
 

 

Crescimento médio anual dos últimos 5 anos por segmento (2010 a 2015)   

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, ANS, Banco Central do Brasil. Nota: Valores nominais 
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 Embora o mercado de resseguros seja o foco do Terra Report, como 
tradicionalmente fazemos, comentamos no inicio desta edição sobre a 

composição e evolução recente do mercado brasileiro de seguros.  

 Analisando o crescimento de prêmio dos diferentes segmentos que 

compõem o mercado brasileiro de seguros, observamos um crescimento 
menor na maioria dos segmentos em 2015 em comparação ao ano de 

2014. No entanto, a maioria dos segmentos continua a crescer acima do 
crescimento do PIB, em valores nominais.  

 Quanto ao mercado brasileiro de resseguros, o volume de resseguro 

(bruto de comissão) acumulado de 12 meses findos em março de 2016 

foi de R$ 10,2bi frente a R$ 9,3bi do mesmo período do ano de 2015, um 
crescimento anual de 10,3%. 

 Para este mesmo período, o volume de resseguro (bruto de comissão) 

emitido por resseguradoras locais provenientes de cedentes brasileiras foi 

de R$ 7,4bi, aumento de 10,5% em relação aos R$ 6,7bi apresentados 

no acumulado de 12 meses findos em março de 2015. 

 O volume vindo de cedentes offshore atingiu R$ 1,3 bilhão contra R$ 
527,7 milhões reportados no período anterior, um crescimento anual de 

148,4%, volume expressivo, equivalente a 17,8% do volume total 

recebido das cedentes brasileiras, em comparação a 7,9% do mesmo 
período de 2015. 

 No primeiro trimestre de 2016, as Resseguradoras Locais apresentaram 

um lucro de R$ 262 milhões, ante um lucro de R$ 193 milhões em 2015. 

Nesse período, o IRB lucrou R$ 212 milhões e as demais resseguradoras 
R$ 50 milhões. 
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Introdução 

 

Caro Leitor, 

 

Como anualmente fazemos, esta edição do Terra Report traz uma breve análise sobre a composição e 
evolução do Mercado de Seguros Brasileiro em 2015. 

Observa-se uma desaceleração no ritmo de crescimento de quase todos os segmentos de negócios que 
compõe o mercado. No entanto, apesar de um cenário político e econômico cada vez mais desafiador, o 
setor segue crescendo a uma taxa superior ao crescimento nominal do PIB brasileiro. 

Outro ponto que merece destaque, é a resiliência do setor de resseguros brasileiro frente as condições 
desafiadoras da economia brasileira. O setor registrou em 2015 um crescimento superior ao apresentado 
no ano anterior.  

Esta edição traz também uma análise do mercado para o primeiro trimestre de 2016. Nota-se um ritmo 
de crescimento de prêmio de resseguro estável, ao redor dos 10%, com um ligeiro aumento no volume 
de prêmio cedido as resseguradoras offshore. Este movimento é muito similar ao registrado no mesmo 
período de 2015. Dessa forma, vale salientar que uma vez que estamos analisando um período curto de 
apenas três meses, os dados podem ter uma distorção contábil, sendo necessário mais alguns meses 
para verificar uma possível tendência. 

Apesar de o mercado ressegurador local ter apresentado um lucro líquido no primeiro trimestre de 2016 
superior ao apresentado no mesmo período de 2015, o momento pede cautela em qualquer análise. No 
período analisado, as resseguradoras locais apresentaram um lucro líquido de R$ 261 milhões em 
comparação aos R$ 193 milhões do primeiro trimestre de 2015. 

Os desafios vão além das fronteiras brasileiras, com acontecimentos que devem impactar não somente o 
mercado global de seguros e resseguros, mas o cenário mundial como um todo e que por isso merecem 
atenção. No cenário doméstico, podemos citar o processo de impeachment do presidente da república, 
além dos desdobramentos das investigações policiais, incluindo a lava jato. No cenário internacional, a 
saída do Reino Unido da União Europeia e a escolha do novo presidente dos Estados Unidos. 

