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OBSERVAÇÕES INICIAIS SOBRE AS SEGURADORAS
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• Devem ser constituídas como Sociedades por Ações (S.A.).

• Devem ser auditadas contabilmente por auditores independentes.

• Devem ser auditadas atuarialmente por auditores independentes.

• Devem oferecer cobertura para as provisões técnicas com ativos garantidores.

• Devem utilizar o plano de contas padronizado pela SUSEP.

• Devem enviar seus dados (FIP) mensalmente para a SUSEP.

• Devem cumprir requerimentos de solvência (capital mínimo requerido).

• O mercado segurador cresceu muito após o plano real. Surgiram novos produtos 
como o PGBL e o VGBL.



NÚMEROS DO MERCADO SEGURADOR EM 2018
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Valores em bilhões de Reais
Empresas Quan-

tidade Ativos Passivos PL Provisões 
Técnicas Prêmios Lucro Retorno 

s/o PL (%)
Sociedades de Capitalização 17 36,705 32,786 3,919 29,416 21,433 1,282 32,71 
Resseguradoras 16 32,184 24,213 7,971 18,357 9,990 1,401 17,58 
EAPC – Sem Fins Lucrativos 15 3,333 2,779 0,554 2,635 0,441 -0,122 -
Seguradoras + Vida e Previdência 115 1.094,947 1.010,501 84,445 963,339 221,120 19,430 23,01
- Seguradoras (sem Vida e Prev.) 88 199,608 136,026 63,546 100,246 91,955 12,098 19,03
- Vida e Previdência 27 895,339 874,475 20,899 863,093 129,165 7,332 35,14 

Total 163 1.167,169 1.070,279 96,889 1.013,747 474,104 21,991 22,70

Dezembro de 2018 – R$ bilhões (Seguradoras + Vida e Previdência)
ATIVO Valor % PASSIVO E PL Valor %
Aplicações Financeiras 957 87,4 Provisões Técnicas 963 88,0
Outros Ativos Circulantes e Realizáveis a LP 99 9,0 Outros Passivos 47 4,3
Imobilizado, Investimentos e Intangíveis 39 3,6 Patrimônio Líquido 85 7,7
TOTAL 1.095 100 TOTAL 1.095 100



SOLVÊNCIA DAS SEGURADORAS
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• As empresas, de uma forma geral, não precisam de capital mínimo. A CVM não exige
capital das empresas de capital aberto. O CFC também não exige.

• É exigido capital dos Bancos (Basileia) e das Seguradoras (Solvência). O BACEN e a
SUSEP fazem uma regulação prudencial, pois a quebra de um banco/seguradora gera
problemas sociais. Tais reguladores procuram salvaguardar as empresas.

• Quando uma seguradora tem problema de solvência, dificilmente os segurados
conseguem receber os ativos garantidores das provisões técnicas, pois são
quirografários (o dinheiro que porventura “sobra” vai para quem tem prioridade,
como os funcionários e o governo).

• As fraudes, os problemas de sistema (risco operacional), o default de clientes (risco de
crédito), as volatilidades de mercado como preço, câmbio, juros (risco de mercado) e
a má precificação dos seguros (risco de subscrição) podem levar determinada
empresa à insolvência.



PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO (PLA)
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PLA: é o patrimônio líquido contábil ajustado por adições e exclusões, no intuito de
possibilitar que as seguradoras executem suas atividades com mais qualidade e segurança
diante de oscilações e situações adversas.

Os ajustes no PLA incluem, principalmente, a exclusão de ativos de elevado nível de
subjetividade de mensuração, bem como de outros ativos cuja natureza seja considerada,
pela SUSEP, como impróprias para resguardar a solvência das seguradoras.

Há ajustes contábeis e ajustes econômicos (provenientes de risco de mercado).

O PLA é utilizado, basicamente, como:

• Base de cálculo para o limite de retenção.

• Base para o capital mínimo requerido.



PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO (PLA)
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Os principais ajustes no PLA são, basicamente: Partindo-se do Patrimônio Líquido
contábil:

Ajustes Contábeis (exclusões):
• Participação societária em coligadas, controladas em joint ventures (investimentos).
• Despesas antecipadas, custos de aquisição diferidos e intangíveis.
• Obras de arte e pedras preciosas (subjetividade na mensuração).
• Crédito tributário decorrente de prejuízo fiscal e de base negativa da CSLL, bem como

de diferenças temporárias (neste último, o que exceder a 15% do capital mínimo
requerido).

Ajustes Econômicos (adições ou exclusões):
• Diferença, seja ela positiva ou negativa, entre o valor de mercado e o valor contábil dos

ativos financeiros mantidos até o vencimento, líquida dos efeitos tributários.



