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 Nesta edição estudamos a evolução da atuação das Resseguradoras Locais 
no exterior. O resultado nos impressionou. Em 2015 até Setembro o volume 

de prêmio de resseguro relacionado a Riscos do Exterior já figura como o 

segundo maior grupo, de acordo com a classificação da Susep, atrás apenas 
de Riscos Patrimoniais (vide gráfico abaixo). 

 Em 2015 até Setembro as Resseguradoras Locais trouxeram para o país 

R$911 milhões em Resseguro Bruto de Comissão (R$797 líquido de 

comissão), volume bastante expressivo, equivalente a 18% do resseguro 
cedido às resseguradoras locais por seguradoras brasileiras no mesmo 

período. O ritmo de crescimento também impressiona, uma vez que no 
mesmo período de 2014 este percentual encontrava-se em 9%. 

 Capitaneados pelo IRB pelo menos 5 das atuais 16 Resseguradoras Locais 

estão ativamente operando no exterior. 

 Na análise usual, o Volume do Mercado Brasileiro de Resseguros (bruto de 

comissão) foi de R$ 9,87 bilhões nos 12 meses findos em Setembro de 
2015, um crescimento anual de 6.8%, próximo ao ritmo do mercado de 

Seguros Gerais. 

 Nos três primeiros trimestres de 2015, as Resseguradoras Locais 

apresentaram lucro de R$ 696 milhões, ante um lucro de R$ 386 milhões do 
mesmo período de 2014. Nesse período, o IRB lucrou R$ 549 milhões e as 

demais resseguradoras R$ 147 milhões. 

 Entretanto, permanecemos preocupados quanto aos resultados do mercado 

de resseguros previstos para o final do ano. A Sinistralidade (bruta de 
operações de retrocessão) no ano até Setembro encontra-se em 80%, 

frente a 75% no mesmo período do ano anterior e temos notícias de alguns 
sinistros de monta no último trimestre, com destaque para o de Mariana. 
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Introdução 

Caro Leitor, 

O Brasil está se transformando em um Polo Regional de Resseguro, atraindo para o mercado local prêmio 
de resseguro do exterior em montante já expressivo. 

Esta é a conclusão que chegamos após realizar um estudo mais detalhado sobre a expansão geográfica 
das Resseguradoras Locais brasileiras. Não foi um trabalho trivial, dada a jovem natureza deste 
movimento e as naturais limitações dos dados disponíveis. Em tempo, pedimos desculpas antecipadas por 
qualquer imprecisão não intencional resultante deste trabalho. Entretanto, o resultado mostrado nesta 
edição do Terra Report é no mínimo impressionante. 

Riscos vindos do Exterior são atualmente a segunda maior linha de negócio, segundo a classificação 
Susep, atrás apenas de Riscos Patrimoniais. Para o conjunto das Resseguradoras Locais brasileiras, o 
volume de resseguro vindo do exterior (R$ 911 milhões) representa hoje 18% do volume de resseguro 
vindo de Cedentes Brasileiras (R$ 5.071 milhões). Em 2014 este percentual representava 9%. 
Naturalmente o movimento é capitaneado pelo IRB, líder de mercado, porém inclui pelo menos outras 4 
das 16 Resseguradoras Locais (AIG, Austral, SCOR e Terra Brasis).  

Para o Brasil, desenvolver um mercado exportador de resseguros, trazendo ao País prêmios e divisas é 
inquestionavelmente muito positivo, especialmente em um momento de grande necessidade de 
investimentos. Também para a América Latina, fomentar um polo regional, com uma maior interação 
entre os países da região, com troca de conhecimento e experiências, fortalecendo não somente o 
mercado brasileiro, mas também os mercados domésticos de nossos países vizinhos é uma proposta de 
valor muito atraente. Através da história, o desenvolvimento de qualquer nação invariavelmente anda 
lado a lado com o desenvolvimento de seu mercado de seguros, pilar central de poupança interna, pilar 
central de proteção da sociedade. 

Todas as indicações que vemos são promissoras e acreditamos que, com o continuo suporte de Órgãos 
Governamentais, Reguladores, Entidades de Classe, e de participantes do nosso próprio mercado, este 
movimento tem boas chances de continuar crescendo. Sem dúvida algo para se olhar com otimismo 
neste ano de 2016 que começa. 

