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• O volume de resseguro cedido pelas Seguradoras Brasileiras (bruto de comissão) 
foi de R$ 10,1 bilhões, crescimento nominal de 12,1% em relação aos R$ 9,0 
bilhões de 2014. 

• Deste volume cedido, R$ 7,3 bilhões foram colocados nas Resseguradoras Locais 
(crescimento de 20,1% em relação a 2014) e R$ 2,8 bilhões colocados nas 
Resseguradoras Offshore (queda de 4,8% em relação a 2014). 

• Estimamos que o resseguro aceito pelas Resseguradoras Locais relacionado a 
Riscos do Exterior teve um crescimento perto de 160%, passando de R$ 450,8 
milhões em 2014 para R$ 1,16 bilhão em 2015, volume expressivo, equivalente a 
16,0 % do total do resseguro aceito pelas Resseguradoras Locais. 

• A sinistralidade das Resseguradoras Locais passou de 78% em 2014 para 98% 
em 2015 (61% para o IRB e 142% para o conjunto das outras locais), 
desempenho parcialmente influenciado por alguns sinistros de grande monta 
ocorridos no quarto trimestre de 2015. O Combined Ratio, antes da retrocessão, 
passou de 92% em 2014 para 113% em 2015 (73% para o IRB e 160% para o 
conjunto das outras locais). 

• O lucro líquido das Resseguradoras Locais foi de R$ 943 milhões (R$ 764 milhões 
do IRB) tendo sido de R$ 685 milhões (R$ 602 milhões do IRB) em 2014. Com 
estes dados, o ROE (Return on Equity) do conjunto de Resseguradoras Locais foi 
de 15,2% (24,9% para o IRB e 5,7% para o conjunto das demais 
Resseguradoras Locais), sendo que em 2014, o ROE foi de 12,6% (21,4% para o 
IRB e 3,2% para as demais Resseguradoras Locais). 

• O resultado positivo na última linha, apesar da grande deterioração dos índices 
técnicos brutos (com exceção do IRB, de quase todas as demais Resseguradoras 
Locais), foi influenciado pelos resultados altamente positivos obtidos nas 
Operações de Retrocessão e pelos excelentes Resultados de Investimento 
apresentado pelas Resseguradoras Locais ao longo de 2015. 
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Introdução 

 

Caro Leitor, 

 

Conforme esperávamos e mencionamos na última edição do Terra Report, alguns sinistros de grande 
monta ocorridos no último trimestre, inclusive a tragédia de Mariana, elevaram ainda mais a sinistralidade 
do mercado. O ano de 2015 termina com uma sinistralidade bruta (antes de retrocessão) de 98%, 20 
pontos percentuais acima de 2014. 

O impacto deste aumento de sinistralidade foi contrabalanceado por uma melhora de 19 pontos 
percentuais no resultado de retrocessão, causando apenas uma leve piora no Combined Ratio do 
mercado que termina o ano em 101% frente a 99% de 2014. 

O resultado da última linha das resseguradoras locais foi também beneficiado pelo ganho financeiro. Este 
montante é significativo dado o nível atual das taxas de juros brasileiras. Este montante é também 
crescente, uma vez que a maioria das resseguradoras locais são empresas com apenas alguns anos de 
existência e, portanto, suas provisões devem continuar a crescer por muitos anos. 

A dinâmica de 2015, com alta sinistralidade compensada por resultados positivos de retrocessão, se 
assemelham ao comportamento do mercado em 2013. Naquela ocasião, bem como agora, ressaltamos 
que esta não é uma dinâmica sustentável no médio prazo. Em 2014 tivemos uma reação ao 
comportamento de 2013. Resta observar se em 2016 teremos alguma reação à dinâmica de 2015. 

 

Boa leitura, 
 
Rodrigo Botti, ARe 
Diretor Geral e de Finanças e Operações 
Terra Brasis Resseguros 
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Mercado Brasileiro de Seguros Gerais 

O segmento de Seguros Gerais, conforme metodologia apresentada no Anexo 1, manteve o movimento 
de queda no ritmo de crescimento de prêmio ao longo de 2015, processo iniciado em 2014. 

Em 2015, o Mercado Brasileiro gerou R$ 86,8bi em prêmio de seguro, em comparação aos R$ 83,9bi 
registrados no ano anterior, representando uma taxa de crescimento anual de 3,4% frente a 6,6% em 
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 piora em 2015. No ano de 
2015, o índice ficou em 50,1% frente a 49,0% de 2014. 

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, em 2015 ficou em 23,9% ante 23,4% de 2014, registrando uma leve 
piora. 
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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   

O índice de despesa administrativa (incluindo despesa com impostos e outras) também 
apresentou uma piora no período analisado, encerrando 2015 em 16,5% contra 15,1% apresentados no 
ano anterior. 

No mesmo período, o índice de resultado de resseguro, obtido pela razão do resultado de resseguro 
sobre o prêmio ganho, ficou em -0,3% frente a 2,0% de 2014. Isso significa que em 2015, as 
Seguradoras recuperaram em sinistros das seguradoras mais, do que foi pago em prêmio. 

