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RESUMO 

A indústria de resseguro tem provado ser capaz de reduzir impactos 

econômicos decorrentes de eventos catastróficos. A disseminação desse mercado 

também contribuí para o desenvolvimento da indústria de seguros através do 

compartilhamento de conhecimento, lançamento de novos produtos e redução dos 

custos. No Brasil, do ponto de vista histórico, entre o período de 1939 até 2007, o 

mercado de resseguro ficou sob gestão de um monopólio, justificado principalmente 

pelo desejo de incentivar o desenvolvimento do mercado de seguros. O término do 

monopólio foi acompanhado por uma expansão no número de resseguradores que, 

porém, não se refletiu em um crescimento significativo em valores financeiros do 

mercado. Com base no ano de 2016, o mercado de resseguro brasileiro representou 

3,7% do mercado de seguros, relação que é inferior a existente no restante da América 

Latina, África, América do Norte, Europa e Oceania. Nesse contexto, essa pesquisa 

quantitativa descritiva teve como objetivo estudar a relação entre a demanda por 

resseguro, variáveis intrínsecas à operação das seguradoras e modificações 

regulatórias no mercado. Para tanto, analisou-se variáveis financeiras e não 

financeiras de 37 seguradoras atuantes no mercado brasileiro de seguros gerais, 

capitalização e previdência. O período selecionado para análise foi de 2003 até 2018, 

contemplando assim cinco anos de existência do monopólio de resseguro no mercado 

brasileiro e onze anos após seu término, ocorrido no final de 2007. Conclui-se que 

existe uma relação direta e estatisticamente significante entre a demanda de 

resseguro e seguradoras que utilizam o resseguro como forma de administração da 

volatilidade dos sinistros. Notou-se também, com um nível de significância reduzido, 

uma relação positiva da demanda de resseguro com o nível de concentração em 

produtos corporativos e com o término do monopólio. Em situação oposta, a pesquisa 

demonstrou uma relação negativa significante entre o volume de sinistros e a 

demanda de resseguro, fato que pode ser justificado pelo custo do resseguro. 

 

Palavras-chave: resseguro, demanda por resseguro, monopólio, regulação de 

mercado, regressão múltipla em painel.  



 

 

ABSTRACT 

 

The Reinsurance Industry has proven to be able to reduce economic impact 

from catastrophic events. The development of this market also contributes to the 

enhancement of the insurance industry through the launch of new products, cost 

reduction and knowledge sharing. From historical point of view, from 1939 to 2007, a 

monopoly was held in the Brazilian reinsurance market, justified mainly by the objective 

to develop the insurance market. The end of the monopoly was followed by an increase 

in the number of reinsures which, however, was not reflected in the increase of the 

market's size, from financial perspective. Based on 2016, the Brazilian reinsurance 

market represented 3.7% of its insurance industry. This ratio is lower than the one 

presented by the remaining countries in Latin America combined, Africa, North 

America, Europe and Oceania. Under this context, this research aimed to study the 

relation between the demand for reinsurance, intrinsic variables presented by insurers 

and regulatory changes. Thus, financial and non-financial variables of 37 insurers 

operating in the Brazilian general insurance market (including pension funds and 

capitalization) was analyzed. The selected period, from 2003 to 2018, contemplates 

five years of monopoly and eleven years after the end of it. The research shows that 

there is a direct and statistically significant relation between the demand for 

reinsurance and insurers that use the reinsurance as an instrument to manage its 

claims' volatility. It's also noted, with a lower level of significance, a positive relation of 

the demand for reinsurance with the level of concentration in corporate products and 

the end of the monopoly. On the other hand, the research shown a significant negative 

relation between the volume of claims and the demand for reinsurance, a fact that can 

be justified by the cost of reinsurance. 

 

Key words: reinsurance, reinsurance demand, monopoly, market regulation, panel-

data regression  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

Estima-se que eventos catastróficos de grande magnitude geraram 160 

bilhões de dólares americanos em perdas materiais no ano de 2018 em decorrência 

de 850 eventos espalhados pelo mundo (MUNICH RE NATCATSERVICE, 2019). Os 

maiores eventos desse ano ocorreram nos Estados Unidos (incêndio na região da 

Califórnia, Furacão Michael e Florence) e no Japão (Tufão Jebi e o alagamento das 

cidades). 

As perdas financeiras estimadas do ano de 2018 foram menores se 

comparadas ano de 2017 (USD 350 bilhões) e menores que a média anual do período 

de 2008 até 2017 (USD 190 bilhões). Em contrapartida, o número de eventos foi bem 

superior a esses períodos (740 eventos em 2017 e, em média, 630 eventos por ano 

no período de 2008 até 2017), e tiveram uma dispersão considerável pelo mundo, 

conforme demonstrado na figura 1. 

Figura 1 – Visão geográfica das perdas em 2018 

 

Fonte: Munich Re NatCatService (2019). 

 

O Brasil, que está dentro desse mapa de eventos catastróficos em 2018, 

porém com baixo impacto financeiro frente aos eventos mundiais, apresenta em seu 

histórico perdas significativas relacionadas às enchentes e eventos considerados 

como erros humanos (man-made), por exemplo, o colapso do reservatório da empresa 

Samarco em 2015 e, mais recente, o colapso do reservatório da mineradora Vale S.A. 

na cidade de Brumadinho. 
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Eventos dessa magnitude trazem a atenção para o fato que o mercado de 

seguros e resseguros têm importância para a estabilidade social, uma vez que é uma 

ferramenta de transferência e gerenciamento de riscos. Von Peter et al. (2012) por 

exemplo demonstra através de uma análise de eventos no período de 52 anos em 203 

localidades distintas que desastres naturais têm em média um impacto negativo no 

crescimento econômico dos países de 0,65 pontos percentuais. Entretanto nas áreas 

onde o seguro, e consequentemente o resseguro, é bem disseminado, uma catástrofe 

natural pode não ter consequências macroeconômicas ou até mesmo ter um impacto 

positivo, uma vez que depois do evento existirá um grande volume financeiro provindo 

de empresas privadas retornando à região através do pagamento de sinistros das 

apólices. Tais recursos somados aos investimentos públicos são de grande 

importância para a recuperação das áreas afetadas. 

Com esse cenário posto, foi foco dessa pesquisa o desenvolvimento do 

mercado de resseguro no Brasil.  

Partindo da definição que o resseguro pode ser explicado, de forma 

simplificada, como o seguro das seguradoras (CONTADOR, 2014; MAYERS; SMITH, 

1990), ou seja, é um instrumento de transferência de risco comprado por seguradoras 

para reduzir a volatilidade nas suas perdas), espera-se que o mercado de resseguro 

acompanhe o desenvolvimento do mercado de seguros. 

No momento em que uma seguradora decide ceder parte do risco assumido 

existe, além de uma redução na volatilidade, um alívio em sua alavancagem financeira 

e consequentemente uma redução no capital mínimo regulatório requerido para a 

operação no mercado de seguro, ou seja, os resseguradores atuam como agentes de 

financiamento das seguradoras (VON DAHLEN; VON PETER, 2014). 

Com base nestes dois benefícios, a decisão de comprar resseguro pode ser 

vista ou como uma ação de gerenciamento de risco, que visa mitigar variações 

inesperadas no resultado, ou como uma ação de administração de capital uma vez 

que o resseguro irá reduzir a necessidade de patrimônio líquido da seguradora 

(GARVEN; LAMM-TENNANT, 2003). 

Benefícios adicionais ao mercado de seguro também são proporcionados 

pelos resseguradores. Como o mercado de resseguro é globalizado, o conhecimento 

acumulado com a experiência em diferentes regiões, ambientes e atividades permite 
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que, através do resseguro, as seguradoras nacionais tenham acesso ao 

conhecimento do mercado internacional (CONTADOR, 2014). Tim Query (2002) é 

assertivo em descrever que resseguradores têm mais capacidade de modelar o risco 

de mortalidade nos seguros de vida em decorrência de terem negócios em diversas 

partes do mundo enquanto seguradoras têm apenas seu portfolio para utilizar como 

base. 

Resseguradores oferecem outros serviços às seguradoras, como por 

exemplo, o apoio no desenvolvimento de novos produtos, sugestões de melhorias na 

administração do portfólio e a mitigação de riscos inerentes ao negócio de seguros 

(VON DAHLEN; VON PETER, 2014). 

Semelhante ao mercado de seguros, os resseguradores devem buscar 

precisão na aceitação de riscos à preços corretos e administração do seu portfólio de 

ativos. Além disso, faz parte do modelo de negócio dos resseguradores ganhar 

eficiência através do benefício da “Lei dos Grandes Números”, princípio estatístico 

que aplicado ao mercado afirma que quanto mais riscos independentes forem 

acrescidos ao portfólio menor será sua volatilidade. Menor sendo a volatilidade do 

resultado do ressegurador menor será a necessidade de capital, que pode ser 

interpretado como menor será o custo da capacidade alocada para a absorção do 

risco assumido, refletindo em um menor preço do produto (SWISS RE, 2004). Ou seja, 

partido da necessidade de diversificação, o resseguro é, por sua natureza, um negócio 

global que fornece capital para todas as regiões e linhas de negócios. 

Conceitualmente, para funcionar corretamente, o mercado de resseguro 

necessita de um sistema jurídico solido, uma regulamentação que permita o livre 

acesso ao mercado, liberdade de movimentação de capitais e reconhecimento do 

benefício da diversificação na administração dos riscos (SWISS RE, 2004). Tais 

características se assemelham a um mercado livre para transações e com pouca 

interferência do Estado. 