Por outro lado, apesar do resultado de última linha das Resseguradoras Locais continuar a ser positivo e 
superior ao do mesmo período de 2014, permanecemos preocupados quanto aos resultados do mercado 
de resseguros previstos para o final do ano. A sinistralidade das Resseguradoras Locais (bruta de 
operações de retrocessão) para o ano de 2015 até Setembro encontra-se em 80% e esperamos que este 
número cresça até o fim do ano. Dentre outros eventos do quarto trimestre de 2015, o Brasil sofreu uma 
enorme tragédia ambiental com o rompimento de uma barragem no Rio Doce e acreditamos que as 
perdas seguradas devem ser contabilizadas, ao menos em parte, nas seguradoras e resseguradoras 
brasileiras para o fechamento de balanço do ano. Resta observar nas renovações de 2016, a reação do 
mercado à deterioração de resultado que esperamos. 

Em tempo, desejamos a todos nossos amigos leitores um ótimo começo de 2016, repleto de sucesso e, 
principalmente, muita saúde e paz. 

 

Boa leitura, 
 
Rodrigo Botti, ARe 
Diretor Geral e de Finanças e Operações 
Terra Brasis Resseguros 
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Brasil Exportador de Resseguros 

Para esta edição do Terra Report realizamos um significativo esforço em melhor compreender como estão 
expressos nos dados disponíveis a aceitação de riscos do exterior por Resseguradoras Locais Brasileiras.  

Não foi um trabalho simples, como pode parecer à primeira vista. A nosso ver, o atual plano de contas do 
setor não parece estar ainda inteiramente adaptado à nova realidade na qual Resseguradoras Locais 

aceitam riscos do exterior. Conversamos também diretamente com outras Resseguradoras Locais que 

atuam fora do Brasil, procurando checar nosso entendimento sobre os números. Desta maneira, tivemos 
que complementar este trabalho com premissas internas, mudando alguns pontos da nossa metodologia 

de análise e alterando algumas séries históricas.  

De maneira geral, apesar de não nos parecer possível uma exata observação do volume de prêmio do 

exterior aceito por Resseguradoras Locais, estamos satisfeitos com o resultado do trabalho. Acreditamos 

que com as modificações realizadas temos agora uma visão próxima da realidade de funcionamento deste 
processo de internacionalização das empresas de resseguros brasileiras. De toda maneira, pedimos 

desculpas antecipadas por qualquer erro de análise incorrido. 

O resultado deste trabalho é contundente e podemos agora observar que o processo de 

internacionalização das companhias de resseguros sediadas no Brasil segue em passo acelerado. Em 

termos de volume, em 2015 até Setembro, riscos originados do exterior já constituem o segundo maior 
“grupo de ramos” do mercado brasileiro, atrás apenas de Riscos Patrimoniais.  

Prêmio de Resseguro (líquido de comissão) por grupo de ramos, Janeiro a 
Setembro de 2015 

 
Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re 
* Refere-se ao Grupo 12, ajuste conforme metodologia interna  
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Conforme seria de se esperar, o IRB lidera o movimento de expansão geográfica. Entretanto o IRB está 
longe de ser a única Resseguradora Local a embarcar nesta estratégia. Das 16 resseguradoras locais, 

pelo menos 5 estão aceitando ativamente riscos do exterior (AIG, Austral, IRB, SCOR e Terra Brasis) e 

outras 3 aparecem com números marginais (Markel, Munich Re e XL) 

Em 2015 até Setembro, para as Resseguradoras Locais o volume de resseguro vindo do exterior (R$ 

911mm) representa 18% do volume de resseguro vindo de cedentes brasileiras (R$ 5.071mm). Em 2014 
este percentual representava 9%. 

Fluxo de resseguros no mercado brasileiro de Janeiro a Setembro de 2015 e 2014 (bruto de comissão, R$ mi) 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re,  

Para o acumulado de 12 meses findos em Setembro de 2015, os resultados são similares. Estimamos que 

Resseguradoras Locais brasileiras receberam R$ 984mi de resseguro (bruto de comissão) vindos do 
exterior, equivalente a 14% dos R$7,0 bi recebidos de cedentes brasileiras. O gráfico seguinte ilustra esta 

evolução, indicando espaço para um crescimento ainda maior. 

