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1 Agradeço a Tarcísio Massote de Godoy a ideia do tema e aos Conselheiros da “Cadernos de Seguros” as observações críticas, eximindo-os de qualquer 
responsabilidade pelos equívocos eventuais.

D e 2016 para cá, a taxa de juros Selic baixou de 14% 
ao ano (média do ano) para 6,5%. A taxa é fixa-
da pelo Banco Central para fins principalmente de 

controle da inflação e, tendo em vista o poder da autoridade 
monetária de compra e venda de títulos no mercado finan-
ceiro, baliza todas as demais taxas de juros da economia.

Analogamente, como esperado, o resultado financeiro do 
conjunto das seguradoras reguladas pela SUSEP desceu de 
R$ 12,79 bilhões em 2016 para R$ 9,76 bilhões em 2018, 
uma queda de 23,6%. 

Tal decréscimo pode ser um problema ao impactar lucros 
e precificação de seguros. As seguradoras recebem recur-
sos (prêmios e contribuições) em troca da promessa de 
indenizar os segurados sinistrados. As reservas técnicas 
geradas no processo são aplicadas desde logo no mer-
cado financeiro, gerando rendimentos, enquanto, tipica-
mente, as indenizações se espalham ao longo da vigência 
das apólices. Essa peculiar defasagem temporal é fonte 
de lucros, mas ao mesmo tempo permite às seguradoras 
baratear os prêmios, pois uma receita extra de juros é 
obtida via investimento de reservas.
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A rentabilidade das seguradoras pode, então, ser dividi-
da em dois componentes: o resultado técnico, ou seja, o 
ganho obtido exclusivamente na operação de venda de 
seguros e planos de acumulação, e o resultado financei-
ro, isto é, o ganho derivado da renda líquida proveniente 
das aplicações no mercado dos ativos garantidores das 
reservas técnicas, descontada das despesas financeiras.  
A grande maioria desses ativos constitui-se de investimen-
tos de renda fixa nacionais.

Dissemos que a queda da taxa de juros pode ser problema, 
mas cabe notar que há soluções. Assim, entre 2016 e 2018, 

TABELA 1. RUBRICAS SELECIONADAS DO BALANÇO DAS SEGURADORAS (R$ BILHÕES)

 2016 2018 var.%
Coberturas de risco

Prêmios Ganhos + Rec. Contr. ex. Pl. Acumulação 95,58 105,19 10,1%
Receita com emissão de apólices– DPVAT 0,46 0,24 -48,2%
Sinistros Ocorridos -45,35 -45,63 0,6%
Custos de Aquisição -22,13 -25,72 16,2%
Outras receitas/despesas operacionais -3,40 -3,48 2,4%
Resultado com Resseguro -3,45 -3,00 -13,0%

Planos de Acumulação
Rendas de Contribuições e Pl. Aposentadoria (I) 114,56 107,69 -6,0%
Constituição Provisão Benefícios Conceder (II) -113,00 -106,16 -6,1%
Receitas Contribuições e Prêmios VGBL (I-II) 1,55 1,53 -1,3%
Rendas Taxa de Gestão e Outras taxas 4,54 5,67 24,8%
Despesas com Benefícios -0,52 -0,40 -22,6%
Custos de Aquisição -1,05 -1,12 6,5%

Geral
Despesas Administrativas -14,50 -16,05 10,7%
Despesas com Tributos -3,16 -3,83 21,0%
Resultado Financeiro 12,79 9,77 -23,6%
Resultado Patrimonial 6,48 6,95 7,2%
Lucro Líquido / Prejuízo 17,84 19,43 8,9%
Patrimônio Líquido médio 77,10 87,33 13,3%
Rentabilidade do P.L. 23,1% 22,2% 0,9%