LIMITE DE RETENÇÃO
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• Limite de Retenção é a responsabilidade máxima que uma seguradora poderá reter em
cada risco isolado.

• Muitas vezes as seguradoras não têm capacidade de, sozinhas, garantirem todos os riscos
subscritos por meio de suas apólices de seguros.

• Como exemplo, no seguro de grandes riscos, com vultosas importâncias seguradas, como
é o caso dos seguros das plataformas de petróleo, as seguradoras são obrigadas a dividir
com outras seguradoras (cosseguro) ou resseguradoras (resseguro), os riscos que lhe são
confiados.

• Os valores dos limites de retenção são de no máximo 5% do PLA.

• Os limites são calculados por atuários habilitados por meio de nota técnica atuarial.



COMO ERA ATÉ 2007 – MARGEM DE SOLVÊNCIA
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• Até 2007 o capital exigido das seguradoras era baseado em índice.

• Basicamente era 20% da produção anual de prêmios, que gerava uma alavancagem de 5
vezes.

• Era também necessário um capital mínimo de R$ 7,2 milhões para se operar em todo o Brasil.

• Em outras palavras, para um PLA de R$ 20 milhões, a seguradora poderia produzir R$ 100
milhões de prêmios. Pelo capital mínimo a produção poderia ser de até R$ 36 milhões.

• O modelo não era adequado, pois não importava o ramo de seguro ou mesmo onde a
cobertura era concedida. A métrica não levava em consideração os riscos envolvidos.

• Foi preciso mudar. A IAIS recomendou, assim como acontece na Europa (Solvência II). O
capital passou a ser exigido com base no risco. A SUSEP concedeu 4 anos para adaptação.

• Os critérios de cálculo estão contidos na Resolução CNSP nº 321/2015.



CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO (CMR)
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• Capital Mínimo Requerido (CMR): montante de capital que uma seguradora deve possuir para
poder operar. É o maior valor entre o Capital Base e o Capital de Risco.

• Capital Base: montante fixo (R$ 15 milhões para operar em todo o território nacional),
independente do volume de negócios da seguradora.

• Capital de Risco: montante variável de capital que uma seguradora deve possuir para garantir os
riscos inerentes à sua operação (subscrição, crédito, operacional e mercado).

• As seguradoras devem possuir capital (PLA) igual ou superior ao CMR e, também, liquidez em
relação ao Capital de Risco.

• Em situações extremamente adversas (muitas catástrofes) o capital que o regulador deveria
requerer seria infinito. Por isso a SUSEP utiliza-se de técnicas estatísticas (probabilidade de
insolvência com nível de confiança de pelo menos 99%). Criou-se fatores gerais do mercado. O
modelo interno com dados das próprias empresas ainda não tem sido utilizado, mas seria uma
evolução das regras atuais.



CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO – RISCO DE SUBSCRIÇÃO (2008) 
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• Risco de Subscrição: possibilidade de ocorrência de perdas que contrariem as expectativas da
seguradora, especialmente as bases técnicas e atuariais utilizadas para cálculo de prêmios,
contribuições e provisões técnicas, decorrentes das suas operações.

• Em outras palavras, é o risco que uma seguradora incorre ao arrecadar prêmios e contribuições
insuficientes para pagar os sinistros, pecúlios, aposentadorias etc.

• Capital de Risco de Subscrição: montante variável de capital que uma seguradora deve possuir,
para garantir o risco de subscrição inerente à sua operação.

• O capital de risco de subscrição é calculado em função de: (i) volume de negócios (prêmios e
sinistros retidos); (ii) regiões onde a seguradora atua; e (iii) fatores definidos pela SUSEP.

• Fórmula do Risco de Subscrição = ′ × M × V (vetores para prêmio e sinistro versus matriz de
correlação. São várias tabelas criadas pela SUSEP).



CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO – RISCO DE SUBSCRIÇÃO (2008) 
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CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO – RISCO DE CRÉDITO (2011) 
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Risco de Crédito é o risco que a seguradora incorre em seus ativos:

• Pela possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, pela contraparte,
das suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados; e/ou

• Pelas desvalorizações dos recebíveis decorrentes da redução na classificação de risco da
contraparte.

• É o risco de default.

• Capital de Risco de Crédito: montante variável de capital que uma seguradora deve possuir
para garantir o risco de crédito a que está exposta.



CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO – RISCO DE CRÉDITO (2011) 
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O Capital para risco de crédito é calculado em duas parcelas:

• 1ª parcela: em função do grau de risco da contraparte supervisionada pela SUSEP:
resseguradoras, empresas de capitalização, entidades abertas de previdência complementar e
outras seguradoras. Vale a classificação de risco fornecida por agências de rating.