Alguns estudos demonstram a evolução da regulação do mercado de 

resseguro em diferentes países. A região da Europa, por exemplo, caminhou para a 

consolidação de um mercado único. Através da implementação das diretrizes de 

resseguro (RID), os diferentes países da região aceitam as regras impostas pelo órgão 

que regula a operação da matriz da companhia. Em outras palavras, a licença para 

operar em um Estado é a mesma licença válida para toda a região (30 países). Essa 
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medida permite que, além de uma redução no custo administrativo, as empresas não 

necessitem alocar capital nas suas filiais espalhadas pela região (VOGELGESANG; 

KUBICEK, 2007). Ou seja, essa medida claramente beneficia o negócio de resseguro 

uma vez que todos os riscos subscritos podem ser alocados sob o capital de uma 

única empresa. 

Contrapondo a liberdade apresentada pelo mercado Europeu, no mercado 

americano cada Estado tem poder regulatório sobre sua região. Desta forma 

resseguradores que não têm sua matriz nos Estados Unidos são obrigados a obter 

licença para atuação em cada Estado, o que necessariamente aumenta o custo 

administrativo. Além disso, com o objetivo de assegurar liquidez do mercado, 

dependendo da região, garantias como deposito em dinheiro ou letras de crédito 

podem ser exigidas pelo regulador. Esta ação é contestada uma vez que cria uma 

barreira para a atuação no mercado apenas para empresas estrangeiras 

(VOGELGESANG; KUBICEK, 2007). 

 

1.2 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

No Brasil o mercado de resseguros foi liderado por empresas estrangeiras até 

1939, quando o Instituto de Resseguros do Brasil (I.R.B.) foi criado pelo presidente da 

república, Getúlio Vargas. O monopólio ficou vigente até o ano de 2007 quando 

através da Lei Complementar nº 126 e a Resolução nº168 do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP), deu-se início a abertura do mercado para empresas 

privadas (CONTADOR, 2014), ou seja, em 2017 o mercado de resseguro brasileiro 

completou uma década do término do monopólio.  

Ao analisar sua história do ponto de vista das teorias sobre regulação, o 

fechamento do mercado de resseguro brasileiro em 1939 para posterior abertura em 

2007 foram ações seguidas por mudanças no nível de interferência do governo e, 

consequentemente, um novo posicionamento frente a regulamentação da indústria 

brasileira de resseguro. 

O Instituto de Resseguros do Brasil (I.R.B.) criado em 1939 tinha como 

objetivo regular o mercado de resseguros no país e desenvolver as operações de 

seguros em geral (Artigo 3, Decreto-Lei 1.186, 03/04/1939). A constituição de um 

monopólio através de uma empresa sob gestão do governo poderia ser justificada 
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pela “Teoria do Interesse Público” uma vez que a medida visou o aumento do bem-

estar social (DEN HERTOG, 2012). Através desta interferência, do ponto de vista 

dessa teoria, ineficiências ou práticas inadequadas no mercado poderiam ser 

corrigidas (POSNER, 1974). 

Com uma visão oposta, Baldwin e Cave (1999) afirma que o efeito do 

monopólio, comparado com a competição perfeita, é a redução na oferta, preços 

elevados, e transferência de receita dos consumidores para os produtores. Na visão 

do autor, situações de monopólio costumam ocorrer e serem sustentáveis quando, ou 

existe um vendedor único no mercado, ou um produto é único e não existem produtos 

similares, ou existem grandes barreiras de entrada e de saída do mercado. 

Já na fase pós término do monopólio nota-se uma redução, mas não 

eliminação, do nível de interferência do governo, um aumento no número de 

resseguradores locais e extinção de alguns limites regulatórios aplicados às empresas 

estrangeiras. Neste período pode-se assimilar o modelo de regulação às "Teorias do 

Interesse Privado", partindo do conceito que a regulação existe em resposta às 

demandas de grupos dessa indústria. Em maiores detalhes, algumas destas teorias 

citam a possibilidade de "captura" por grupos de interesse ao invés de todo o mercado 

regulado e insiste que a regulação é influenciada por grupos politicamente efetivos 

(STIGLER, 1971; POSNER, 1974; DEN HERTOG, 2012). 

Contador (2014) cita alguns benefícios esperados com a chegada de novos 

players ao mercado de resseguro como, por exemplo, a redução do preço do 

resseguro (convergindo para níveis praticados no mercado internacional), o aumento 

da capacidade do mercado em absorver grandes riscos locais, o aumento do 

investimento das empresas internacionais no mercado brasileiro, lançamentos de 

novos produtos e transferência de conhecimento técnico e tecnologia. 

Afirmações como a de Baldwin e Cave (1999) e do Contador (2014) levam a 

interpretar que o término do monopólio no mercado de resseguro brasileiro deveria 

ser benéfico para a seguradora, uma vez que existiria o aumento da competitividade. 

Esse fato, aliado a necessidade dos resseguradores em buscar a diversificação de 

seus portfolios, deveria gerar um aumento na oferta de resseguro. Ambos os fatos 

acima corroboram para o desenvolvimento do mercado do resseguro brasileiro, porém 

a análise dos dados do mercado não reflete tal acontecimento. 
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O mercado de seguros gerais (excluindo seguro saúde), previdência privada 

e capitalização tiveram um substancial e crescente aumento de volume de receita, 

refletidos no aumento da participação no Produto Interno Bruto (PIB) do país (SUSEP, 

2018). O mesmo fato não foi refletido nos prêmios cedidos aos resseguradores. 

Durante o período de 2009 até 2017, apesar de ter um acréscimo no valor nominal, o 

volume de prêmio de resseguro em relação ao PIB demonstra um acréscimo apenas 

de 4,57%, enquanto o volume de prêmio de seguros tem uma expansão de 31,82%. 

Os dados são explorados na tabela 1. 

Tabela 1 – Crescimento da receita anual de seguros e resseguros 

 Receita Anual Seguros Gerais, 
Previdência e Capitalização 

Prêmios Cedidos em Resseguros 

Ano R$ mil % PIB 
∆ % PIB por 

ano 
R$ mil % PIB 

∆ % PIB por 
ano 

2009 95.269.780 2,86%  4.393.034 0,13180%  

2010 111.229.059 2,86% 0,00% 4.652.756 0,11974% -0,01% 

2011 129.423.540 2,96% 0,10% 6.069.302 0,13868% 0,02% 

2012 157.016.628 3,26% 0,30% 5.719.765 0,11880% -0,02% 

2013 178.013.320 3,34% 0,08% 7.101.012 0,13319% 0,01% 

2014 198.570.647 3,44% 0,10% 7.908.246 0,13685% 0,00% 

2015 219.027.607 3,65% 0,21% 8.528.578 0,14213% 0,01% 

2016 239.339.365 3,82% 0,17% 8.677.703 0,13847% 0,00% 

2017 247.244.126 3,77% -0,05% 9.038.638 0,13782% 0,00% 

 

Incremento ou redução do indicador % 
PIB acumulado de 2009 até 2017 

0,91%  0,01% 

Relação entre indicador % PIB 
acumulado / % PIB 2009 

31,82%  4,57% 

Fonte: SUSEP (2018) 6º Relatório de análise e acompanhamento dos mercados supervisionados. 

 

O baixo crescimento do mercado de resseguro quando comparado ao 

mercado de seguros instiga a investigação sobre quais os fatores que influenciam a 

demanda por resseguro no mercado brasileiro, que levou ao objetivo dessa 

dissertação. 
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1.3 OBJETIVO DA PESQUISA 

Diante do contexto exposto, esse estudo teve por objetivo verificar, a partir 

das demonstrações financeiras das seguradoras brasileiras e considerando a 

modificação na regulação do mercado de resseguro no período de 2003 até 2018, a 

relação entre a demanda por resseguro e variáveis intrínsecas à operação: o custo do 

resseguro, alavancagem, limite técnico de retenção, histórico de sinistralidade, 

histórico de recuperação de resseguro e composição acionária da seguradora. Além 

disso, em complemento à literatura, essa pesquisa visou também verificar se a 

modificação regulatória decorrente do término do monopólio no mercado brasileiro 

interferiu na demanda por resseguro. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O estudo teve como primeiro objetivo decompor o demonstrativo de resultado 

das seguradoras para destacar a demanda por resseguro durante o período de 2003 

até 2018. Em um segundo passo, semelhante aos estudos conduzidos por Mayers 

(1990), Garven e Lamm-Tennant (2003), Carneiro e Sherris (2005), Cole e 

McCullough (2006), Faria (2007) e Silva, Chan, Martins e Fávero (2008), essa 

pesquisa buscou identificar como as variáveis intrínsecas a operação de seguro e o 

termino do monopólio no mercado influenciam a compra de resseguro. 

 

1.5 DELIMIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O estudo teve como escopo o mercado brasileiro de seguros gerais, 

previdência e capitalização no período de 2003 até 2018. Estão excluídas da análise 

empresas que atuam no mercado de seguro saúde. 

 

1.6 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÃO TECNOLÓGICA SOCIAL 

A literatura no que tange o relacionamento entre o mercado de seguros 

brasileiro e resseguradores é pouco explorada de forma quantitativa. Da mesma 

maneira, poucos foram os mercados de resseguro que passaram por um monopólio, 

o que traz uma oportunidade de utilizar o caso do mercado brasileiro como referência 

de estudo.  
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Além dos pontos citados anteriormente, como apresentado na introdução do 

documento, o desenvolvimento do mercado de resseguro ajuda de maneira direta a 

estabilidade econômica da região. Diversos eventos ocorridos no Brasil demonstram 

a necessidade de diluição dos riscos no mercado de resseguro, como por exemplo o 

acidente na barragem da empresa Samarco na região de Mariana – MG, diversas 

enchentes que atingem grandes regiões metropolitanas, ou fortes geadas ou secas 

que atingem a indústria agrícola brasileira. 