Como resultado do conjunto de índices mencionados acima, o Combined Ratio, incluindo o índice de 
resultado de resseguro, apresentou uma pequena piora, encerrando o ano de 2015 em 90,3% frente a 
89,5% do mesmo período de 2014. 

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 

Em 2015, o volume do mercado brasileiro de resseguros (bruto de comissão) foi de R$ 10,1bi 
frente a R$ 9,0bi em 2014, crescimento nominal de 12,1%. 

Prêmio cedido em resseguro acumulado de 12 meses (bruto de comissão, R$ bi) 

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

No mesmo período, a proporção de resseguro cedido sobre prêmio de seguro ficou em 11,6%, contra os 
10,7% de 2014, maior patamar desde a abertura do mercado de resseguros a competição privada em 
2008.  

Crescimento do prêmio cedido em resseguro e 
prêmio de seguros gerais 

  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, em 2015, foi de R$ 2,32bi, uma queda de 1,8% em relação aos 
R$ 2,36bi apresentados em 2014.  

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

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

O prêmio de cosseguro, em 2015, representou 2,7% do volume de prêmio do segmento de seguro 
gerais, em comparação aos 2,8% 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 

Em 2015, o volume de resseguro (bruto de comissão) emitido por resseguradoras locais 
provenientes de cedentes brasileiras foi de R$ 7,3bi, aumento de 20,1% em relação aos R$ 6,1bi em 
2014. No mesmo período, o volume vindo de cedentes offshore atingiu R$ 1,2 bilhão contra R$ 451 
milhões em 2014, um crescimento anual de 158%, volume expressivo, equivalente a 16% do volume 
recebido das cedentes brasileiras, em comparação a 7% de 2014.   

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 2015 detendo 73% do volume de prêmio cedido por cedentes brasileiras, 
aproximadamente 5 pontos percentuais acima dos 68% registrados em 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 

Ainda com base no volume de resseguro (bruto de comissão) emitido no mercado local proveniente de 
cedentes brasileiras, o IRB emitiu um volume de prêmio 20,1% maior do que o apresentado em 2014, 
enquanto as outras resseguradoras locais apresentaram um crescimento de 20,2%. No mesmo período, o 
volume de resseguro cedido a resseguradoras offshore caiu 4,8%. 

Prêmio cedido por Cedentes Brasileiras e aceito pelas Resseguradoras Locais (R$ mi) 

 
 

 Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re 

Em 2015, o mercado ressegurador local retrocedeu 41% do total de resseguro emitido por 
resseguradoras locais, provenientes de cedentes locais e offshore, contra 43% registrado em 2014, 
retendo R$ 5.0bi ante R$ 3,8bi do mesmo período do ano anterior. 

Na página seguinte ilustramos o fluxograma anual de prêmios a partir de 2007, o último ano de regime 
monopolista de resseguro. 

  

Resseguro (bruto de comissão) cedido pelas Cedentes Brasileiras

2015 2014 15/14 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
ao IRB 3.348 2.788 20,1% 2.707 2.419 2.562 1.181 2.915 3.219 3.224
às outras Resseguradoras Locais 3.999 3.328 20,2% 2.572 1.459 1.319 967 806 329
Total ao Mercado Local 7.347 6.116 20,1% 5.279 3.878 3.882 2.148 3.721 3.548 3.224
às Resseguradoras Offshore 2.750 2.888 -4,8% 2.980 2.588 2.569 2.310 565 254 66
Total 10.097 9.004 12,1% 8.259 6.466 6.451 4.458 4.286 3.802 3.291

Resseguro (bruto de comissão) aceito pelas Resseguradoras Locais

2015/12 2014/12 15/14 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
de Cedentes Brasileiras 7.347 6.116 20% 5.279 3.878 3.882 2.148 3.721 3.548 3.224
de Cedentes Offshore 1.161 451 158% 443 149 50 119 84 31 22
Resseguro Bruto Comissão 8.508 6.566 30% 5.722 4.027 3.932 2.267 3.805 3.578 3.246
Retrocessão Bruto Comissão 3.480 2.804 24% 2.516 1.813 2.156 916 1.845 1.937 1.641
Resseguro Retido 5.028 3.763 34% 3.207 2.214 1.788 1.351 1.960 1.642 1.605
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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 
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Analisando a distribuição do volume de resseguro cedido apenas por cedentes brasileiras, O IRB encerrou 
o ano de 2015 com uma participação de mercado de 33%, enquanto as outras resseguradoras locais 
encerraram o período detendo 40% do mercado e as resseguradoras offshore 27%. 

Market Share de resseguro (bruto de comissão) cedido apenas pelas cedentes brasileiras 

 
Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re 

Analisando apenas o mercado local, o IRB manteve participação de 46% enquanto o conjunto das outras 
15 resseguradoras locais mantiveram 54%. 