=> Fatores multiplicados pela exposição e pela correlação.
Fatores = de 1,93% a 3,04%

• 2ª parcela: em função do grau de risco quando a contraparte não é supervisionada pela SUSEP.
Há exposições de ativos como investimentos, prêmios a receber, créditos tributários etc.

=> Fatores de Ponderação (FPR) multiplicados pela Exposição (expi).
F – Fator multiplicador = 8%

• Capital para risco de crédito (as duas parcelas):



CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO – RISCO DE CRÉDITO (2011) 
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Ativos (2ª Parcela) Ponderação 
de Risco (%)

Depósitos bancários e Valores em trânsito 20%
Aplicações no mercado aberto 20%
Depósitos judiciais e fiscais 20%
Aplicações em títulos privados de renda fixa emitidos por bancos, com vencto. em até 3 meses 20%
Aplicações em títulos privados de renda fixa emitidos por bancos, com vencto. superior a 3 meses 50%
Prêmios a receber de parcelas vencidas de prêmios de seguro direto 75%
Contribuições a receber de parcelas vencidas relativas a operações de previdência complementar 75%
Créditos a receber de assistência financ. a participantes de planos em regime financ. de repartição 75%
Aplicações em títulos públicos de renda fixa não federais 100%
Aplicações em títulos privados de renda fixa que não sejam emitidos por instituições financeiras 100%
Aplicações em títulos de renda variável não classificados como ações, derivativos e ouro 100%
Aplicações não enquadradas como títulos de renda fixa, títulos de renda variável ou quotas de
fundos de investimento 100%

Créditos tributários decorrentes de ajustes temporais 100%
Demais créditos tributários e previdenciários 300%



CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO – RISCO OPERACIONAL (2013) 
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• Risco Operacional: possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou
inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou decorrentes de fraudes ou eventos
externos da seguradora, incluindo o risco legal.

• Risco Legal: possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes de multas, penalidades ou
indenizações resultantes de ações de órgãos de supervisão e controle, bem como perdas
decorrentes de decisão desfavorável em processos judiciais ou administrativos.

• Eventos Externos: são eventos ocorridos externamente à empresa, como paralisações por
motivo de tumultos, greves, rebeliões, atos terroristas, motins, catástrofes naturais, incêndios,
apagões e qualquer outro evento não diretamente relacionado às atividades da seguradora e
que possa causar falha ou colapso nos serviços essenciais ao desenvolvimento de suas
atividades operacionais.



CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO – RISCO OPERACIONAL (2013) 
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• Capital de Risco Operacional: montante variável de capital que uma seguradora deve possuir
para garantir o risco operacional a que está exposta.

• Fórmula de Cálculo: metodologia pelo Modelo Padrão SUSEP – prêmios e provisões técnicas
versus fatores:

• Banco de Dados de Perdas Operacionais (BDPO): banco de dados é preparado pela seguradora
para armazenamento de informações relativas às suas perdas operacionais, conforme Artigo 72
da Circular SUSEP nº 517/2015.

• A seguradora que apresentar simultaneamente prêmio-base anual e provisões técnicas
superiores a R$ 200.000.000 (duzentos milhões de reais), auferidos no encerramento dos 2 (dois)
últimos exercícios estará obrigada a preparar o BDPO.

• O intuito do BDPO é o de desenvolver uma melhor metodologia para apurar o capital de risco
operacional.



CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO – RISCO DE MERCADO (2016) 
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• Risco de Mercado: possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos
valores de mercado de posições detidas pela seguradora, incluindo os riscos das
operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e
mercadorias (commodities).

• Capital de Risco de Mercado: montante variável de capital que uma seguradora deve
possuir para garantir o risco de mercado a que está exposta.

• Fórmula do Risco de Mercado = ′ × × (fatores versus vetores de exposição. Várias
tabelas foram criadas pela SUSEP).



CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO – RESUMO
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ANO CAPITAL BA-
SEADO EM: MÉTRICA CAPITAL MÍNIMO / 

CAPITAL BASE CAPITAL REQUERIDO

ATÉ 2007 ÍNDICE MARGEM DE SOLVÊNCIA R$ 7,2 MILHÕES MARGEM DE SOLVÊNCIA OU CAPITAL 
MÍNIMO. DOS DOIS O MAIOR

2008 a 2010 RISCO (1) SUBSCRIÇÃO R$ 15 MILHÕES MARGEM DE SOLVÊNCIA OU CAPITAL DE 
RISCO + CAPITAL BASE. O MAIOR

2011 e 2012 RISCO (2) SUBSCRIÇÃO E CRÉDITO R$ 15 MILHÕES MARGEM DE SOLVÊNCIA OU CAPITAL DE 
RISCO + CAPITAL BASE. O MAIOR

2013 RISCO (3) SUBSCRIÇÃO, CRÉDITO E 
OPERACIONAL R$ 15 MILHÕES MARGEM DE SOLVÊNCIA OU CAPITAL DE 

RISCO + CAPITAL BASE. O MAIOR

2014 RISCO (3) SUBSCRIÇÃO, CRÉDITO E 
OPERACIONAL R$ 15 MILHÕES

CAPITAL DE RISCO OU CAPITAL BASE. DOS 
DOIS O MAIOR. INÍCIO DA LIQUIDEZ EM 

RELAÇÃO AO CAPITAL DE RISCO

2016 até hoje RISCO (4) SUBSCRIÇÃO, CRÉDITO, 
OPERACIONAL E MERCADO R$ 15 MILHÕES

CAPITAL DE RISCO OU CAPITAL BASE. DOS 
DOIS O MAIOR. EXIGÊNCIA DA LIQUIDEZ EM 

RELAÇÃO AO CAPITAL DE RISCO

MARGEM DE SOLVÊNCIA = 20% DOS PRÊMIOS RETIDOS OU 33% DOS SINISTROS RETIDOS, DOS DOIS O MAIOR.

LIQUIDEZ EM RELAÇÃO AO CAPITAL = 20% DO CAPITAL DE RISCO DEVE SER COBERTO POR ATIVOS GARANTIDORES.



CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO – TODOS OS RISCOS 

19

O capital de risco das seguradoras é constituído de acordo com a seguinte fórmula:

Sendo: 
I – CR – capital de risco. 
II – CRi e CRj – parcelas do capital baseadas nos riscos i e j, respectivamente. 
III – ρij – elemento da linha “i“ e coluna “j“ da matriz de correlação. 
IV – CRoper – parcela do capital de risco baseada no risco operacional. 

No cálculo do capital de risco, CRi e CRj serão substituídos por: 
I   – CRsubs – parcela do capital de risco baseada no risco de subscrição. 
II  – CRcred – parcela do capital de risco baseada no risco de crédito. 
III – CRmerc – parcela do capital de risco baseada no risco de mercado.



CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO – TODOS OS RISCOS 
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A matriz de correlação utilizada no cálculo do capital de risco é determinada de
acordo com o seguinte quadro:

Assim como o risco de crédito é o que mais requer capital de um banco, o risco de
subscrição é aquele que requer maior parcela de capital das seguradoras.



CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO – TODOS OS RISCOS 
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PLA E CMR da Porto Seguro – Valores em milhares de Reais



SOLVÊNCIA GERAL DO MERCADO SEGURADOR
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Valores em milhões de Reais