Neste contexto essa pesquisa visa contribuir com a documentação sobre o 

histórico do mercado e acrescentar discussões práticas sobre quais os fatores 

estariam vinculados ao maior desenvolvimento do mercado de resseguro brasileiro. 

 

1.7 ESTRUTURA DO ESTUDO 

O material está estruturado em cinco capítulos, sendo o primeiro a introdução 

contendo o objetivo da pesquisa. O segundo capítulo traz uma revisão das teorias 

sobre regulação; o funcionamento do mercado de resseguro local e internacional; e a 

revisão literária sobre demanda de resseguro. O terceiro capítulo apresenta o método 

de análise que em seguida é aplicado no capítulo 4. O capítulo 5, e último, apresenta 

a conclusão da pesquisa.  
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2 EMBASAMENTO TEÓRICO 

2.1 TEORIAS SOBRE REGULAÇÃO DO MERCADO 

Para fins da análise sobre a regulamentação do mercado de resseguro esse 

documento considera a definição sobre regulação como a apresentada pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a qual tem 

foco nas regras impostas pelo governo que visam modificar o comportamento das 

empresas privadas através da utilização de penalidades. 

A regulação dos mercados está presente no nosso dia a dia e não é 

necessariamente sinônimo de geração de ineficiências ou custos. Shleifer (2005) 

inicia seu trabalho com o fato que as sociedades Americanas e Europeias são muito 

mais ricas agora que há 100 anos atrás ao mesmo tempo que elas são muito mais 

reguladas. Ele também cita que a interferência do governo na vida moderna levanta 

uma série de perguntas, inclusive se existe uma correlação positiva entre regulação e 

crescimento econômico. 

Den Hertog (2012) cita que, em uma visão abrangente, as teorias sobre 

regulação podem ser divididas em dois grupos. O primeiro é nomeado de “Teorias do 

Interesse Público para Regulação” (“public interest theories of regulation”), as quais 

partem do princípio que o regulador é benevolente e persegue o interesse público com 

objetivo de aumentar o bem-estar social. O segundo grupo, chamado de “Teorias do 

Interesse Privado para Regulação” (“private interest theories of regulation”), assume 

que os agentes econômicos perseguem seus próprios interesses que podem ou não 

incluir elementos do interesse público. Ambas teorias são exploradas em detalhe nas 

sessões 2.1.1 e 2.1.2.  

 

2.1.1 Teorias do Interesse Público 

Posner (1974) afirma que a Teoria do Interesse Público pressupõe que a 

regulação é uma necessidade para a correção de ineficiências ou práticas 

inadequadas no mercado. Segundo Den Hertog (2012), o grupo de teorias 

classificadas como de Interesse Público justificam a regulação do mercado com o 

objetivo de aumentar o bem-estar social e partem do pressuposto do perfeito 

funcionamento e benevolência do governo e da disponibilidade integral de 

informações. Segundo esse autor, o interesse público pode ser descrito como a 
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melhor alocação de recursos escassos, o que também pode ser traduzido pela 

produção de um bem até que sua margem de contribuição unitária seja zero.  

A Teoria de Interesse Público em sua origem baseia-se em dois pilares. O 

primeiro que os mercados são extremamente frágeis e operam de forma ineficiente e, 

o segundo pilar, assume que o custo de regulação pelo governo é baixo. Críticas 

realizadas principalmente sobre a capacidade do governo em criar maior eficiência no 

mercado sem geração de custos levaram a reformulação da teoria, qual passou a 

sustentar que as agências reguladoras são criadas para fins públicos de boa-fé, mas 

são então mal administradas, resultando na perda do seu objetivo inicial (POSNER, 

1974). 

Mesmo nesta nova formulação a teoria não consegue responder diversas 

questões como, por exemplo, o fato que muitos dos resultados alcançados pela 

regulação privilegiam um grupo e não o bem-estar social ou, qual o real impacto no 

bem-estar social das ações tomadas pelo governo tendo em vista a dificuldade de 

mensurar resultados e vinculá-los às ações.  

Outra crítica explorada na literatura é sobre o custo de regulação que, além 

de ser alto, produz um resultado pequeno no mercado. Sobre este tema, Den Hertog 

(2012) faz uma observação detalhada demonstrado na figura 2. Segundo o autor, em 

uma economia sem intervenção existe o risco que as empresas não busquem o 

máximo de eficiência na alocação dos recursos em decorrência de determinada 

condição de mercado, por exemplo, no caso de um monopólio. Nessa situação 

existiria uma perda de eficiência no mercado, demonstrado pela proximidade da curva 

Total perda de eficiência (EL) em sua extremidade esquerda. Por outro lado, visando 

melhorar o bem-estar social, a intervenção no mercado irá gerar custos demonstrado 

pela curva Total custo de intervenção (IC). Um mercado muito regulado reflete no 

dispêndio de recursos e tempo pelos agentes da economia. Tais custos podem chegar 

a desestimular o desenvolvimento de novas tecnologias ou novos produtos em 

decorrência da redução da margem de contribuição do negócio. O ponto ótimo de 

intervenção (I_Opt) implica no trade off entre aumentar o nível de intervenção e diminuir 

a ineficiência do comportamento da firma. 
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Figura 2 – Nível ótimo de controle da perda de bem-estar (Optimal level of welfare 
loss control) 

 
Fonte: Den Hertog (2012). 

 

2.1.2 Teorias de Interesse Privado 

Com base nas críticas sobre a Teoria do Interesse Público surge na literatura 

um grupo de teorias classificadas como Teorias de Interesse Privado. Dentre as 

diversas teorias desse grupo, duas chamam atenção para fins da análise da indústria 

de resseguro brasileira após 2007, a “Teoria da Captura” e a “Teoria Econômica de 

Regulação”.  

A primeira, “Teoria da Captura”, foi desenvolvida dentro de uma visão política 

científica e, segundo Posner (1974), pressupõe que a regulação existe em resposta 

às demandas de indústrias que têm como objetivo a maximização dos resultados dos 

seus membros. Em sua essência ela assume que, no decorrer do tempo, o regulador 

irá atuar conforme o interesse da indústria. Tal teoria assume que as agências criadas 

tendem em evitar confronto com as empresas da indústria uma vez que existe uma 

interdependência entre agência e regulados. Se não existir quem regular não existe 

motivos para a criação de uma agência (DEN HERTOG, 2012). 

Posner (1974) e Der Hertog (2012) destacam algumas críticas à “Teoria da 

Captura” como o fato da falta de evidências e forma de mensuração de resultado 

tornam a teoria mais próxima a uma hipótese. Também não está claro porque uma 

indústria tem sucesso em influenciar uma agência, mas não pode fazer isso pela sua 

própria existência e, por fim, a regulação muitas vezes parece favorecer um grupo de 

consumidores ao invés da indústria como todo. 

Uma outra teoria desse grupo, chamada de “Teoria Econômica de 

Regulação”, admite a possibilidade de "captura" por grupos de interesse ao invés de 
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todo o mercado regulado e considera que a regulação é influenciada por grupos 

politicamente efetivos. Stigle (1971) cita que a função central da "Teoria Econômica 

de Regulação" é de explicar quem irá receber os benefícios ou prejuízos da regulação, 

que forma a regulação será realizada e o efeito dela. Segundo esse autor, como regra, 

a regulação é aceita pela indústria ao mesmo tempo que é desenhada e implantada 

para o benefício da indústria. 

O controle de novos entrantes no mercado, controle de preços, controle de 

produtos substitutos ou complementares e a criação de subsídios são instrumentos 

utilizados pelos Estados em sintonia com grupos do mercado para a regulação de 

uma indústria (STIGLER, 1971). 

Posner (1974) faz uma comparação da Teoria Econômica de Regulação com 

a Teoria dos Carteis uma vez que ambas se assemelham no fato de ter um grupo 

reduzido de empresas utilizando instrumentos semelhantes aos controles regulatórios 

(e.g. controle de entrada, preço ou volume produzido) para interferir no mercado e 

buscar a maximização dos seus lucros.  

Nesse modelo de regulação, os custos surgem da necessidade de se criar um 

alinhamento de interesses entre os agentes privados (POSNER, 1974) e da maneira 

na qual o processo político de uma economia se comporta, uma vez que as decisões 

devem ser tomadas no ambiente legislativo (STIGLER, 1971). 
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2.2 O MERCADO DE RESSEGURO 

Esse subcapitulo visa trazer fatos relevantes para a análise do mercado de 

resseguro brasileiro, para assim vinculá-lo às teorias de regulação do mercado. A 

primeira parte realiza uma análise sucinta sobre a origem do mercado de resseguro 

mundial, seu funcionamento e dados financeiros. A segunda parte foca a discussão 

no mercado brasileiro e, com um nível de detalhe maior, descreve o funcionamento 

da indústria com base na regulação, leis brasileiras e opiniões publicadas em artigos.  

 

2.2.1 O mercado mundial de resseguro  

O mercado de resseguro surge depois que grandes catástrofes ocorridas no 

século XIX demonstram a limitação das seguradoras em administrar grandes riscos 

em decorrência do seu foco regional, o que implicou em uma concentração de seus 

portfólios em eventos extremos.  