Resseguro aceito (bruto de comissão) pelas Resseguradoras Locais  

 
Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado de 12 meses 
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Mercado Brasileiro de Seguros Gerais 

O segmento de Seguros Gerais, conforme metodologia apresentada no Anexo 1, mantém um ritmo de 

crescimento de prêmio estável nos primeiros nove meses de 2015, após um período de queda 

significativa.  

No acumulado de 12 meses findos em setembro de 2015, o Mercado Brasileiro gerou R$ 86,5bi em 

prêmio de seguro, em comparação aos R$ 82,6bi do mesmo período do ano anterior, representando uma 

taxa de crescimento anual de 4,7% frente a 9,3% do mesmo período de 2014. 

Evolução dos prêmios emitidos de seguros (R$ bi)  Crescimento de prêmios emitidos de seguros 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado de 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado de 12 meses 

A sinistralidade, obtida pela razão dos sinistros ocorridos sobre o prêmio ganho da Demonstração de 

Resultado de todas as Seguradoras do mercado brasileiro, apresentou uma melhora no terceiro trimestre 

de 2015. No acumulado de 12 meses findos em setembro de 2015, o índice ficou em 48,5% frente a 

49,1% do mesmo período do ano anterior. 

Sinistros/Prêmio Ganho  Despesa Comercial/Prêmio Ganho 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado de 12 meses 

Obs: Valores percentuais referentes ao mercado oficial de seguros   

 Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado de 12 meses 

Obs: Valores percentuais referentes ao mercado oficial de seguros   

O índice de despesa comercial, no acumulado de 12 meses findos em setembro de 2015, ficou 

relativamente estável em 23,8% ante 23,4% dos 12 meses findos em setembro 2014. 
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(Despesa Administrativa, Impostos e Outras) 
/Prêmio Ganho 

 Resultado de Resseguro/Prêmio Ganho 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado de 12 meses 

Obs: Valores percentuais referentes ao mercado oficial de seguros   

 Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado de 12 meses 

Obs: Valores percentuais referentes ao mercado oficial de seguros   

No acumulado de 12 meses findos em setembro de 2015, o índice de despesa administrativa 

(incluindo despesa com impostos e outras) atingiu 16,4% contra 12,6% apresentados nos 12 

meses findos em setembro de 2014. Reiteramos que a queda neste índice vista ao final de 2013 foi muito 

provavelmente causada por eventos não recorrentes e revertida ao final de 2014. 

No mesmo período, o índice de resultado de resseguro, obtido pela razão do resultado de resseguro 

sobre o prêmio ganho, ficou em 1,0% frente a 2,2% do mesmo período de 2014. Isso significa que as 

Seguradoras incorreram em um gasto menor com resseguro no acumulado de 12 meses findos em 

setembro de 2015 quando comparado ao mesmo período de 2014.  

O Combined Ratio, incluindo o índice de resultado de resseguro, apresentou uma ligeira piora, 

encerrando os 12 meses findos em setembro de 2015 em 89,8% frente a 87,3% do mesmo período de 

2014, resultado de uma deterioração no conjunto de índices mencionados acima.  

Combined Ratio, incluindo o índice de resultado de resseguro 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado de 12 meses 
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Mercado Brasileiro de Resseguros 

O mercado brasileiro de resseguro voltou a crescer ligeiramente acima do registrado pelo mercado de 

Seguros Gerais. No acumulado de 12 meses findos em setembro de 2015, o Volume do Mercado 

Brasileiro de Resseguros (bruto de comissão), aqui definido como negócios cedidos pelas 

seguradoras brasileiras, foi de R$ 9,87bi frente a R$ 9,25bi apresentados no mesmo período do ano de 

2014, um crescimento anual de 6,8%.  

Resseguro Cedido por Seguradoras Brasileiras acumulado de 12 meses                                          
(bruto de comissão, R$ bi) 

 
Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado de 12 meses 

A proporção de resseguro cedido sobre prêmio de seguro ficou em 11,4%, contra os 11,2% do mesmo 

período de 2014, patamar superior ao intervalo de 9% a 10% presente desde, pelo menos, a abertura do 

mercado em 2008, indicando que este intervalo pode realmente ter sido quebrado.   