Indicadores de Desempenho 
Result. Financeiro / Receita 13,2% 9,1% -4,0%
Sinistralidade 47,2% 43,1% -4,1%
Índice de Resseguro 3,6% 2,8% -0,7%
Ind. Desp. Comercialização 23,9% 25,2% 1,3%
Ind. Desp. Administrativas 14,9% 15,0% 0,1%
Índice Combinado 89,6% 86,2% -3,4%
Índice Combinado Amplo 78,5% 78,2% -0,2%

Fonte primária de dados: SES/SUSEP.

apesar da diminuição da receita financeira, o lucro líquido 
agregado das seguradoras reguladas pela Susep aumen-
tou 8,9%, indo de R$ 17,84 bilhões para R$ 19,43 bilhões. 
A rentabilidade do patrimônio líquido (o “return on equity”, 
ROE) pouco se alterou: passou de 23,1% para 22,2%. 

O que aconteceu pode ser visto na tabela 1. O resultado fi-
nanceiro caiu 23,6%, mas os prêmios ganhos subiram 10,1%, 
e os sinistros ocorridos, apenas 0,6%. O resultado com res-
seguro também colaborou para manter a lucratividade, pois 
baixou 13%, o mesmo cabendo dizer das rendas com taxa de 
gestão de planos de acumulação, que aumentaram 24,8%.
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2 A receita de contribuições e prêmios de VGBL, sendo igual às “rendas de pla-
nos de acumulação” menos a “constituição da provisão de benefícios a con-
ceder”, é o correspondente aos prêmios ganhos dos contratos de risco, que 
são os prêmios diretos menos o aumento da provisão pelo risco a decorrer.

Análise

A maneira mais técnica de mostrar a capacidade de rea-
ção das seguradoras está no último bloco da tabela, que 
apresenta os índices de desempenho tradicionais usados 
no mercado segurador.

Aqui cabe uma explicação. No Brasil e no mundo, o merca-
do segurador passou a ofertar não apenas produtos de ris-
co (seguros, estritamente falando), mas aqueles que mes-
clam características financeiras e securitárias (por exemplo, 
nacionalmente falando, planos tipo VBGL e PGBL). Isto pos-
to, quando se olha o agregado das seguradoras, os indi-
cadores tradicionais precisam ser ajustados para dar conta 
dessa nova realidade. Do lado da receita, não há apenas os 
prêmios, mas as contribuições aos planos de acumulação. 
Do lado da despesa, não apenas sinistros, mas pagamentos 
de resgates e benefícios vinculados a esses planos. Ade-
mais, as despesas administrativas sustentam ambas as ati-
vidades – de risco puro e de risco mesclado com finanças. 

Portanto, redefinimos da seguinte forma os indicadores de 
desempenho:

Abaixo de 100, esses índices significam ganho para as 
companhias, e vice-versa quando estão acima de 100. Ga-
nho “técnico” no caso do IC, e ganho global no caso do 
ICA. Se diminuem, o ganho aumenta.

Como se vê na tabela, o resultado financeiro como porcen-
tagem dos prêmios ganhos somados às receitas de contri-
buições e prêmios de VGBL mostrou queda absoluta de 4% 
entre 2016 e 2018, o que foi principalmente neutralizado 
por concomitante decréscimo de 4,1% na sinistralidade. 
O Índice de Resseguro também contribuiu, com redução 
de 0,7%. Já os índices de despesas de comercialização e 
administrativas operaram em sentido oposto, subindo 
1,3% e 0,1%, respectivamente. 

Podemos então dizer assim que, nesse curto período, fren-
te à queda dos juros, as seguradoras atuaram fortemente 
no lado técnico, via melhoras na subscrição de riscos, no 
gerenciamento de sinistros e no recurso ao resseguro, sem 
se notarem ajustes na intermediação de seguros e despe-
sas administrativas. 

Assim, sumariando, o Índice Combinado (IC) melhorou, 
baixando de 89,6% para 86,1% entre 2016 e 2018, com re-
dução de 3,4%. Já o Índice Combinado Amplo (ICA), que 
incorpora o resultado financeiro, pouco se alterou, indo de 
78,5% em 2016 para 78,2% em 2018, com diminuição de 
apenas 0,2%. Isso garantiu a pequena variação no ROE alu-
dida acima, de 23,1% para 22,2%.