A Cologne Re, hoje parte da Gen Re, foi fundada em 1846 após o incêndio da 

cidade de Hamburg em 1842, o qual teve início no dia 05 de maio de 1842, em uma 

fábrica de cigarros (Eduard Cohen’s cigar factory) e durou até o dia 08 de maio. No 

total, 51 pessoas morreram e o incêndio destruiu mais de 1.700 residências e prédios 

públicos (VON DAHLEN e VON PETER, 2014). A Swiss Re foi fundada em 1863 após 

um grande incêndio na cidade de Glarus (Suíça), em 10 de novembro de 1861, o qual 

queimou dois terços da cidade e cerca de 500 casas foram destruídas e mais de 3 mil 

pessoas ficaram desabrigadas. 

Eventos ocorridos em períodos recentes, como as catástrofes naturais em 

2011, incluindo o terremoto seguido de tsunami no Japão, geraram perdas financeiras 

que hoje são absorvidas pelo mercado de resseguro. Von Dahen e Von Peter (2014) 

demonstram o funcionamento do resseguro durante este ano através da figura 3. Em 

uma visão global, os eventos catastróficos geraram perdas materiais estimadas em 

386 bilhões de dólares americanos, sendo o evento no Japão responsável por 210 

bilhões de dólares americanos. O mercado de seguros teve que pagar 110 bilhões de 

dólares americanos em decorrência dos sinistros ocorridos cobertos pelas apólices 

aos seus clientes. Da mesma forma, o mercado de resseguro, através dos contratos 

vigentes com o mercado de seguro, teve que reembolsar às seguradoras em 64 

bilhões de dólares americanos. Ou seja, 58% dos sinistros pagos pela indústria de 

seguro foi absorvido pelo mercado de resseguro. 
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Figura 3 – Estrutura de análise dos maiores riscos afetando o mercado de seguros 
(A scheme to analyze peak risks affecting the global insurance market) 

 

Fonte: Von Dahlen e Von Peter, (2014). 

 

Em termos de receita financeira, com base no ano de 2016, o mercado de 

global de resseguro atingiu o faturamento de 230 bilhões de dólares americanos, o 

que representa 4,8% do volume financeiro gerado por seguros emitidos no mesmo 

período. O mercado ressegurador brasileiro gerou 3.1 bilhões de dólares americanos, 

representando uma parcela de 1,3% do total do mercado de resseguro (CNSeg, 

2017). Detalhes sobre a distribuição do volume financeiro é apresentado na tabela 2. 

A América do Norte é a maior geradora de prêmio de resseguro em 

decorrência de sua exposição às catástrofes naturais e o seguro de responsabilidade 

à terceiros (third-party liability) (SWISS RE, 2004). A Europa e a Ásia são 

respectivamente o segundo e terceiro maiores mercados de resseguro, refletindo o 

tamanho do mercado de seguros. O mercado de resseguro na América Latina, 

excluindo o Brasil, apesar de representar apenas 7,3% do mercado total, tem uma alta 

penetração no mercado de seguros, 18,8%; o que traz evidências do fato que 

seguradoras com uma alta exposição em riscos catastróficos compram um volume 

maior de resseguro (SWISS RE, 2004).  
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Tabela 2 – Volume financeiro do mercado de seguros e resseguros (2016) 

Região 

Mercado de Seguros Mercado de Resseguro 

Prêmio 
(USD bi) 

% 
Vertical 

Prêmio 
(USD bi) 

% 
Vertical 

% 
Horizontal 

Ásia 1.492,0 31,4% 34,7 15,1% 2,3% 

Europa 1.471,0 30,9% 58,4 25,4% 4,0% 

América do Norte 1.467,0 30,8% 111,2 48,3% 7,6% 

Oceania 93,0 2,0% 3,5 1,5% 3,8% 

América Latina sem 
Brasil 

90,0 1,9% 16,9 7,3% 18,8% 

Brasil 84,0 1,8% 3,1 1,3% 3,7% 

África 61,0 1,3% 2,5 1,1% 4,1% 

Total 4.758,0 100% 230,3 100% 4,8% 

Fonte: Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, 
Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG), (2017). 

 

Ao incluir a informação sobre o destino da receita financeira e dos riscos 

assumidos pelo mercado de resseguro, observa-se que a Europa é o continente com 

maior retenção de prêmio (55,7%) apesar de gerar apenas 25,4% do volume de 

resseguro. Este cenário é consequência da alta participação de resseguradores 

europeus em mercados externos, principalmente Ásia e América Latina. A tabela 3 

demonstra o fluxo de capitais entre os países no ano de 2016 no mercado de 

resseguro (CNSeg, 2017). 

Tal visão deixa claro que o resseguro serve também como uma ferramenta 

importante para fluxo de capitais entre países. Sabendo deste fato, países com 

capacidade financeira e competência para assumir parte relevante de seus próprios 

riscos incentivam a atividade de resseguros local e mantêm o resseguro e a 

retrocessão sob controle (CNSeg, 2017). Já países em desenvolvimento, como o caso 

dos BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), criam travas legais e regulatórias no acesso 

ao mercado por resseguradores estrangeiros (VOGELGESANG; KUBICEK, 2007) 

para mitigar a evasão de recursos. 
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Tabela 3 – Fluxo de capitais do mercado de resseguro (2016) 

Região 

Prêmio 
Resseguro 

Fluxo de Capitais (USD bilhões) 
Prêmio Resseguro 
após Fluxo Capital 

Prêmio 
(USD 

bi) 

% 
Vertical 

Retido 
Mercado 

Local 

Cedido 
Mercado 

Internacional 

Retido 
Mercado 

Internacional 

Prêmio 
(USD 

bi) 

% 
Vertical 

Ásia 34,7 15,1% 2,5 (32,3) 2,0 4,5 2,0% 

Europa 58,4 25,4% 51,8 (6,6) 76,4 128,2 55,7% 

América do 
Norte 

111,2 48,3% 73,7 (37,4) 19,7 93,4 40,6% 

Oceania 3,5 1,5% 0,3 (3,2) 0,0 0,3 0,1% 

América 
Latina sem 
Brasil 

16,9 7,3% 1,0 (15,9) 0,0 1,0 0,4% 

Brasil 3,1 1,3% 1,4 (1,7) 0,3 1,7 0,7% 

África 2,5 1,1% 1,2 (1,2) 0,0 1,2 0,5% 

Total 230,3 100% 131,8 (98,4) 98,4 230,3 100% 

Fonte: Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, 
Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG), (2017). 

 

Sendo a diversificação do ressegurador um ponto chave para o 

funcionamento do mercado, para funcionar corretamente o mercado necessita de um 

sistema jurídico solido, uma regulamentação que permita o livre acesso ao mercado, 

liberdade de movimentação de capitais e reconhecimento do benefício da 

diversificação na administração dos riscos (Swiss Re,2014). 

Entende-se por sistema jurídico solido uma estrutura que permita a execução 

de contratos de resseguro considerando suas peculiaridades, por exemplo, o fato dos 

os compromissos assumidos entre seguradores e resseguradores serem de longo 

prazo e modificações na lei não deveriam interferir no pagamento de sinistros futuros. 

Já a livre circulação de capitais e acesso aos mercados visa permitir ao ressegurador 

a diversificação de sua base de clientes, criando então o benefício da “Lei dos 

Grandes Números” que deve ser refletido em um custo menor para a capacidade 

alocada em cada risco.  
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2.2.2 O mercado de resseguro brasileiro 

O mercado de resseguros brasileiro foi liderado por empresas estrangeiras 

até 1939 quando o Instituto de Resseguros do Brasil (I.R.B.) foi criado pelo presidente 

da república, Getúlio Vargas, através do Decreto Lei 1.186. Contador (2014) cita que 

a criação deste instituto fez parte de um conjunto de medidas do governo durante o 

chamado “Estado Novo” que visavam o desenvolvimento da economia através do 

incentivo do poder público. Essa iniciativa considerava que o governo teria uma 

grande eficiência e capacidade para conduzir o desenvolvimento sócio econômico do 

mercado, princípios que do ponto de vista da teoria de regulação assemelham-se as 

“Teorias do Interesse Público”.  

Contador (2014) também cita que, além do objetivo de expandir o mercado de 

seguros domésticos através do suporte dado por um ressegurador nacional, quatro 

fatores foram relevantes para a criação do I.R.B.: i) a necessidade de expandir e deixar 

mais robusta a capacidade de retenção dos riscos dos segurados locais; ii) a 

necessidade de diminuir a fluxo de capital ao exterior; iii) a necessidade de reduzir a 

dependência da economia externa evitando problemas ocorridos na grande 

depressão de 1929 e; iv) A existência da Segunda Guerra Mundial.  

No momento em que o Decreto-Lei Nº 1.186 de Abril de 1939 entrou em vigor, 

todas as seguradoras domésticas ficaram obrigadas a ressegurar com o I.R.B. as 

responsabilidades excedentes à sua retenção técnica por cada risco assumido. 

Nessas condições, seguradoras pouco capitalizadas e com capacidade técnica 

inferior tiveram automaticamente suporte do ressegurador para desenvolvimento do 

seu negócio (CONTADOR, 2014). Vale lembrar que, conforme art. 30 e 31 do capítulo 

VII deste Decreto-Lei, caso uma seguradora não cumprisse com a lei estabelecida ela 

teria sua licença de atuação caçada. 