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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Resultado das Resseguradoras Locais 

O resultado das resseguradoras locais em 2015 foi parcialmente influenciado por alguns sinistros de grande 
monta ocorridos no quarto trimestre, contribuindo para uma piora da sinistralidade, resultando em um 
Combined Ratio, antes do resultado de retrocessão, acima de 100%. O resultado positivo na última linha, 
apesar da deterioração dos índices técnicos brutos, foi influenciado pelos resultados altamente positivos 
obtidos nas Operações de Retrocessão e pelos excelentes Resultados de Investimento apresentado pelas 
Resseguradoras Locais ao longo do ano.  

Em 2015, a sinistralidade (“Loss Ratio”) experimentada pelo mercado ressegurador local ficou em 
98%, aumento de 20 pontos percentuais frente ao nível de 78% registrado em 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 encerrou o ano de 2015 em 2,1%, mesmo resultado apresentado em 
2014. No mesmo período, o índice de despesas administrativas (incluindo impostos e outras 
despesas) ficou em 12,5% frente 11,9% de 2014, apresentando uma piora.  

(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, em 2015, atingiu um resultado de -11,6% frente a 6,9% de 
2014, mostrando que as resseguradoras locais apresentaram um resultado positivo em suas operações de 
retrocessão, recuperando mais sinistros do que foi pago em prêmio. Esse resultado foi em parte, 
influenciado pelos sinistros de grande monta registrados no quarto trimestre de 2015.  
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Com isso, o aumento de 20% da sinistralidade foi praticamente compensando pela queda de quase 19% 
do índice de resultado da retrocessão.  

O Combined Ratio (incluindo o índice de resultado de retrocessão) apresentou leve piora durante 
o ano, atingindo 101,1% frente a 99,0% de 2014. Pode se concluir, que apesar das significantes perdas 
ocorridas em 2015, o resultado das resseguradoras locais, dado o resultado de retrocessão, não sofreu 
impacto significante. 

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 
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Abaixo mostramos um resumo do resultado do mercado ressegurador local em 2015 e 2014. 

Resumo dos resultados e principais métricas das resseguradoras em 2015 e 2014 

 
Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, números em milhões 

As Resseguradoras Locais encerram o ano de 2015 com um lucro de R$ 943 milhões, ante um lucro de 
R$ 685 milhões em 2014. Nesse período, o IRB lucrou R$ 764 milhões e as demais resseguradoras R$ 
180 milhões. 

Lucro líquido (R$ mi): Total Resseguradoras Locais  Lucro líquido (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 o ano de 2015 com 2014 nota-se uma melhora na última linha de todas as classes, resultado 
influenciado principalmente pelos resultados positivos obtidos nas operações de retrocessão e excelente 
desempenho financeiro apresentado pelas resseguradoras locais.  
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Com exceção do IRB e da classe de 2014, houve uma piora geral da sinistralidade. O IRB apresentou uma 
melhora no índice de 14 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 em 2015 e 2014 por Classe  

 
Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re 

Todas as classes (exceto IRB) 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 não sustentável no longo prazo. 

Além disso, todas as classes apresentaram um resultado com investimento forte, o que contribuiu para um 
resultado positivo em quase todas as classes.  
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Abaixo mostramos Premio Emitido, líquido de comissão, bruto de retrocessão, incluindo cedentes brasileiras 

e cedentes offshore, bem como Market share de cada ressegurador local, dividido por “Classe”. Indicamos 

em vermelho um decréscimo no volume de prêmio ou market-share. 

Prêmio Emitido e Market Share das Resseguradoras Locais classificado por “Classe”  

 
Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, números em vermelho indicam decréscimo ou piora em relação ao período anterior. 
* Premio Emitido, líquido de comissão, bruto de retrocessão, incluindo cedentes brasileiras e cedentes offshore 

Em termos de produção, a classe de 2008 apresentou uma retração em relação a 2014. Enquanto as demais 
classes apresentaram crescimento. Em relação a market-share, o IRB manteve a liderança, crescendo de 
49% para 51%. As resseguradoras com mais experiência no Brasil, a classe de 2008, e também a classe de 
2012 perderam participação de mercado, enquanto a classe de 2010 avançou. 
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Abaixo mostramos as principais métricas das resseguradoras locais, dividido por “Classe”. Indicamos em 

vermelho um decréscimo no volume de prêmio ou uma piora na métrica. 

Métricas das Resseguradoras Locais classificado por “Classe”  

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

É grande a quantidade de números em vermelho na tabela acima. 11 das 16 resseguradoras locais 
tiveram piora em sua sinistralidade bruta. 12 das 16 resseguradoras locais tiveram sinistralidade acima de 
90%. 

Os números de Combined Ratio não são tão agravados considerando o resultado da retrocessão, onde 
um número grande de resseguradoras apresentou recuperação dos os sinistros incorridos maior que o 
prêmio cedido. 
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As tabelas abaixo representam a demonstração de resultado das Resseguradoras Locais em 2015 e 2014.  

Demonstração de resultado Resseguradoras Locais em 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 em 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 em 2015 e 2014 (R$ mi) 

Chubb, 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 em 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 em 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 
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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 em 2015 e 2014 (R$ mi) 

 

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

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 



Dezembro 2015 Terra Report Terra Brasis Resseguros 

24  

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 
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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 de Resseguro Emitido: 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. 

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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