 

Boa leitura, 
 
 
Priscila Grossi, ARe 
Analista de Riscos 
Terra Brasis Resseguros 
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Mercado Brasileiro de Seguros Gerais 

Embora o Mercado de Resseguros seja o foco do Terra Report, como tradicionalmente fazemos, 

comentamos no inicio desta edição sobre a composição e evolução recente do Mercado Brasileiro de 

Seguros. Para uma análise conceitual mais extensa dos segmentos, vide edição de Dezembro de 2012 do 

Terra Report. 

Conforme mencionado anteriormente, analisar o que é denominado de Mercado Brasileiro de Seguros não 

é tarefa simples. Muitas vezes a definição de mercado de seguros inclui produtos de Previdência e 

Capitalização. Outras vezes, planos de saúde são excluídos por não serem regulados pela Susep e sim 

pela ANS. 

Desta maneira, acreditamos que para uma análise apropriada do mercado é necessário quebra-lo em 

diferentes segmentos. Nós dividimos o mercado em oito segmentos conforme mostrado e descrito abaixo. 

No Anexo 1 mostramos os parâmetros usados para esta classificação. 

Prêmio Bruto de Seguros e Contribuições por Segmento em 2015 (R$ bi) 

 
 

Fonte: SUSEP, ANS, Terra Brasis Re.  
Somente seguros saúde foram considerados, planos de saúde foram excluídos.  

Analisando o crescimento de prêmio desses diferentes segmentos podemos observar um crescimento 

menor na maioria dos segmentos em 2015 em comparação ao ano de 2014. Notar que os crescimentos 

(inclusive do PIB) são nominais. 

Crescimento de prêmio por Segmento em 2015/2014   Crescimento de prêmio por Segmento em 2014/2013 

 

 

 

Fonte: SUSEP, ANS, Terra Brasis Re, Banco Central 

Nota: Valores nominais 

 Fonte: SUSEP, ANS, Terra Brasis Re, Banco Central 

Nota: Valores nominais 

Verifica-se, no entanto, que a maioria dos segmentos continua a crescer acima do crescimento do PIB, as 

únicas exceções são os segmentos de Grandes Riscos, Ramos Elementares e o de Capitalização. O 

Resseguro e Vida e A.P. são os únicos segmentos que cresceram mais em 2015 que em 2014.  
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Analisando um histórico mais longo, nota-se que todos os segmentos continuam a apresentar 

crescimento superior ao crescimento da Economia Brasileira. Acreditamos que este comportamento 

permaneça ainda por vários anos, apesar do cenário macroeconômico brasileiro desafiador. 

Crescimento médio anual dos últimos 5 anos por segmento (2010 a 2015)   

 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, ANS, Banco Central do Brasil  
Nota: Valores nominais 
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Seguimos agora com a nossa análise usual. O segmento de Seguros Gerais, conforme metodologia 

apresentada no Anexo 1, manteve o movimento de queda no ritmo de crescimento durante os primeiros 

meses de 2016, processo iniciado em 2014. 

No acumulado de 12 meses findos em março de 2015, o Mercado Brasileiro gerou R$ 86,9bi em prêmio 

de seguro, em comparação aos R$ 85,0bi do mesmo período do ano anterior, representando uma taxa de 

crescimento anual de 2,3% frente a 6,7% do mesmo período de 2015. 

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 no primeiro trimestre de 

2016 em relação ao mesmo período de 2015. No acumulado de 12 meses findos em março de 2016, o 

índice ficou em 49,7% 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 março de 2016, ficou em 

24,0% ante 23,4% dos 12 meses findos em março 2015, registrando uma 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 o acumulado de 12 meses findos em março de 

2016 em 17,6% contra 15,1% apresentados no mesmo período do ano anterior. 

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

sobre o prêmio ganho, ficou positivo em 0,4% frente a 1,4% do mesmo período de 2015. Isso significa 

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

março de 2016 quando comparado ao mesmo período de 2015. 

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

encerrando os 12 meses findos em março de 2016 em 91,7% frente a 89,1% do mesmo período de 

2015, 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 

Começamos a análise desta sessão usando os dados acumulados dos últimos 12 meses. 