PROJEÇÕES 

Interessa não apenas constatar a relação passada entre 
variações das taxas de juros e de indicadores de desem-
penho das seguradoras, como também prever o que possa 
ocorrer no futuro.

Vamos nos ater a 2019 e 2020 e considerar duas hipóteses 
extremas: na primeira, seja por razões técnicas ou políticas, 
por dar prioridade ao combate à recessão, o Banco Cen-
tral baixaria a taxa Selic para 6% em 2019, e 5% em 2020. 
Na segunda, por razão diversa, certamente, por prioridade 
no combate à inflação, subiria a Selic para 7% e 8% nesse 
mesmo período. Em ambos os casos, mantemos a proje-
ção de inflação em 4% ao ano.

• Sinistralidade (S) = (Sinistros ocorridos + Des-
pesas com benefícios) ÷ (Prêmios ganhos + Re-
ceita de contribuições e prêmios de VGBL2)

• Índice de Resseguro (IR) = Resultado com res-
seguro em coberturas de risco e em planos de 
acumulação ÷ (Prêmios ganhos + Receita de 
contribuições e prêmios de VGBL)

• Índice de Despesas de comercialização (IDC) = 
(Custos de aquisição de seguros + custos de aqui-
sição de planos de acumulação) ÷ (Prêmios ganhos 
+ Receita de contribuições e prêmios de VGBL)

• Índice de Despesas Administrativas (IDA) = 
Despesas administrativas ÷ (Prêmios ganhos + 
Receita de contribuições e prêmios de VGBL)

• Índice Combinado (IC) = S + IR + IDC + IDA

• Índice Combinado Amplo (ICA) = (Sinistros 
ocorridos + Despesas com benefícios + Resul-
tado com resseguro + Custos de aquisição de 
seguros + Custos de aquisição de planos de acu-
mulação + Despesas administrativas + Despesa 
com tributos ÷ (Prêmios ganhos + Receita com 
emissão de apólices + Receita de contribuições e 
prêmios de VGBL + Rendas de taxa de gestão + 
Resultado financeiro)
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3 Testamos também as correlações do resultado financeiro com as taxas de juros de LTN de 06 meses e com as taxas referenciais de swaps - DI prefixada - 360 
dias. Em ambos os casos, os resultados foram piores do que com a taxa Selic.
4 A taxa de crescimento média anual dessa variável em valores correntes entre 2014 e 2018 foi de 6,7%.

Interessa não apenas 
constatar a relação 
passada entre variações 
das taxas de juros 
e de indicadores de 
desempenho das 
seguradoras, como também 
prever o que possa ocorrer no futuro.

Começamos por projetar o resultado financeiro das segu-
radoras como função da taxa Selic. As correlações dessas 
variáveis em termos nominais ou reais em seus níveis se 
revelaram fracas. Porém, a correlação entre a taxa anual 
de variação do resultado financeiro das seguradoras, em 
termos reais, e a taxa de variação da Selic real (nas duas 
opções, tendo o IPCA como deflator) se revelou razoavel-
mente adequada para um exercício de projeção, mostran-
do uma correlação estatística de 77,1% (gráfico)3.

A projeção das variações do resultado financeiro das se-
guradoras, em termos reais, para o primeiro caso (baixa 
da Selic) foi de -8% em 2019 e -16% em 2020. Com-
pondo essas taxas com 4% de inflação, obtemos como 
resultado financeiro nominal projetado em 2109 o valor 
de R$ 9,34 bilhões, e em 2020, R$ 8,16 bilhões. Portanto, 
a variação nominal esperada de 2020 sobre 2018 desse 
item pesquisado seria de -16,4%.