Crescimento do prêmio cedido em resseguro   Resseguro cedido/prêmio de seguros gerais 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado de 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado de 12 meses 
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O Volume de Prêmio de Cosseguro, acumulado de 12 meses findos em setembro de 2015, foi de R$ 

2,23bi, uma queda de 7,2% em relação aos R$ 2,41bi apresentados no mesmo período do ano anterior.  

Prêmio cedido em cosseguro acumulado de 12 meses (R$ bi) 

 
Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado de 12 meses 

O prêmio de cosseguro, acumulado de 12 meses findos em setembro de 2015, representou 2,6% do 

volume de prêmio do segmento de seguro gerais, frente aos 2,9% do mesmo período de 2014. 

Crescimento do prêmio cedido em cosseguro  Prêmio de Cosseguro / prêmio de seguros gerais 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado de 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado de 12 meses 

No acumulado de 12 meses, o Volume de Resseguro (bruto de comissão) emitido por 

resseguradoras locais provenientes de cedentes brasileiras foi de R$ 7,0bi, aumento de 21,5% em relação 

aos R$ 5,8bi em setembro de 2014. No mesmo período, o volume vindo de cedentes offshore alcançou 

R$ 984mi, aumento de 82,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Para as resseguradoras 

locais o resseguro vindo de cedentes offshore (R$984mm) já representam 14% do volume recebido das 

cedentes brasileiras (R$7.0bi), em 2014 representava 9% (R$540mm/R$5.8bi). 

Resseguro aceito (bruto de comissão) pelas Resseguradoras Locais 

 
Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado de 12 meses 
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O mercado local encerrou o acumulado de 12 meses findos em setembro de 2015 detendo 70,8% do 

volume de prêmio cedido por cedentes brasileiras, 8,5 pontos percentuais acima dos 62,3% registrados 

no mesmo período de 2014. 

 Crescimento do prêmio cedido em resseguro para 
resseguradoras locais por cedentes brasileiras 

 Prêmio bruto de resseguro cedido para 
resseguradoras locais como porcentagem do prêmio 
total cedido 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado de 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado de 12 meses 

Analisando os números dos três primeiros trimestres de 2015, as seguradoras brasileiras geraram R$ 

7,60bi em resseguro cedido, um crescimento de 11,1% em relação ao mesmo período de 2014, quando 

geraram R$ 6,84bi. O volume de resseguro (bruto de comissão) emitido por resseguradoras locais nestes 

primeiros nove meses de 2015 foi de R$ 5,1bi, um crescimento de 21% frente ao mesmo período de 

2014. 

Durante esse período, o IRB emitiu um volume de prêmio 24% maior do que o apresentado no mesmo 

período do ano anterior, as outras locais apresentaram um crescimento de 18%, enquanto o volume de 

resseguro cedido à resseguradoras offshore caiu 4%. 

Prêmio cedido por Cedentes Brasileiras e recebido pelas Resseguradoras Locais de Janeiro a Setembro (R$ mi) 

 
 
Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re 

Conforme comentado anteriormente, nota-se também um alto crescimento de prêmio vindo de 

Seguradoras sediadas offshore para Resseguradoras Locais Brasileiras. No acumulado de 2015 este 

volume totalizou R$ 911 milhões frente a R$377 milhões do ano anterior, um crescimento de 142%. 
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O fluxograma a seguir mostra o volume de prêmio de resseguro e retrocessão, brutos de comissão, no 

mercado brasileiro nos nove primeiros meses de 2015 e 2014. 

 Fluxo de resseguros no mercado brasileiro de Janeiro a Setembro de 2015 e 2014 (bruto de comissão, R$ mi) 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, R$ milhão, números brutos de comissão de resseguros 

O IRB encerrou os nove primeiros meses de 2015 com uma participação de mercado de 31%, enquanto 

as outras resseguradoras locais encerraram o período detendo 36% do mercado e as resseguradoras 

offshore 33%. Dentro do mercado local, o IRB retém 45% de todo o mercado, enquanto que as demais 

locais repartem os 55% restante do mercado.  

Market Share de resseguro (bruto de comissão) cedido pelas Cedentes brasileiras 

 
 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re 

 

Prêmio bruto de resseguro oriundo das cedentes 
brasileiras (R$ bi)  

 Participação no prêmio bruto de resseguro oriundo 
das cedentes brasileiras 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, R$ bilhões, acumulado 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses 
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Na página seguinte ilustramos o fluxograma anual de prêmios a partir de 2007, o último ano de regime 

monopolista de resseguro. 