Faria (2007) apresenta uma importante interpretação do Decreto-Lei 73, de 

1966, o qual definia as atribuições do I.R.B. que ia desde a regulação do mercado até 

a definição dos limites máximos retidos pelas seguradoras e a organização de 

consórcios para a administração do resseguro no Brasil. Nessa configuração de 

mercado, o autor cita que o I.R.B. delimitava o patamar mínimo de diversificação do 

risco e o preço do seguro no mercado interno. 

O monopólio ficou vigente até o ano de 2007 quando a Lei Complementar nº 

126 e a Resolução Nº 168 de 2007 emitida pelo Conselho Nacional de Seguros 
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Privados (CNSP) possibilitaram a abertura do mercado de resseguro para empresas 

privadas (CONTADOR, 2014).  

A compreensão da situação regulatória atual sobre as operações de 

resseguro dá-se através da interpretação da resolução CNSP Nº 168/07 a qual cria 

três tipos diferentes de licenças para atuação no mercado bem como os limites 

regulatórios de cessão aplicados sobre as seguradoras. 

As licenças para atuação no mercado de resseguro brasileiro se diferenciam 

principalmente pelos critérios de solvência, capital mínimo e conhecimento técnico do 

ressegurador. O Quadro 1 explora com mais detalhes algumas das principais 

exigências para a obtenção de um dos três tipos de licença, nomeadas como “Local”, 

“Admitida” ou “Eventual”. Para ilustrar os efeitos dessa regulação destaca-se:  

 Grupos que não têm experiência no mercado de resseguro e querem 

atuar no Brasil devem necessariamente iniciar o negócio como uma 

resseguradora local ou, entre outras exigências, obter 5 anos de 

experiência em algum outro mercado reconhecido pelo regulador 

Brasileiro. 

 A diferença de exigências para a obtenção de uma licença local versos 

licenças destinadas aos resseguradores estrangeiros (admitidos ou 

eventuais), passa não apenas pelo conhecimento técnico, mas também 

pela robustez financeira da empresa. 

 A licença admitida exige, além do conhecimento técnico, que a 

empresa mantenha 5 milhões de dólares americanos em uma conta no 

Brasil e um patrimônio mínimo de 100 milhões de dólares americanos. 

Apenas para referência, considerando o patrimônio líquido das 

resseguradoras locais em dezembro de 2017 e taxa de cambio do final 

desse ano, apenas 4 dos 16 resseguradores locais tinham um 

patrimônio superior ao exigido. 

 Para o tipo de licença eventual os critérios sobre conhecimento técnico 

são semelhantes à licença “Admitida”, mas é exigido uma maior 

robustez financeira e resseguradores sediados em paraísos fiscais não 

têm possibilidade de obter este tipo de permissão. 
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Quadro 1 – Tipos de licenças no mercado de resseguro brasileiro 

Tipo de 
Licença 

Quantidade 
de Licenças Principais características relacionadas a solvência e representação da 

empresa 
2008 2017 

Local 5 16 

Ressegurador sediado no País sob a forma de sociedade anônima, 
tendo por objeto exclusivo a realização de operações de resseguro e 
retrocessão. 
 
Sujeito às disposições do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 
1966 e regulação do mercado sobre capital mínimo requerido. 

Admitida 17 35 

Ressegurador sediado no exterior, com escritório de representação no 
País que tenha sido cadastrado para realizar operações de resseguro 
e retrocessão. 
 
Estar constituído, segundo as leis de seu país de origem, para 
subscrever resseguros locais e internacionais nos ramos em que 
pretenda operar no Brasil e que tenha dado início a tais operações no 
país de origem, há mais de 5 (cinco) anos e estando em situação 
regular quanto a sua solvência perante o órgão supervisor. 
 
Ser portadora de classificação de solvência, emitida por agência 
classificadora de risco, com os seguintes níveis mínimos: BBB- 
Standard & Poors ou Fitch; Baa3 Moody's; ou B+ AM Best. 
 
Possuir patrimônio líquido não inferior a cem milhões de dólares dos 
Estados Unidos, ou equivalente em outra moeda estrangeira. 
 
Possuir conta em moeda estrangeira no Brasil, com saldo mínimo para 
garantia de suas operações no País, no valor de cinco milhões de 
dólares dos Estados Unidos ou equivalente em outra moeda. 

Eventual 14 68 

Empresa resseguradora estrangeira sediada no exterior sem escritório 
de representação no País que tenha sido cadastrada para realizar 
operações de resseguro e retrocessão. 
 
Estar constituído, segundo as leis de seu país de origem, para 
subscrever resseguros locais e internacionais nos ramos em que 
pretenda operar no Brasil e que tenha dado início a tais operações no 
país de origem, há mais de 5 (cinco) anos, e em situação regular 
quanto a sua solvência perante o órgão supervisor. 
 
É vedado o cadastro de empresas estrangeiras sediadas em paraísos 
fiscais, assim considerados países ou dependências que não tributam 
a renda ou que a tributam à alíquota inferior a vinte por cento ou, 
ainda, cuja legislação interna oponha sigilo relativo à composição 
societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade. 
 
Ser portadora de classificação de solvência, emitida por agência 
classificadora de risco, com os seguintes níveis mínimos: BBB 
Standard & Poors ou Fitch; Baa2 Moody's; ou B++ AM Best. 
 
Possuir patrimônio líquido não inferior a cento e cinquenta milhões de 
dólares ou equivalente em outra moeda estrangeira. 

Fontes: SUSEP Resolução 168/07 do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP). 
Disponível em: http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/mercado-
supervisonado/entidades-supervisionadas. Última visita em: 17/11/2018. 
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Os limites de cessão das seguradoras é outro ponto explorado pela resolução 

CNSP 168/07. Este tema também foi discutido no sistema legislativo brasileiro que 

através do Decreto Nº 6.499 de 1º de julho de 2008 estipulou o limite máximo de 

cessão aos resseguradores com o tipo de licença “Eventual”. O Quadro 2 traz em 

detalhes os limites regulatórios aplicados sobre as seguradoras ao realizar a cessão 

de resseguro com base em novembro de 2018. Cabe ressaltar que tais restrições 

foram revistas diversas vezes depois da abertura do mercado, tema que será 

explorado no decorrer desse documento.  

Quadro 2 - Limites regulatórios vigentes sobre cessão de resseguro 

Restrição Regulatória Órgão Emissor Descrição 

% Oferta preferencial 
aos resseguradores 

locais. 

Resoluções Conselho 
Nacional de Seguro 

Privado (CNSP) 

Art. 15. A sociedade seguradora ofertará 
preferencialmente a resseguradores locais, ao 

menos, 40% (quarenta por cento) de sua 
cessão de resseguro a cada contrato 

automático ou facultativo. 

Limite mínimo de 
retenção do prêmio 
pelas seguradoras1 

Resoluções Conselho 
Nacional de Seguro 

Privado (CNSP) 

Art. 16. As sociedades seguradoras e os 
resseguradores locais não poderão ceder, 

respectivamente, em resseguro e retrocessão, 
mais de cinquenta por cento dos prêmios 
emitidos relativos aos riscos que houver 

subscrito, considerando-se a globalidade de 
suas operações, em cada ano civil. 

Limite máximo de 
cessão aos 

resseguradores 
eventuais2 

Decreto sancionado 
pela Presidência da 

República 

Art. 1º. A sociedade seguradora ou a 
sociedade cooperativa poderá ceder a 

resseguradores eventuais até dez por cento do 
valor total dos prêmios cedidos em resseguro, 

considerando-se a globalidade de suas 
operações em cada ano civil. 

Fontes: SUSEP: Resolução 168/07 do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) 
consolidada pelas resoluções CNSP 189/08, 194/08, 203/09, 206/09, 224/10, 225/10, 232/11, 
245/11, 322/15, 324/15, 325/15, 330/15, 353/17, 562/17, 363/18. Decreto Nº 6.499, de 1º de julho 
de 2008 sancionado pelo presidente da república. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6499.htm  
  

Para demonstrar como a combinação entre os limites regulatórios e os tipos 

de licença para operação no mercado de resseguro (“Local”, “Admitida” ou “Eventual”) 

funciona, para um risco do ramo de Engenharia emitido em 2018, uma empresa de 

                                                           
1 Não são considerados as cessões pertinentes aos seguintes ramos: a) desde 2008: Garantia, Seguro de Crédito à 
Exportação, Seguro Rural e Seguro de Crédito Interno; b) acrescidos na lista em 2017: Responsabilidade Civil Facultativa para 
Aeronaves, Aeronáutico Cascos, Riscos de Petróleo e Propriedade. 
2 Para os ramos de garantia de obrigações públicas e riscos de petróleo, considerando-se a globalidade de suas operações 
nesses ramos em cada ano civil, a seguradora poderá ceder até vinte e cinco por cento do valor total dos prêmios cedidos em 
resseguro. 
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seguros impossibilitada de absorver a totalidade do risco deveria ofertar 

preferencialmente o risco ao mercado de resseguro local. Caso o mercado de 

resseguro local aceite o risco em condições ao menos semelhantes ao mercado 

internacional, ele terá o direito de executar sua preferência e ficar com no mínimo 40% 

do negócio. Se, após consultado todos os resseguradores locais, não existir aceitação 

de ao menos 40% do risco nas condições acordadas com o mercado internacional, a 

participação dos resseguradores admitidos e eventuais poderá ser maior que 60%. 

Cabe ainda ressaltar que, com base no portfólio total da empresa e ano financeiro, 

nenhuma seguradora pode ceder mais de 10% do seu prêmio cedido à 

resseguradores eventuais, bem como não poderá ceder mais que 50% do prêmio de 

seguro emitido. 