No segundo caso (alta da Selic), a projeção das varia-
ções do resultado financeiro das seguradoras, em ter-
mos reais, foi de +8,2% em 2019 e +33,3% em 2020. 
Novamente, compondo essas taxas com 4% de inflação, 
chegamos ao resultado financeiro nominal projetado em 
2019 no valor de R$ 10,76 bilhões, e em 2020, R$ 12,87 
bilhões. Portanto, a variação nominal esperada de 2020 
sobre 2018 para essa variável seria de 31,8%.

Precisamos agora de projeções para a receita das segura-
doras (prêmios ganhos somados às receitas de contribui-
ções e prêmios de VGBL). Supomos, no primeiro caso (baixa 
da Selic), expansões nominais desse agregado de 7% em 
2019 e novamente em 2020. No segundo caso (elevação da 
Selic), expansões de 6% em 2019 e novamente em 20204. 

Os resultados da regressão estatística entre essas variá-
veis, de 2005 a 2018, estão no Anexo ao fim deste texto. 
Abaixo, o gráfico com a plotagem dos dados e a reta de 
regressão linear.

CA
DE

RN
O

S 
DE

 S
EG

UR
O

45



TABELA 3. EVOLUÇÃO RECENTE DE INDICADORES DAS SEGURADORAS

 Sinistralidade IDC IR IDA IC

2013 48,5% 22,7% 2,1% 14,3% 87,6%

2014 48,9% 23,1% 2,0% 14,6% 88,6%

2015 50,0% 23,6% -0,3% 15,0% 88,3%

2016 47,2% 23,9% 3,6% 14,9% 89,6%

2017 45,1% 24,9% 3,2% 15,1% 88,3%

2018 43,1% 25,2% 2,8% 15,0% 86,2%

2019 até mar 50,6% 25,8% -3,8% 14,8% 87,5%

Fonte primária dos dados: SES/SUSEP. Obs.: Percentuais negativos indicam entrada líquida de recursos.

TABELA 2. SIMULAÇÕES (VALORES EM R$ BILHÕES CORRENTES)

 2018 2019 2020 Var. 2020-2018

1ª hipótese: b aixa da Selic

Prêmios ganhos + Receitas contribuições (I) 106,72 114,20 122,19 14,5%

Resultado financeiro (II) 9,77 9,34 8,16 -16,4%

II / I 9,1% 8,2% 6,7% -2,5%

 2ª hipótese: alta da Selic

Prêmios ganhos + Receitas contribuições (I) 106,72 113,13 119,92 12,4%

Resultado financeiro (II) 9,77 10,76 12,87 31,8%

II / I 9,1% 9,5% 10,7% 1,6%

Análise

A tabela 2 mostra que no primeiro caso haveria uma redução do índice de resultado financeiro de 2,5% entre 2020 e 2018. 
Isto posto, de modo a manter estável o Índice Combinado Amplo (ICA) e a lucratividade global (ROE), haveria necessidade 
de queda no mesmo percentual do Índice Combinado (IC), isto é, 2,5%, o que parece plenamente factível dado o histórico 
que temos das seguradoras brasileiras. 

Cabe, entretanto, especular sobre como se daria tal de-
créscimo do IC. Como se vê na tabela 3, de 2015 a 2018, 
o ajuste no Índice Combinado ocorreu unicamente pela 
queda da sinistralidade. De fato, esta aumenta de 48,5%, 
em 2013, para 50%, em 2015, arriando para 43,1% já em 
2018. Contudo, os Índices de Despesas de Comercializa-
ção (IDC) e de Despesas Administrativas (IDA) têm nítida 
tendência de alta no período, menor no caso do Índice de 
Resseguro (IR).