Fluxo anual de resseguros no mercado brasileiro desde 2007 (bruto de comissão, R$ mi) 

  
Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, R$ milhão, números brutos de comissão de resseguros. Dados alterados conforme nova metodologia. 
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Resultado das Resseguradoras Locais 

Nos primeiros nove meses de 2015, o aumento no volume de resseguro emitido pelas resseguradoras 

locais contrapôs com uma leve piora da sinistralidade, dos índices de despesas e gastos com retrocessão, 

resultando em um Combined Ratio ligeiramente acima dos 100%. Apesar dessa leve deterioração dos 

índices técnicos, o mercado ressegurador local apresentou um resultado positivo, impulsionado pelo 

excelente resultado de investimento no período. 

No acumulado de 12 meses findos em setembro de 2015, a sinistralidade (“Loss Ratio”) experimentada 

pelo mercado ressegurador local ficou em 81%, aumento de 4 pontos percentuais frente ao nível de 77% 

registrado no mesmo período de 2014. Cabe ressaltar que este é o Loss Ratio bruto, calculado como as 

perdas ocorridas brutas dividido pelo prêmio ganho bruto (i.e. bruto de retrocessão, líquido de comissão). 

Loss Ratio: Sinistro de Competência/prêmio ganho   Despesas comerciais/prêmio ganho 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado de 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado de 12 meses 

O índice de despesas comerciais, no acumulado de 12 meses findos em setembro de 2015, apresentou 

uma piora, encerrando o período em 2,5% frente a 1,3% do mesmo período do ano anterior.  

No mesmo período, o índice de despesas administrativas (incluindo impostos e outras despesas) 

ficou em 11,3% frente 10,9% do mesmo período de 2014, também apresentando uma deterioração.  

(Despesas administrativas, impostos e outros) / 
prêmio ganho 

 Resultado de retrocessão /prêmio ganho 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado de 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado de 12 meses 

O índice de resultado de retrocessão, para o acumulado de 12 meses findos em setembro de 2015, 

atingiu um resultado de 5,6% frente a 9,9% do mesmo período de 2014, representando um maior 

equilíbrio no resultado de retrocessão para o conjunto de resseguradoras locais. 
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No acumulado de 12 meses findos em setembro de 2015, Combined Ratio (incluindo o índice de 
resultado de retrocessão) atingiu 100,5% frente a 99,2% do mesmo período de 2014.  

Combined Ratio, com resultado de retrocessão 

 
Fonte:  SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado de 12 meses 
 

Combined Ratio Mercado Local de Resseguros  Combined Ratio IRB e outras Locais  

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re 

Abaixo mostramos um resumo do resultado do mercado ressegurador local para os nove primeiros meses 

de 2015 e 2014. 

Resumo dos resultados e principais métricas das resseguradoras de Janeiro a Setembro de 2015 e 2014 

 
 
Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, números em milhões 
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Nos três primeiros trimestres de 2015, as Resseguradoras Locais apresentaram lucro de R$ 696 milhões, 

ante um lucro de R$ 386 milhões do mesmo período de 2014. Nesse período, o IRB lucrou R$ 549 

milhões e as demais resseguradoras R$ 147 milhões. 

Lucro líquido primeiros nove meses (R$ mi)  

Total Resseguradoras Locais 

 Lucro líquido primeiros nove meses (R$ mi)  

IRB e Outras Locais 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re 

Conforme comentado em edições anteriores, o bloco das Outras Resseguradoras Locais atualmente não é 

homogêneo e, portanto, sua análise se torna mais complexa. Desta maneira, continuamos a análise das 

resseguradoras baseado no seu início de operação ao qual apelidamos de “classe”. 

Comparando os nove primeiros meses de 2015 com o mesmo período de 2014, nota-se uma melhora na 

última linha de todas as classes, resultado influenciado principalmente pelo excelente desempenho de 

investimento apresentado pelas resseguradoras locais.  

No período, houve uma piora geral da sinistralidade. A exceção foi o IRB, que apresentou uma melhora no 

índice de 16 pontos percentuais na comparação anual, além de uma melhoria no índice de despesas 

administrativas, contraponto com um aumento nas despesas com retrocessão.  