No acumulado de 12 meses findos em março de 2016, o volume do mercado brasileiro de 

resseguros (bruto de comissão) foi de R$ 10,2bi frente a R$ 9,3bi do mesmo período do ano de 

2015, um crescimento anual de 10,3%.  

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 11,8%, contra os 

10,9% do mesmo período de 2015, maior patamar desde a abertura do mercado de resseguros a 

competição privada em 2008. 

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 março de 2016, foi de R$ 

2,32bi, um aumento de 4,9% em relação aos R$ 2,21bi 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 março de 2016, representou 2,7% do volume 

de prêmio do segmento de seguro gerais, em comparação aos 2,6% do mesmo período de 2015. 

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 findos em março de 2016, o volume de resseguro (bruto de comissão) emitido 

por resseguradoras locais provenientes de cedentes brasileiras foi de R$ 7,4bi, aumento de 10,5% em 

relação aos R$ 6,7bi apresentados em 2015. Para este mesmo período, o volume vindo de cedentes 

offshore atingiu R$ 1,3 bilhão contra R$ 527,7 milhões reportados no mesmo período do ano anterior, um 

crescimento anual de 148,4%, volume expressivo, equivalente a 17,8% do volume total recebido das 

cedentes brasileiras, em comparação a 7,9% do mesmo período de 2015. 

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 março de 2016, detendo 71% do volume 

de prêmio cedido por cedentes brasileiras, percentual próximo aos 72% apresentados no mesmo período 

de 2015. 

 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 

O fluxograma a seguir mostra o volume de prêmio de resseguro e retrocessão, brutos de comissão, nos 

12 meses findos em Março de 2016 e os doze meses anteriores. 

Fluxo de resseguros no mercado brasileiro nos 12 meses findos em Março 2016 e os doze meses anteriores 
(bruto de comissão, R$ mi) 

 
Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, R$ milhão, números brutos de comissão de resseguros 
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Passamos agora a analisar os números do ano corrente. 

Analisando os números do primeiro trimestre de 2016, as seguradoras brasileiras geraram R$ 2,4bi em 

resseguro cedido, um crescimento de 6,5% em relação ao mesmo período de 2015, quando geraram R$ 

2,2bi. O volume de resseguro (bruto de comissão) emitido por resseguradoras locais nesses primeiros 

três meses de 2016 foi de R$ 1,7bi, um crescimento de 1% frente ao mesmo período de 2015. 

Durante esse período, o IRB emitiu um volume de prêmio 26% maior do que o apresentado no mesmo 

período do ano anterior, enquanto as outras locais apresentaram uma queda de aproximadamente 17%. 

Já o volume de resseguro cedido à resseguradoras offshore aumentou 22%. 

Prêmio cedido por Cedentes Brasileiras e recebido pelas Resseguradoras Locais de Janeiro a Março 2016 (R$ mi) 

 
 
Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re 

O fluxograma a seguir mostra o volume de prêmio de resseguro e retrocessão, brutos de comissão, no 

mercado brasileiro nos três primeiros meses de 2016 e 2015. 

Fluxo de resseguros no mercado brasileiro de Janeiro a Março de 2016 e 2015 (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 primeiro trimestre de 2016 com uma participação de mercado de 37%, enquanto as outras 

resseguradoras locais encerraram o período detendo 33% do mercado e as resseguradoras offshore 30%. 

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

 
 

Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re 

Analisando apenas o mercado local, o IRB retém 52% do mercado, enquanto que as demais locais 

repartem os 48% restante do mercado. 

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 

 

Nessa página seguinte ilustramos o fluxograma anual de prêmios a partir de 2007, o último ano de 

regime monopolista de resseguro. 
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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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Resultado das Resseguradoras Locais 

Os números do primeiro trimestre de 2016 mostram um ambiente de negócios desafiador para as 

resseguradoras locais, apesar do aumento no volume de resseguro emitido e também de um resultado 

positivo no período. Observa-se uma piora da sinistralidade, compensada por um ganho com as operações 

de retrocessões, o que resultou em um Combined Ratio somente ligeiramente acima dos 100%.  