No curto prazo, enquanto existe incerteza sobre a perma-
nência dos juros baixos, é razoável supor que as segurado-
ras procurem compensar a perda de resultado financeiro 
via melhora no processo de subscrição e na regulação de 

sinistros, sem afetar a precificação dos seguros. No médio 
prazo, conforme a redução do Índice Combinado por essa 
via vai se tornando mais difícil, é provável que chegue a 
hora de considerar mudanças na política comercial e de 
recursos humanos, bem como na política de inversões, 
com maior tomada de risco em troca da expectativa de 
mais amplo retorno. No longo prazo, quando já não há 
mais dúvida sobre a permanência dos juros baixos, resta 
o aumento do prêmio puro, que tem embutido o fator de 
desconto dos juros, e mudanças nos produtos ofertados.  
A rapidez no aumento de prêmios depende do grau de 
concorrência no mercado. Em mercados muito competiti-
vos, as empresas resistem a essa opção de ajuste, pois as 
que saem na frente perdem fatia de mercado.
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A tabela abaixo apresenta os resultados da regressão simples entre a taxa anual real de variação do resulta-
do fi nanceiro das seguradoras (VARRECFINREAL) e a taxa de variação anual da Selic real (VARSELICREAL) 

igual à Selic nominal média do ano sobre a infl ação média anual do IPCA. 

O R quadrado da regressão é razoável para uma regressão simples (quase 60%), o coefi ciente da variação 
da Selic real é positivo e signifi cativo a menos de 5% e não há indicação de correlação serial nos resíduos. 
Um problema é o baixo número de observações, mas como se trata de regressão simples (uma única variável 
explicativa) e dois períodos à frente de projeção, entendemos que restringimos o risco de erro crasso.

VARIÁVEL COEFICIENTE ERRO PADRÃO T-ESTATÍSTICA PROBAB. 

C 0.025 0.038 0.668 0.517

VARSELICREAL 0.367 0.088 4.196 0.001

R-quadrado 0.595 Média var. dependente 0.022

R-quadrado ajustado 0.561 D.P. var. dependente 0.213

E.P da regressão 0.141 Durbin-Watson estat. 2.058

Probab. (F-estatística) 0.001

• Variável dependente: VARRECFINREAL
• Método: Mínimos quadrados

Anexo

• Amostra: 2005-2018
• Observações incluídas: 14

A questão de até onde é possível baixar o IC apenas via 
queda da sinistralidade, como ocorrido entre 2015 e 
2018, é menos teórica que empírica. Pode também ter re-
percussões regulatórias, se uma sinistralidade sistemati-
camente muito baixa for entendida como desfavorável ao 
consumidor/segurado5. A última linha da tabela 3, refe-
rente aos resultados do primeiro trimestre de 2019, talvez 
indique que as seguradoras nacionais, no seu conjunto, 
possam estar perto do limite mencionado. De fato, nesse 
período, embora curto, a sinistralidade subiu para 50,6%, 
e a variável de ajuste passou para o Índice de Resseguro 
que foi de uma despesa líquida de 2,8%, em 2018, para 
uma receita líquida de 3,8%.

Já no caso da alta hipotética da taxa Selic, haveria um ga-
nho no quociente resultado fi nanceiro/receita de prêmios 
e contribuições da ordem de 1,6% entre 2020 e 2018 que 
poderia ser usado para investimentos em capital físico, 
humano ou em novos produtos, barateamento de segu-
ros existentes ou distribuição de resultados, ou até uma 
combinação desses fatores.

LAURO VIEIRA DE FARIA
Mestre em Economia pela EPGE/FGV e editor da revista Cadernos 
de Seguro.
laurofaria@ens.edu.br 

5 Embora essa não seja a regra, há no mercado nacional de seguros alguns ramos com sinistralidade abaixo de 20% e índice de despesas comerciais acima 
de 40%. Ou seja, tais ramos “retornam” à sociedade (consumidores) um volume menor de recursos que o direcionado à intermediação. Nos Estados Unidos 
e na Europa, casos desse tipo vêm constituindo preocupação para os órgãos reguladores. Consultar, por exemplo, https://www.fca.org.uk/news/speeches/
competition-and-insurance.
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