Resumos dos resultados e principais métricas Resseguradoras de Janeiro a Setembro de 2015 e 2014 por Classe  

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re 

As Classes de 2010 e 2012 voltaram a apresentar uma recuperação maior em sinistros do que foi pago em 

prêmios em suas operações de retrocessões, contribuindo para uma melhoria no Combined Ratio líquido de 

operações de retrocessão. Situação que não deve se manter no longo prazo, conforme comentado 

anteriormente.  
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Abaixo mostramos as principais métricas das resseguradoras locais, dividido por “Classes”. Indicamos em 

vermelho um decréscimo no volume de prêmio ou uma piora na métrica. Na tabela acima foi adicionada uma 

nova coluna possibilitando a comparação do Combined Ratio antes e depois do efeito das operações de 

retrocessão.  

Métricas das Resseguradoras Locais classificado por “Classe”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, número em vermelho indicam piora em relação ao período anterior 

O Combined Ratio pré-operação de retrocessão mostra o resultado técnico da companhia antes do efeito da 

proteção contratada. Ou seja, evidencia o desempenho da subscrição da Resseguradora no período 

especificado. 

Exemplificando com base nas informações disponíveis, o resultado técnico do IRB pré-operação de 

retrocessão no acumulado do ano até setembro foi de 72%, o que significa que para cada R$ 1,0 em 

prêmio, o IRB teve R$ 0,72 em sinistros e despesas, apresentando um resultado técnico positivo de R$ 0,28. 

Após contabilizar o efeito da retrocessão, o Combined Ratio foi para 94%, indicando que a Companhia pagou 

mais em proteção do que recuperou em sinistros, situação normal no mercado. Ainda assim, o Combined 

Ratio ficou abaixo dos 100%, representando um resultado positivo na subscrição da Companhia. 
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As tabelas abaixo representam a demonstração de resultado das Resseguradoras Locais nos nove 

primeiros meses de 2015 e 2014. 

Demonstração de resultado Resseguradoras Locais de Janeiro a Setembro 2015 e 2014 (R$ mi) 

Mercado Local Total, IRB e Outras Locais 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re 
(1) R.O.E. Aqui definido como lucro líquido anualizado dividido pelo patrimônio líquido do fim do período 
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Demonstração de resultado Resseguradoras Locais de Janeiro a Setembro 2015 e 2014 (R$ mi) 

JM, Munich, Mapfre e XL 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re 
(1) R.O.E. Aqui definido como lucro líquido anualizado dividido pelo patrimônio líquido do fim do período 
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Demonstração de resultado Resseguradoras Locais de Janeiro a Setembro 2015 e 2014 (R$ mi) 

ACE, Austral, AIG e Zurich 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re,  
(1) R.O.E. Aqui definido como lucro líquido anualizado dividido pelo patrimônio líquido do fim do período 
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Demonstração de resultado Resseguradoras Locais de Janeiro a Setembro 2015 e 2014 (R$ mi) 

Markel, Swiss, Terra Brasis e Allianz 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re,  
(1) R.O.E. Aqui definido como lucro líquido anualizado dividido pelo patrimônio líquido do fim do período 
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Demonstração de resultado Resseguradoras Locais de Janeiro a Setembro 2015 e 2014 (R$ mi) 

BTG, Scor e AXA 

 
 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re,  
(2) R.O.E. Aqui definido como lucro líquido anualizado dividido pelo patrimônio líquido do fim do período 

  

