas técni-
cas de forma mais inter-relacio-

nada, uma vez que temas afetos 
a provisões têm repercussão nos 
assuntos de capital e de ativos e 
vice-versa. A forma de trabalho 
da própria supervisão, dividida 
em presencial e a distância, tam-
bém passou a requerer uma co-
municação mais direta e regular.  

Os primeiros trabalhos sobre um 
novo modelo baseado na super-
visão prudencial desenvolvidos 
pela Superintendência de Seguros 
Privados (Susep) foram bastante 
criticados inicialmente. Os mo-
delos de risco a priori adotados 

foram elaborados a partir de in-
formações consolidadas do mer-
cado supervisionado, ou seja, as 
companhias enviaram seus dados, 
os quais foram aplicados em mo-
delos padrão de requerimento de 
capital, resultando em fatores úni-
cos médios a serem utilizados em 
todo o mercado, indistintamente. 

Nesse sentido, resultados que não 
retratavam o risco efetivo de al-
gumas companhias, especialmen-
te as especializadas, terminaram 
por gerar dúvidas na confiabili-
dade desses modelos. 
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Outra deficiência apontada foi 
a inobservância ao critério da 
proporcionalidade. Companhias 
grandes, médias e pequenas pos-
suem perfis de risco diferencia-
dos, não necessariamente dire-
tamente proporcionais ao seu 
tamanho, mas dependente de 
sua gestão de negócios. Por ou-
tro lado, o impacto negativo da 
má mensuração desses riscos é 
diretamente proporcional ao seu 
tamanho, daí a importância do 
conceito da proporcionalidade.

 Além disso, é de se notar que 
companhias de menor porte, ge-
ralmente possuem menos capaci-
dade econômica de se adequar a 
mudanças de exigência de aporte 
de capital do que companhias de 
grande porte, em um mesmo es-
paço de tempo, o que poderia le-
vá-las à necessidade de adequação 
por meio de planos de recupera-
ção, aumentando ainda mais a re-
sistência sobre o novo modelo de 
supervisão. Aqui também a pro-
porcionalidade poderia trazer al-
ternativas diferenciadas para essa 
situação, por meio, por exemplo, 
de prazos distintos para a adequa-
ção às novas diretivas.

Embora a supervisão baseada em 
riscos ainda suscite discussões e re-
flexões, há uma maior compreen-
são, e consequente aceitação, de sua 
relevância para o desenvolvimento 
e sustentabilidade econômica do 
mercado, ao torná-lo mais solven-
te e estável. O aprimoramento das 
bases de dados das companhias e 
a capacitação dos profissionais 
envolvidos permitirão o contínuo 
desenvolvimento do sistema, com 
soluções para as dificuldades en-
frentadas até o momento. 

Atualmente, a Susep trabalha para 
aperfeiçoar os seus modelos pa-
drão de requerimento de capital, 
de forma que as companhias pos-
sam utilizar seus próprios dados 
para as estimativas dos parâmetros 
e obtenção dos fatores de risco. O 
intuito é gerar modelos individua-
lizados, intermediários entre o pa-
drão hoje em vigor e um interno, 
que as companhias têm a opção 
de desenvolver. Há de se esclare-
cer que os modelos internos são 
total e exclusivamente elaborados 
pela própria companhia, sendo de 
elevado custo, complexa execução 
e de longo tempo de análise para 
sua validação pelo órgão regula-
dor/supervisor.

O conceito de supervisão baseada 
em risco não se limita aos requisi-
tos quantitativos aqui largamente 
apresentados. A percepção da im-
portância de se compreender e im-
plementar requisitos qualitativos, 
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os quais incluem a observância 
às ferramentas de gestão de riscos 
das companhias, exige o contínuo 
aprimoramento de todos os pro-
fissionais envolvidos e o acompa-
nhamento das discussões e evolu-
ção do tema em outras jurisdições. 

Todo o esforço envidado pela 
Susep na construção e implemen-
tação do sistema de supervisão 
baseada em riscos tem como prio-
ridade a proteção do consumidor, 
preferencialmente aliada à busca 
da estabilidade e do crescimento 
do mercado, com nível de compe-
titividade internacional. 
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