Ou seja, em uma visão geral, apesar da abertura do mercado ter ocorrida em 

2007 gerando um aumento expressivo no número de resseguradores atuantes no 

mercado (de 36 para 119), a combinação entre tipo de licença e limites regulatórios 

sobre a cessão de resseguro limita o acesso dos resseguradores estrangeiros ao 

mercado de seguros no Brasil.  

Tabela 4 - Evolução anual dos prêmios cedidos em resseguro 

 Locais Admitidas Eventuais Total 

Ano R$ mil 
% 

Horizontal R$ mil 
% 

Horizontal R$ mil 
% 

Horizontal R$ mil 

2009 3.247.888 73,9% 876.035 19,9% 269.111 6,1% 4.393.034 

2010 3.063.726 65,8% 1.352.422 29,1% 236.608 5,1% 4.652.756 

2011 3.559.100 58,6% 2.201.627 36,3% 281.510 4,6% 6.069.302 

2012 3.404.530 59,5% 1.996.582 34,9% 191.410 3,3% 5.719.765 

2013 4.688.432 66,0% 2.071.818 29,2% 225.947 3,2% 7.101.012 

2014 5.779.280 73,1% 1.865.351 23,6% 263.615 3,3% 7.908.246 

2015 6.236.090 73,1% 2.027.558 23,8% 264.930 3,1% 8.528.578 

2016 6.493.349 74,8% 1.955.649 22,5% 228.705 2,6% 8.677.703 

2017 6.722.522 74,4% 2.068.824 22,9% 247.291 2,7% 9.038.638 

Fonte: SUSEP. 6º Relatório de análise e acompanhamento dos mercados supervisionados, (2018) 

 

Para ilustrar este fato, com base no volume de prêmio cedidos em resseguros, 

a participação dos resseguradores Admitidos e Eventuais, que somam 103 licenças, 
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no ano de 2017 foi de 25,6% (SUSEP, 2018), o que representa níveis semelhantes ao 

de 2009, quando o mercado completou dois anos de término do monopólio. Já a 

participação no mercado das 16 empresas com licença “locais” foi de 74,4%. A tabela 

4 detalha a participação no mercado de resseguro brasileiro por tipo de licença desde 

2009. Essa informação também é explorada próximo subcapítulo, principalmente o 

período de 2010 até 2012. 

 

2.3 O MERCADO DE RESSEGURO BRASILEIRO SOB A ÓTICA DAS TEORIAS 

SOBRE REGULAÇÃO 

Documentado pela Lei Complementar nº 126 de 15 de janeiro de 2007, o 

término do monopólio no mercado de resseguros brasileiro é marcado por uma 

mudança na forma e nível de interferência do governo na indústria. Dentre as diversas 

modificações realizada por essa Lei Complementar, destaca-se nesse o fato que ela 

transferiu a responsabilidade de fiscalização do mercado de resseguro do I.R.B. para 

a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 

A partir deste momento, dentre várias outras atribuições, compete a SUSEP 

também fiscalizar as operações de resseguro, baixar instruções e expedir circulares 

relativas à regulamentação das operações de acordo com as diretrizes e normas do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), como por exemplo, a Resolução 

CNSP Nº 168 de 17 de dezembro de 2007. 

A Resolução CNSP Nº 168/07 dispõem principalmente sobre a atividade de 

resseguro e retrocessão. Como descrito no capítulo anterior ela define três tipos 

diferentes de licenças para atuação no mercado (quadro 1) e os limites regulatórios 

de cessão aplicados sobre as seguradoras (quadro 2). Tais características quando 

aplicadas em conjunto limitam o acesso dos resseguradores estrangeiros ao mercado 

de seguros no Brasil. Tal barreira de entrada pode gerar distorções no nível de preço 

praticado pelos resseguradores atuantes e demanda por resseguro, ponto que é foco 

da pesquisa desse projeto. 

Partindo do conceito demonstrado por Den Hertog (2012), figura 2, espera-se 

que o mercado de resseguro brasileiro não esteja neste momento em nenhuma das 

extremidades, uma vez que não existe mais o monopólio e nem uma situação de livre 

mercado. 
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Ao realizar uma análise do ponto de vista das teorias sobre regulação, com 

base nas ações executadas no que tange as regras de cessão de resseguro, o modelo 

atual de regulação demonstra ter se afastado do propósito apresentado nas "Teorias 

de Interesse Público" e ter se aproximado ao propósito demonstrado pelas "Teorias 

de Interesse Privado", mais precisamente à "Teoria Econômica de Regulação” com 

captura dos agentes. 

A materialização deste movimento é traduzida pela constante modificação nos 

limites regulatórios de cessão de resseguro realizadas durante os dez últimos anos. 

Desde a publicação da Resolução 168 em 2007 foram públicas outras 14 resoluções 

realizando ajustes na versão original. O quadro 3 apresenta uma visão geral de como 

estes ajustes interferiram nos limites regulatórios de cessão de resseguro no decorrer 

do tempo. 

Quadro 3 - Histórico limites regulatórios sobre cessão de resseguro 

Restrição 
Regulatória 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

% Cessão 
obrigatória à 
resseguradores 
locais. 

Não existente (N.E.) 40% 30% N.E. 

% Oferta 
preferencial aos 
resseguradores 
locais. 

60% 40% 

Limite máximo 
de cessão à 
resseguradores 
estrangeiros do 
mesmo grupo3 

Não existente (N.E.) 20% 30% N.E. 

Limite mínimo 
de retenção do 
prêmio pelas 
seguradoras4 

50% 

Limite máximo 
de cessão aos 
resseguradores 
eventuais5 

10% 

Fonte SUSEP: Resoluções CNSP 168/07, 189/08, 194/08, 203/09, 206/09, 224/10, 225/10, 232/11, 
245/11, 322/15, 324/15, 325/15, 330/15, 353/17, 562/17, 363/18 

                                                           
3A partir de 2011, não se aplica aos ramos garantia, crédito à exportação, rural, crédito interno e riscos nucleares. 
4Não são considerados as cessões pertinentes aos seguintes ramos: a) desde 2008: Garantia, Seguro de Crédito à 
Exportação, Seguro Rural e Seguro de Crédito Interno; b) acrescidos na lista em 2017: Responsabilidade Civil Facultativa para 
Aeronaves, Aeronáutico Cascos, Riscos de Petróleo e Propriedade. 
5Para os ramos de garantia de obrigações públicas e riscos de petróleo, considerando-se a globalidade de suas operações 
nesses ramos em cada ano civil, a seguradora poderá ceder até vinte e cinco por cento do valor total dos prêmios cedidos em 
resseguro. 
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Em uma análise mais profunda das modificações realizadas entre os anos de 

2010 e 2012, nota-se que as duas restrições adicionais desfavoráveis aos 

resseguradores estrangeiros foram implementadas no momento que o mercado de 

resseguro local tem uma redução no seu Market Share, como demonstrado na tabela 

4. Através desse indicador, notamos a participação no mercado das resseguradoras 

com tipo de licença "local" abaixo dos 60%. 

O aumento das restrições ocorreu de forma tão abrupta que o CNSP emitiu 

uma resolução proibindo a cessão de riscos à resseguradores estrangeiros do mesmo 

grupo com início de vigência em 31 de janeiro de 2011 e em menos de três meses 

revogou a decisão como resposta ao questionamento dos resseguradores 

internacionais, flexibilizando a cessão para 20% do total cedido. Tal comportamento 

apresentado pela CNSP reforça a impressão que a indústria vem capturando os 

agentes do regulatórios, base das "Teorias de Interesse Privado". 

 

2.4 REVISÃO LITERÁRIA SOBRE A DEMANDA POR RESSEGURO 

A literatura apresenta estudos que visam identificar quais os fatores 

influenciam a demanda por instrumentos de transferência de riscos. Uma vez que 

esse estudo teve como foco a demanda por resseguro apenas, limitando o grupo de 

empresas analisadas dentro do universo de seguradoras, destacam-se os estudos 

internacionais e nacionais escritos a partir de 1990. 

O quadro 4 apresenta de forma consolidada as principais conclusões dos 

estudos sobre o comportamento da demanda de resseguro frente variáveis intrínsecas 

a operação de seguros, característica da empresa e condições do mercado. 

Semelhante à Carneiro e Sherris (2005) e Faria (2007), foram colocadas as variáveis 

de cada pesquisa nas linhas e nas colunas os autores, data de publicação e mercado 

analisado. As indicações S(+), S(-) e NS indicam respectivamente que a relação entre 

a demanda de resseguro e a variável resultou em uma relação estatisticamente 

significativa positiva, negativa ou não foi encontrada uma relação. 
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Quadro 4 – Resultado dos estudos empíricos sobre a demanda de resseguro 

Autores 
Mayers e 

Smith 
(1990) 

Garven e 
Tennant 
(2003) 

Carneiro e 
Sherris 
(2005) 

Cole e 
McCullough 

(2006) 

Faria 
(2007) 

Silva, 
Chan, 

Martins e 
Fávero 
(2008) 

Número de 
seguradoras analisadas 
e região 

1.276 Seg. 
no mundo 

179 Seg. 
nos 
Estados 
Unidos 

98 Seg. na 
Austrália 

2.183 Seg. 
e 143 
Resseg.nos 
Estados 
Unidos 

61 Seg. e 
1 
Resseg.no 
Brasil 

63 Seg. no 
Brasil 

Estrutura de acionistas 
da empresa 
(administração própria 
ou concentrada em 
poucos acionistas) 

S(+) NS NS S(-)   

Subsidiarias ou 
membros de grupos 

S(+)   S(+)   

Melhor Rating de 
crédito 

S(-)      

Volatilidade dos ativos  S(+)     

Alavancagem  S(+) S(+)  S(-)  

Correlação entre 
retorno de 
investimentos e 
sinistralidade 

 S(-)     

Retorno de 
investimentos 

  NS S(-) S(-)6  

Impostos  NS NS NS S(+)7*  

Tamanho da empresa S(-) S(-) NS S(-) S(+) S(-) 

Concentração em 
linhas de negócios 

S(-) S(-)  S(-)  S(-) 

Concentração em vida, 
saúde e automóveis 

    S(-)  

Atuação em linhas de 
negócio com maior 
prazo para maturação 

 S(+)     

Concentração 
Geográfica 

S(-) S(-)  S(-)   

Histórico de perdas no 
mercado de seguros (2 
anos) 

   S(+)   

Características do 
mercado de resseguro 

      

Custo do Resseguro    S(-) S(-)  

Histórico de perdas no 
mercado de resseguro 

   NS   

Liquidez do Mercado de 
Resseguro 

   NS S(-)  

Fonte: O autor. 