No acumulado de 12 meses findos em março de 2016, a sinistralidade (“Loss Ratio”) experimentada 

pelo mercado ressegurador local ficou em 101%, aumento de 27 pontos percentuais frente ao nível de 

74% registrado no mesmo período de 2015. 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 março de 2016, permaneceu 

estável, encerrando o período em 2,2% frente a 2,1% do mesmo período do ano anterior. No mesmo 

período, o índice de despesas administrativas (incluindo impostos e outras despesas) ficou em 

11,8% frente 11,6% do mesmo período de 2015, apresentando uma leve 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, para o acumulado de 12 meses findos em março de 2016, 

atingiu um resultado de -14,2% frente a 8,8% do mesmo período de 2015, 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 27% da sinistralidade foi praticamente compensando pela queda de 

aproximadamente 23% do resultado do índice retrocessão.  

No acumulado de 12 meses findos em março de 2016, Combined Ratio (incluindo o índice de 

resultado de retrocessão) atingiu 100,9% frente a 96,6% do mesmo período de 2015.  

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 para os três meses de 2016 e 

2015. 

Resumo dos resultados e principais métricas das resseguradoras em 2016 e 2015 

 
 
Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re, números em milhões 

No primeiro trimestre de 2016, as Resseguradoras Locais apresentaram um lucro de R$ 262 milhões, ante 

um lucro de R$ 193 milhões em 2015. Nesse período, o IRB lucrou R$ 212 milhões e as demais 

resseguradoras R$ 50 milhões. 

Lucro líquido – 1T2016 (R$ mi)  

Total Resseguradoras Locais 

 Lucro líquido – 1T2016 (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”. 
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Comparando o 1T2016 com o 1T2015, notamos uma melhora na sinistralidade das classes de 2008 a 2012, 

enquanto o IRB e a classe de 2014 apresentaram uma piora no índice. Além disso, esses dois últimos 

também mostraram, no período analisado, uma recuperação maior em sinistros do que foi pago em prêmios 

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

de retrocessões. 

Resumos dos resultados e principais métricas Resseguradoras por Classe  

Janeiro a março de 2016 e 2015 

 
Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re 

Ademais, o IRB e a classe de 2012 apresentaram um resultado com investimento forte, o que contribuiu para 

um resultado positivo na última linha, superior ao demonstrado no mesmo período de 2015. A classe de 

2008 também apresentou no período um lucro líquido maior em relação ao ano anterior, resultado 

influenciado por uma queda na sinistralidade e também por uma redução nas despesas com operações de 

resseguros.  
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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. 

Métricas das Resseguradoras Locais classificado por “Classe”  

 
Fonte: SUSEP, Terra Brasis Re 

Em termos de produção, as classes de 2010 e 2012 apresentaram retração em relação ao mesmo período 

do ano anterior, enquanto as demais classes apresentaram crescimento. Em relação a market-share, o 

IRB manteve a liderança, crescendo de 47% para 58%, enquanto as classes de 2010 e a classe de 2012 

perderam participação de mercado e a classe de 2008 avançou. 

 

  