09/2015 09/2014 09/2015 09/2015

Data de Autorização

Ativos 817 664 222 142

Patrimônio Liquido 358 379 99 85

Prêmio de Resseguro 221 89 38 34

Comissão -38 -24 -13 -1

Riscos Vigentes Não Emitidos -22 22 20 5

  Operações com Exterior 0 0 51 0

  Retrocessão Aceitas 0 0 0 2

Prêmio  Emitido 161 87 96 39

Variações das Provisões Técnicas -122 -73 -39 -25

Prêmios Ganhos (PG) 39 15 57 14

Sinistros Ocorridos -1 -1 -56 -7

Custos de Aquisição 0 0 0 -1

Outras Despesas Operacionais -5 -1 0 0

Despesas Administrativas -12 -7 -11 -17

Despesas com Tributos -3 -1 -3 -1

Resultado Industrial Pre Retro 19 5 -13 -12

Resultado com Retrocessão -24 -12 0 -4

Resultado Industrial -6 -7 -13 -16

Resultado Financeiro 45 33 10 8

Resultado Patrimonial 0 0 0 0

Resultado Operacional 39 27 -3 -8

Ganhos com Ativos não Correntes 0 0 0 0

Resultado antes imp. e parti. 39 27 -3 -8

Imposto de Renda -10 -7 1 2

Contribuição Social -6 -4 0 1

Participações sobre o Resultado 0 0 0 0

Lucro Líquido 23 16 -2 -5

Loss Ratio: Sinistro /PG 3% 8% 98% 49%

Custo Aquisição/ PG 0% 0% 0% 9%

Despesa Administrativa/ PG 31% 48% 19% 124%

Despesa Tributos/ PG 7% 5% 5% 8%

Outras Despesas/ PG 12% 6% 0% 0%

Expense Ratio 50% 58% 25% 140%

Combined Ratio Pre Retro 52% 66% 123% 189%

Resultado Retrocessão/ PG 62% 81% 0% 28%

Combined Ratio 114% 147% 123% 217%

(Ganho não Corr. + Fin. + Patr.)/ PG -114% -229% -17% -57%

(IR+ Contribuicao+Participacao)/ PG 40% 73% -2% -23%

Lucro Líquido Anualizado/ PL (1) 8,7% 5,6% -2,5% -7,8%

Alavancagem: PG Anualizado/ PL 15% 5% 76% 21%

AXA

25/ago/14

BTG

26/fev/13

Scor

06/ago/14
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Resultado das linhas de negócio 

Nesta sessão analisamos as diferentes linhas de negócio do mercado Brasileiro. Para analisar as 

diferentes linhas de negócio foram utilizadas informações provenientes da Tabela de Operações (TO) do 

banco de dados da SUSEP, diferente das sessões anteriores deste relatório que é baseado em dados 

provenientes das Demonstrações Financeiras de seguradoras e resseguradoras locais.  

Prêmios de Seguro Gerais e Resseguro para Setembro de 2015 e 2014 (R$ mi) 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, dados obtidos através da tabela de operações (TO) 

Após estudos adicionais, entendemos agora que houve mudança na definição dos dados apresentados na 

Tabela de Operações. Até meados de 2012, a Tabela de Operações continha dados de Resseguros Brutos 

de Comissão. A partir deste momento, após um período de transição, a Tabela de Operações parece 

apresentar dados referentes a Prêmios de Resseguros Líquidos de Comissão. O gráfico abaixo ilustra. 

Resseguro cedido obtido por diferentes fontes 

 
Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado de 12 meses 
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Grupo: Patrimonial 

Prêmio de seguro  Crescimento do prêmio de seguro 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, R$ bilhões, acumulado 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses 

 

Prêmio de resseguro   Crescimento do prêmio de resseguro 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, R$ bilhões, acumulado 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses 

 

Prêmio de resseguro/prêmio de seguro   Divisão de prêmio de resseguro por tipo de cia 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, R$ bilhões, acumulado 12 meses 

 

Loss Ratio: Seguradoras   Loss Ratio: Resseguradoras  

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses 
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Grupo: Riscos Financeiros 

Prêmio de seguro  Crescimento do prêmio de seguro 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, R$ bilhões, acumulado 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses 

 

Prêmio de resseguro   Crescimento do prêmio de resseguro 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, R$ bilhões, acumulado 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses 

 

Prêmio de resseguro/prêmio de seguro   Divisão de prêmio de resseguro por tipo de cia 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, R$ bilhões, acumulado 12 meses 

 

Loss Ratio: Seguradoras   Loss Ratio: Resseguradoras  

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses 
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Grupo: Rural 

Prêmio de seguro  Crescimento do prêmio de seguro 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, R$ bilhões, acumulado 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses 

 

Prêmio de resseguro   Crescimento do prêmio de resseguro 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, R$ bilhões, acumulado 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses 

 

Prêmio de resseguro/prêmio de seguro   Divisão de prêmio de resseguro por tipo de cia 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, R$ bilhões, acumulado 12 meses 

 

Loss Ratio: Seguradoras   Loss Ratio: Resseguradoras 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses 