Empresas Quanti-
dade PL Ajustes 

Contábeis
Ajustes

Econômicos PLA CMR Suficiência

Sociedades de Capitalização 17 3.919 (929) 416 3.406 1.166 2.240

Resseguradoras 16 7.971 (1.325) 96 6.742 1.936 4.806

EAPC – Sem Fins Lucrativos 15 554 (172) 124 506 474 32

Seguradoras + Vida e Previdência 115 84.445 (39.859) 5.961 50.547 26.923 23.624

- Seguradoras (sem Vida e VGBL) 88 63.546 (35.137) 1.013 29.422 15.485 13.937

- Vida e Previdência 27 20.899 (4.722) 4.948 21.125 11.438 9.687

Total 163 96.889 (42.285) 6.597 61.201 30.499 30.702



SOLVÊNCIA GERAL DE DUAS SEGURADORAS

23

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS

ANO PRÊMIOS SUBSCRIÇÃO TOTAL PLA ALAVANCAGEM

2018 8.991.251 1.338.480 1.467.309 1.718.573 6,13

2017 8.773.565 1.313.168 1.433.677 2.460.417 6,12

2016 7.186.121 1.343.089 1.454.148 2.207.788 5,63

2015 6.749.576 1.263.274 1.362.950 2.027.958 4,95

2014 6.252.455 1.182.028 1.298.518 2.009.009 4,82

2013 5.575.989 1.052.882 1.164.830 1.855.155 4,79

2012 4.887.545 860.092 977.509 1.133.800 5,00

2011 4.495.974 853.280 1.039.290 1.058.271 4,33

2010 4.104.820 816.184 831.184 998.750 4,94

2009 3.705.510 - 741.102 1.004.431 5,00

2008 3.403.665 - 680.733 1.196.953 5,00

2007 3.052.055 - 610.411 1.221.354 5,00

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS

ANO PRÊMIOS SUBSCRIÇÃO TOTAL PLA ALAVANCAGEM

2018 252.853 66.544 114.189 288.480 2,21

2017 295.730 132.405 187.280 257.889 1,58

2016 156.429 27.788 45.798 188.016 3,42

2015 138.647 25.857 38.596 152.698 3,59

2014 143.592 22.472 36.759 133.231 3,91

2013 143.955 18.258 34.186 103.623 4,21

2012 100.855 14.191 44.557 104.291 2,26

2011 45.280 6.113 32.265 108.676 1,40



CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO – INSUFICIÊNCIA DE CAPITAL
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INSUFICIÊNCIA DE CAPITAL SITUAÇÃO DA SEGURADORA OBSERVAÇÃO

ATÉ 50%:             (PLA < CMR) 
(PLA ≥ 50% CMR)                    

DEVE PREPARAR UM PLANO DE 
REGULARIZAÇÃO DE SOLVÊNCIA 

45 DIAS PARA PREPARAR E
18 (+9) MESES PARA SANEAR

DE 50% A 70%:  (PLA < 50% CMR)
(PLA ≥ 30% CMR)

REGIME ESPECIAL 
DE DIREÇÃO FISCAL

SUSEP INDICA UM 
INTERVENTOR

ACIMA DE 70%: (PLA < 30% CMR) LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL MEDIDA ADMINISTRATIVA

Um plano de regularização de solvência também deve ser
preparado quando há insuficiência de liquidez (PRL) em
relação ao Capital de Risco.

Liquidez em relação ao Capital de Risco: os ativos
garantidores, além de cobrirem as provisões técnicas,
devem cobrir, também, 20% do capital de risco. Em caso
de insuficiência, o prazo de saneamento é de seis meses
(prorrogável por mais três meses).

QUANTIDADE SITUAÇÃO

31 Falências

17 Liquidações Extrajudiciais

1 Intervenção

1 Liquidação Ordinária

50 Total 

Fonte: Site da SUSEP



CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO – INSUFICIÊNCIA DE CAPITAL
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Em consulta à Susep (respondida no dia 28/08/2019, anteontem) por meio da Lei de Acesso à
Informação (SIC – Serviço de Informação ao Cidadão), houve as seguintes respostas:
Prezado senhor,
Em atenção ao seu pedido, conforme esclarecimentos obtidos junto às unidades competentes da Susep,
informamos:
1. Não há nenhuma empresa atualmente em Plano de Regularização de Liquidez.
2. Sobre empresas em Plano de Regularização de Solvência, as informações são relativas à atividade empresarial de
entidades supervisionadas pela SUSEP, cuja divulgação pode representar vantagem competitiva a outros agentes
econômicos. Desta forma, nos termos do Parágrafo único do Art. 20 da Deliberação SUSEP nº 211/2018, que
regulamentou a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) no âmbito da SUSEP, não é possível atender à sua
solicitação.
3. Quanto às outras informações solicitadas, não é possível seu atendimento, tendo em vista o disposto no inciso III
do Art. 13 do Decreto nº 7.724/2012, que regulamentou a Lei nº 12.527/2011, pois exigiria trabalhos adicionais de
consolidação de dados e informações.

Atenciosamente,
SIC Susep



O QUE FAZER PARA UMA SEGURADORA ENQUADRAR O SEU PLA
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• Aumentar capital.

• Apurar lucro e não distribuir dividendos.

• Contratar resseguro.

• Diminuir produção, incluindo a possibilidade de ceder parte da carteira.

• Oferecer cobertura para ramos que exigem menos capital de subscrição (Slide 11)

• Abrir o capital (fazer IPO).

• Vender a seguradora.



OBSERVAÇÕES FINAIS
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• Após a mudança do modelo de requerimento de capital de “baseado em índice” para
“baseado em risco”, as seguradoras brasileiras tiveram que reforçar o seu capital.

• Há seguradoras que estão em regime especial (tanto de direção fiscal quanto de
liquidação extrajudicial). Veja informações nos slides 24 e 25. A maioria é antiga.

• Há desafios no setor com a adoção da IFRS 17 (CPC 50) – Contratos de Seguro. O PLA
pode ser afetado.

• É necessário, mais do que nunca, que haja uma grande sinergia entre o atuário e o
contador.

• O mercado segurador ficou mais solvente após o requerimento de capital passar a ser
“baseado em risco”. O método de cálculo ficou mais adequado.
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