Data da

Companhia autorização 2016/03 2015/03 R$ mm  (%) 2016/03 2015/03

IRB 03/abr/39 982 728 254 35% 57,8% 46,8%

IRB 982 728 254 35% 57,8% 46,8%

JM 23/mai/08 29 43 -14 -33% 1,7% 2,7%

Munich 23/mai/08 112 99 13 13% 6,6% 6,4%

Mapfre 14/nov/08 66 31 35 112% 3,9% 2,0%

XL 05/dez/08 14 6 8 135% 0,8% 0,4%

Classe de 2008 220 179 42 23% 13,0% 11,5%

Chubb 25/nov/09 32 34 -2 -6% 1,9% 2,2%

Austral 31/jan/11 53 119 -66 -56% 3,1% 7,7%

AIG 04/abr/11 11 43 -33 -76% 0,6% 2,8%

Classe de 2010 95 196 -101 -52% 5,6% 12,6%

Zurich 05/jan/12 143 234 -92 -39% 8,4% 15,1%

Markel 17/jan/12 8 1 7 1143% 0,5% 0,0%

Swiss 14/jun/12 95 74 21 28% 5,6% 4,8%

Terra Brasis 04/out/12 26 21 5 23% 1,5% 1,3%

Allianz 20/dez/12 28 87 -59 -68% 1,7% 5,6%

BTG 26/fev/13 33 21 13 62% 2,0% 1,3%

Classe de 2012 333 438 -105 -24% 19,6% 28,2%

Scor 06/ago/14 46 10 36 350% 2,7% 0,7%

AXA 25/ago/14 21 4 17 438% 1,2% 0,3%

Classe de 2014 67 14 53 375% 3,9% 0,9%

Total 1.698 1.556 142 9% 100% 100%

Variação Market SharePrêmio Emitido
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As tabelas abaixo representam a demonstração de resultado das Resseguradoras Locais de janeiro a 

março de 2016 e 2015.  

Demonstração de resultado Resseguradoras Locais de janeiro a março de 2016 e 2015 (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 março de 2016 e 2015 (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 março de 2016 e 2015 (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 março de 2016 e 2015 (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 março de 2016 e 2015 (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 de janeiro a março de 2016 e 2015 (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 



Março 2016 Terra Report Terra Brasis Resseguros 

26  

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 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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Este documento foi elaborado pela Terra Brasis Resseguros S.A. (“Terra Brasis Re”) para fins 
meramente informativos. 

A Terra Brasis Re, seus sócios, sociedades sob o mesmo controle, seus diretores, empregados e 
representantes não expressam nenhuma opinião, não garantem e nem assumem qualquer 
responsabilidade pela suficiência, consistência ou completude de qualquer das informações aqui 
apresentadas, ou por qualquer omissão com relação a este relatório. Este relatório também não tem 
o intuito de ser uma declaração completa ou um resumo sobre mercados ou estratégias abordados 
neste documento. Nenhuma das pessoas mencionadas neste parágrafo será responsável por 
quaisquer perdas ou danos de qualquer natureza que decorram do uso das informações contidas 
neste documento, ou que eventualmente sejam obtidas por terceiros por qualquer outro meio. A 
Terra Brasis Re não assume responsabilidade pelas operações descritas neste documento e seu 
conteúdo não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, fiscal ou jurídico. 

As informações contidas neste documento foram obtidas junto a fontes públicas, sendo que a Terra 
Brasis Re não realizou uma verificação independente destas informações. Quaisquer projeções ou 
previsões contidas neste relatório são baseadas em suposições e estimativas subjetivas sobre 
eventos e circunstâncias que ainda não ocorreram e estão sujeitos a variações significativas. Dessa 
forma, não é possível assegurar que quaisquer resultados oriundos de projeções ou previsões 
constantes deste documento serão efetivamente verificados. 

Esta publicação é válida somente nesta data, sendo que eventos futuros podem prejudicar suas 
conclusões. A Terra Brasis Re não assume nenhuma responsabilidade em atualizar, revisar, retificar 
ou anular este relatório em virtude de qualquer acontecimento futuro, exceto se previamente 
solicitado. 

Não é obrigação da Terra Brasis Re implementar os procedimentos apresentados neste documento, 
bem como a Terra Brasis Re não é responsável por qualquer falha em quaisquer negociações ou 
operações relativas a este relatório. Nenhum investimento ou decisão financeira deve ser baseado 
exclusivamente nas informações aqui apresentadas. 

Quaisquer opiniões relacionadas ao objeto deste documento que sejam eventualmente 
manifestadas pela Terra Brasis Re devem ser consideradas exclusivamente como uma sugestão de 
melhor maneira de conduzir os diversos assuntos relacionados ao objeto deste relatório. 

Todas as informações contidas nesta apresentação devem ser mantidas de forma estritamente 
confidencial e só podem ser divulgadas, citadas ou reproduzidas, no todo ou em parte, com a prévia 
e expressa anuência da Terra Brasis Re para pessoas que tenham concordado em tratar tais 
informações de forma confidencial. 
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