Setembro 2015 Terra Report Terra Brasis Resseguros 

 25 

Grupo: Responsabilidades 

Prêmio de seguro  Crescimento do prêmio de seguro 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, R$ bilhões, acumulado 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses 

 

Prêmio de resseguro   Crescimento do prêmio de resseguro 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, R$ bilhões, acumulado 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses 

 

Prêmio de resseguro/prêmio de seguro   Divisão de prêmio de resseguro por tipo de cia 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, R$ bilhões, acumulado 12 meses 

 

 Loss Ratio: Seguradoras   Loss Ratio: Resseguradoras 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses 
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Grupo: Marítimo  

Prêmio de seguro  Crescimento do prêmio de seguro 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, R$ bilhões, acumulado 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses 

 

Prêmio de resseguro   Crescimento do prêmio de resseguro 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, R$ bilhões, acumulado 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses 

 

Prêmio de resseguro/prêmio de seguro   Divisão de prêmio de resseguro por tipo de cia 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, R$ bilhões, acumulado 12 meses 

 

 Loss Ratio: Seguradoras   Loss Ratio: Resseguradoras 

 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses  Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, acumulado 12 meses 
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Anexo 1: Segmentos conforme Ramos SUSEP 

Abaixo se encontram as definições da Terra Brasis dos segmentos referentes às diferentes linhas de 
negócios supervisionadas pela SUSEP. Linhas em cinza denotam linhas de negócio desativadas ou em 
“rundown”. Nesse relatório para a definição de Seguros Gerais, foram excluídos os ramos relacionados à 
DPVAT, pois acredita-se que tais ramos deveriam ser uma categoria independente. Também foram 
excluídos os ramos relacionados ao VGBL os quais a Terra Brasis acredita que deveriam ser apresentados 
junto a outras modalidades de Previdência. 

Segmentação do mercado brasileiro de seguros sob supervisão da SUSEP 

 

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re 
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Anexo 2: Lista de Termos Técnicos 

Aqui segue uma lista inicial com as definições que utilizamos neste relatório para certos termos de 

resseguro. Imaginamos ir crescendo a lista e acreditamos que isso seja de valia uma vez que diversos 

termos de resseguros tem sido utilizados com sentidos diversos. 

Mercado Brasileiro de Seguros Gerais: É o mercado formado pelas operações de seguros conforme 

segmentação oficial da SUSEP, exceto aquelas classificadas na modalidade DPVAT e VGBL. 

Mercado Brasileiro de Resseguros: É formado pelos negócios cedidos pelas seguradoras brasileiras 

às resseguradoras autorizadas a operar no Brasil e classificadas como locais, admitidas ou eventuais.  

Mercado Local de Resseguros: É formado pelos negócios recebidos pelas Resseguradoras Locais. 

Prêmio Emitido ou Prêmio Emitido Bruto: É o valor do prêmio emitido pelas Cedentes ou 

resseguradoras, antes da dedução de resseguro ou retrocessão. No caso das resseguradoras, a partir de 

maio de 2011, as comissões pagas as Cedentes são deduzidas deste valor. 

Prêmio Emitido Líquido: É o prêmio emitido deduzido o prêmio cedido em resseguro ou retrocessão. 

Prêmio de Resseguro ou Prêmio de Resseguro Bruto: Mesmo que prêmio emitido ou prêmio 

emitido bruto pelas resseguradoras. Apesar de por definição as comissões serem deduzidas deste valor, 

temporariamente no Terra Report indicamos sempre se o prêmio de resseguro é líquido ou bruto de 

comissão. 

Prêmio de Resseguro Líquido: É o prêmio emitido pela resseguradora menos o prêmio de retrocessão 

cedida. Da mesma forma que para o Prêmio de Resseguro, temporariamente no Terra Report indicamos 

sempre se o prêmio de resseguro é líquido ou bruto de comissão. 

Comissão: É o valor que a resseguradora ou retrocessionária paga para a cedente, com o objetivo de 

cobrir parte dos gastos incorridos na administração e angariação de negócios. 

Corretagem: É o valor pago ao corretor (“broker”), como remuneração pela intermediação da operação 

de seguros, resseguro ou retrocessão. 

Overriding: É a parte da comissão paga a Cedente em adição aos gastos de comercialização incorridas 

por ela. 
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Anexo 3: Principais Índices das Resseguradoras Locais  
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