 

                                                           
6Estatisticamente diferente de zero a 3% de significância.  
7Estatisticamente diferente de zero a 11% de significância.  



38 

 

 

Como visão geral, a relação entre o tamanho da seguradora e o consumo de 

resseguro é a hipótese mais testada, com 4 dos 6 estudos demonstrando uma relação 

direta negativa. Também apresentam uma relação negativa de forma consensual 

entre os autores a concentração em linha de negócios e geográfica, justificada pelo 

grau de expertise alcançado por seguradoras no mercado permitindo uma melhor 

seleção dos riscos. No outro sentido, existe um consenso de dois autores que 

seguradoras vinculadas a grupos de seguradoras ou resseguradoras demandam mais 

resseguro. Para as demais variáveis, os estudos não apresentam um consenso nos 

resultados alcançados, podendo ser justificado pelas diferentes metodologias 

aplicadas ou diferentes mercados analisados. 

De forma cronológica e em maiores detalhes, Mayers e Smith (1990) analisa 

o comportamento de 1.276 seguradoras atuantes no ramo de propriedade e 

responsabilidade civil no ano de 1981 com o objetivo de identificar fatores internos de 

uma empresa que influenciam na decisão sobre a cessão de riscos com outros 

mercados, nesse caso a indústria de resseguro. Os autores concluem que empresas 

com menor número de donos e subsidiárias de grupos seguradores têm um volume 

de resseguro maior. Eles também afirmam que existe uma correlação negativa entre 

a demanda por resseguro e o tamanho da seguradora, concentração geográfica e 

qualidade de crédito (“credit standing”). Por fim, concluem que existe uma fraca 

evidencia que concentração em uma linha de negócio tem uma relação negativa com 

a compra de resseguro. 

O estudo de Garven e Lamm-Tennant (2003) concluí que, através da análise 

das 179 empresas de seguros nos Estados Unidos não pertencentes a 

conglomerados no período de 1980 até 1987, existe uma relação positiva entre a 

demanda de resseguro e alavancagem da empresa, a volatilidade dos ativos e o prazo 

de maturação dos negócios. Ou seja, a demanda por resseguro será maior quanto 

mais alavancada for a empresa, ou quanto mais voláteis forem seus ativos, ou quanto 

maior for a duração do seu portfólio de negócios. No sentido inverso, existe uma 

menor compra de resseguro conforme a correlação entre o retorno do investimento e 

sinistralidade. Os autores também reafirmam o indicado por Mayers e Smith (1990) e 

confirmam que existe uma relação direta negativa entre a demanda de resseguro e o 

tamanho da empresa, concentração em linhas de negócios ou geográfica. 
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Carneiro e Sherris (2005) analisa a demanda de resseguro no mercado 

australiano por 98 seguradoras no período de 1996 a 2001 e concluí que as variáveis 

tamanho, impostos, retorno sobre os investimentos e estrutura acionária não são 

significativas para a definição da demanda de resseguro. Nesse estudo a única 

variável estatisticamente significativa para a explicação da demanda de resseguro é 

a alavancagem, que semelhante aos estudos anteriores, apresenta uma relação 

positiva. 

Cole e McCullough (2006) analisa, além das variáveis intrínsecas da operação 

de seguros, características do mercado de resseguro que possam influenciar na 

demanda. Com base nos anos de 1993 até 2000, ao analisar 2.183 seguradoras e 

143 resseguradores atuantes no mercado americano, o artigo concluí que existe uma 

correlação positiva entre demanda de resseguro e o histórico de sinistralidade do 

segurador, e a afiliação da seguradora à um grupo segurador ou ressegurador. 

Semelhante aos estudos de Mayers e Smith (1990) e Garven e Lamm-Tennant (2003) 

as variáveis tamanho da empresa, concentração em linhas de negócios ou geográfica 

têm uma relação negativa com a demanda de resseguro. Por fim, o estudo acrescenta 

o fato que o custo do resseguro tem uma relação negativa com a demanda, ao mesmo 

tempo que a liquidez do mercado de resseguro e seu o histórico de perda não é 

estatisticamente significante. 

Sobre o mercado brasileiro de resseguro, Faria (2007) realiza duas análises 

que visam identificar a relação entre variáveis intrínsecas a operação de seguro com 

a demanda de resseguro. A primeira análise é uma regressão através da técnica de 

séries temporais com dados anuais do IRB no período de 1970 a 2004, a qual 

identifica uma relação negativa entre a demanda de resseguro, o preço do resseguro, 

concentração nos negócios de vida, saúde e automóveis. e tamanho do mercado 

frente ao PIB (quanto maior o mercado, menor o consumo de resseguro). As variáveis 

identificadas com relação positiva foram: tamanho da empresa, alavancagem do 

mercado, a razão entre passivo oneroso/patrimônio líquido do IRB e o coeficiente 

criado para identificar a modificação na regulação na década de 90, trazendo maior 

competitividade para o mercado de seguros. 

Em sua segunda análise, Faria (2007) utiliza-se da técnica de regressão em 

painel com o modelo de "efeitos fixos" e, com base em 61 grupos seguradores no 

período de 2001 até 2004, concluí que existe uma relação positiva entre demanda de 
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resseguro e as variáveis: tamanho da empresa, impostos (considerando 11% de 

significância). Variáveis apontadas como relação negativa foram: a concentração nos 

negócios de vida e automóvel, alavancagem (ao nível de significância de 0,6%), 

Market-share (fatia de mercado) e taxa de retorno dos investimentos (ao nível de 

significância de 3%). 

Com base nos dois testes realizados conclui-se que "[...] ficaram assentes os 

impactos negativos e significativos das variáveis "vida", "fatia de mercado" e "taxa de 

retorno dos investimentos" sobre a demanda de resseguro [...]". (FARIA, 2007, p. 170).  

Silva, Chan, Martins e Fávero (2008) concluí, através da análise das 

informações contábeis findas em 31 de dezembro de 2006 de 63 seguradoras do 

mercado brasileiro, que existe uma relação negativa significativa entre a demanda de 

resseguro e duas outras variáveis, o tamanho da empresa e o índice de concentração 

em classes de negócios. Além disso, os autores citam que não houve uma relação 

significativa entre a demanda de resseguro e variáveis sobre a alavancagem, controle 

acionário, conglomerado financeiro, sinistralidade e liderança do mercado. 
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3 MÉTODO DE ANÁLISE 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Essa é uma pesquisa aplicada ao mercado de seguros com característica 

quantitativa descritiva que tem como objetivo, a partir das demonstrações financeiras 

das seguradoras brasileiras, verificar a relação entre a demanda de resseguro e as 

variáveis intrínsecas à operação de uma seguradora, considerando a modificação na 

regulação do mercado de resseguro entre o período de 2003 até 2018. 

Em detalhes, a pesquisa inicialmente decompôs o demonstrativo de resultado 

das seguradoras para destacar a demanda por resseguro durante o período de 2003 

até 2018, possibilitando assim uma revisão mais assertiva sobre seu comportamento. 

Em um segundo passo, semelhante aos estudos conduzidos por Mayers e 

Smith (1990), Garven e Lamm-Tennant (2003), Carneiro e Sherris (2005), Cole e 

McCullough (2006), Faria (2007) e Silva, Chan, Martins e Fávero (2008), essa 

pesquisa buscou identificar como as variáveis intrínsecas a operação de seguro 

influenciam a compra de resseguro. Além disso, em complemento à literatura, essa 

pesquisa visou também analisar se a modificação regulatória decorrente do término 

do monopólio no mercado brasileiro interferiu na demanda por resseguro. 

Antes de ingressar na metodologia de análise proposta pela pesquisa, faz-se 

necessário um detalhamento sobre a população, amostra, as fontes de informação e 

período. 

 

3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

O mercado brasileiro de seguros gerais, previdência complementar aberta, 

capitalização no Brasil apresentou o total de 133 empresas atuantes entre os anos de 

2014 até junho de 2018. Com o objetivo de ser mais assertivo na interpretação dos 

dados disponíveis, o foco da pesquisa deu-se em um grupo de empresas que mais 

consomem resseguro, as quais apresentam um grande volume de negócios em ramos 

como seguro de Propriedade, Engenharia, Aviação, Responsabilidade Civil, Garantia, 

Casco Marítimo, Petróleo, Nuclear. Tais tipos de produtos apresentam valores 

segurados relevantes para a seguradora frente seu capital disponível. Estão fora desta 

análise empresas que apresentam foco de atuação apenas em negócios com baixo 
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valor segurado e alto volume (e.g. Capitalização, Automóvel) em decorrência de sua 

baixa necessidade de resseguro.  

Para identificar as empresas com maior consumo de resseguro, foi realizado 

no sistema SES-SUSEP um levantamento por seguradora no período de 01 de janeiro 

de 2014 até 30 de junho de 2018 contendo o valor do prêmio ganho (PG) e despesa 

de resseguro (DR) reportada. Cabe detalhar que prêmio ganho (PG) significa o valor 

total de prêmio emitido mais as variações das reservas técnicas e interpreta-se 

despesa de resseguro (DR) como o valor de prêmio cedido em resseguro líquido da 

comissão de resseguro.  

As empresas foram ranqueadas pelo volume de despesa de resseguro (DR) 

e criou-se um indicador que é resultado da divisão entre despesa de resseguro (DR) 

e o prêmio ganho (PG). As cinquenta empresas com maior despesa de resseguro e 

com o indicador de (DR)/(PR) superior à 9% (9% é a média do mercado para o 

indicador) foram selecionadas para a análise, resultando então em um grupo de 37 

seguradoras. 

Conforme demonstrado na tabela 5, as 37 empresas representam 33,3% do 

valor do prêmio ganho (PG) no mercado no período, mas representam 81,5% do valor 

reportado como despesa de resseguro (DR). Isso significa que as empresas mais 

significantes para o mercado de resseguro foram separadas ao criar o grupo nomeado 

“Alto Consumidores de Resseguro”. 

Tabela 5 - Representatividade no mercado empresas selecionadas 

 Prêmio ganho (PG) Despesa resseguro (DR) Indicador 
(DR / PG)  R$ Milhões % Vertical R$ Milhões % Vertical 

Alto Consumidores de 
Resseguro  

(37 Empresas) 
135.239 33,1% 29.880 81,5% 22,1% 

Demais empresas 272.849 66,9% 6.771 18,5% 2,5% 

Total Mercado 408.088 100,0% 36.651 100,0% 9,0% 

Fonte: Base SES-SUSEP, período 01/01/2014 até 30/06/2018 
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Ao analisar o mercado por grupo de produtos, seguindo a classificação da 

SUSEP descrita na Resolução CNSP no 535 de 2016, nota-se que existe uma 

considerável diferença no que se refere à despesa de resseguro por produto.  

Tabela 6 - Índice despesa de resseguro (DR) sobre prêmio ganho (PG) 

 Total Mercado 
Alto Consumidores de 

Resseguro 

Participação 
Alto 

Consumidores 
de Resseguro 
no mercado 

Nome do Grupo 
PG R$ 
Milhões 

% 
Vertical 

DR / 
PG 

PG R$ 
Milhões 

% 
Vertical 

DR / 
PG 

PG DR 

Patrimonial 57.433 14,1% 23,8% 26.560 19,6% 41,4% 46,2% 80,4% 

Responsabilidades 6.568 1,6% 37,1% 5.130 3,8% 40,3% 78,1% 84,9% 

Automóvel 163.992 40,2% 1,0% 36.642 27,1% 4,0% 22,3% 92,6% 

Transporte 13.233 3,2% 22,7% 9.788 7,2% 26,7% 74,0% 87,1% 

Riscos Financeiros 10.700 2,6% 32,6% 7.498 5,5% 42,7% 70,1% 91,6% 

Pessoal Coletivo 107.250 26,3% 2,0% 27.010 20,0% 2,3% 25,2% 28,0% 

Habitacional 14.909 3,7% 2,7% 1.726 1,3% 5,8% 11,6% 24,6% 

Rural 15.320 3,8% 32,7% 14.265 10,5% 33,8% 93,1% 96,4% 

Pessoas Individual 11.852 2,9% 2,1% 1.712 1,3% 3,4% 14,4% 23,5% 

Marítimos 1.715 0,4% 52,7% 1.245 0,9% 56,7% 72,6% 78,1% 

Aeronáuticos 1.973 0,5% 81,2% 1.686 1,2% 83,9% 85,5% 88,4% 

Petróleo 2.333 0,6% 91,1% 1.977 1,5% 92,6% 84,7% 86,2% 

Outros8 809 0,2% 0,0% - 0,0%  0,0%  

Total 408.088 100,0% 9,0% 135.239 100,0% 22,1% 33,1% 81,5% 

Fonte: Base SES-SUSEP, período 01/01/2014 até 30/06/2018 

 

Considerando o período analisado, o grupo de produtos classificados como 

“Automóvel” por exemplo tem uma relevância de 40,2% do prêmio ganho (PG) do 

mercado, porém sua relação entre despesa de resseguro e prêmio ganho (DR)/(PG) 

é de apenas 1,0%. No outro extremo, o grupo de petróleo tem uma relevância no 

mercado de apenas 0,6%, mas seu índice de despesa de resseguro sobre prêmio 

                                                           
8Outros: grupos: Micro seguros, Nucleares, Pessoal Individual, Pessoas EFPC  
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ganho (DR)/(PG) é de 91,1%, ou seja, quase todo o prêmio ganho (PG) pelas 

seguradoras nesse grupo de produtos é repassado ao mercado de resseguro. Os 

detalhes dessa observação para todos os grupos de produtos podem ser verificados 

na tabela 6 sob a coluna “Total Mercado”. 

A seleção das empresas com alto consumo de resseguro criou um grupo 

representante do ponto de vista de prêmio de resseguro independentemente do foco 

de atuação dentro do mercado regulado pela SUSEP. Ou seja, conforme detalhado 

sob a coluna “Alto Consumidores de Resseguro” na tabela 6, as empresas 

selecionadas para a constituição do grupo apresentam negócios em todos os 

principais grupos de produtos do mercado. 

A necessidade de criação desse grupo de alto consumo de resseguro fica 

mais visível quando comparamos seu indicador de despesa de resseguro sobre 

prêmio ganho (DR)/(PG) frente ao restante do mercado, como demonstrado na figura 

4. Enquanto o grupo classificado como “Alto Consumidor de Resseguro” apresenta 

uma relação entre despesa de resseguro e prêmio ganho (DR)/(PG) crescente no 

período de 2003 até 2017, as demais empresas apresentam uma relação 

decrescente. A junção desses dois comportamentos distintos faz com que a média do 

mercado tenha baixa variação e gera uma visão míope sobre o comportamento da 

demanda de resseguro. 
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Figura 4 - Visão histórica do indicador de Despesa de Resseguro sobre Prêmio 

Ganho 

 

Fonte: Base SES-SUSEP, período 01/01/2003 até 31/12/2017.  

 

Por fim, o quadro 5 apresenta o nome das empresas que continuem o grupo 

nomeado como "Alto Consumidores de Resseguro". Importante ressaltar que para fins 

dessa pesquisa, os resultados financeiros apresentados pelas seguradoras Ace 

Seguros Soluções Corporativas S.A. e Chubb Seguros Brasil S.A. foram consolidados 

em decorrência da fusão das empresas. Dessa forma, o estudo considerou o resultado 

agregado das duas empresas em suas análises. 

Quadro 5 – Seguradoras com alto consumo de resseguro 

Ref. Cód. SUSEP Nome Seguradora 

1 1775 ACE SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A. 

2 8737 AIG SEGUROS BRASIL S.A. 

3 6211 ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. 

4 5177 ALLIANZ SEGUROS S.A. 

5 2798 ARGO SEGUROS BRASIL S.A. 

6 2020 ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SEGURADORA S.A. 

7 2461 AUSTRAL SEGURADORA S.A. 

8 6696 AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A. 

9 2852 AXA SEGUROS S.A. 

21,53%
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Alto Consumidor Resseguro - Ano Alto Consumidor Resseguro - acumulado últimos 5 anos

Não Alto Consumidor Resseguro - Ano Não Alto Consumidor Resseguro  - acumulado últimos 5 anos

Total Mercado - Ano Total Mercado  - acumulado últimos 5 anos
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Quadro 5 – Seguradoras com alto consumo de resseguro 

Ref. Cód. SUSEP Nome Seguradora 

10 1414 BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A 

11 6998 CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO S.A. 

12 6513 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 

13 3328 COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A 

14 6785 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 

15 5690 COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 

16 6131 COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 

17 1490 ESSOR SEGUROS S.A. 

18 4359 EULER HERMES SEGUROS S.A. 

19 4669 FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 

20 6122 FATOR SEGURADORA S.A. 

21 5908 GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 

22 1571 HDI GLOBAL SEGUROS S.A. 

23 6921 INVESTPREV SEGURADORA S.A. 

24 5436 J. MALUCELLI SEGURADORA S/A 

25 6238 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 

26 6602 MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. 

27 5754 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. 

28 6653 PAN SEGUROS S.A. 

29 3069 POTTENCIAL SEGURADORA S.A. 

30 2950 SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. 

31 6751 SEGUROS SURA S.A. 

32 5720 SOMPO SEGUROS S.A. 

33 4952 SUHAI SEGURADORA S.A. 

34 5991 SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. 

35 3727 TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A. 

36 1431 XL SEGUROS BRASIL S.A. 

37 5495 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A 

Fonte: O autor. 

 

3.2 FONTES DE INFORMAÇÃO E PERÍODO 

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) é uma autarquia da 

Administração Pública Indireta Federal brasileira, responsável tanto pelo controle 

quanto fiscalização dos mercados de seguros, previdência complementar aberta, 

capitalização e resseguros no Brasil. Um dos serviços prestados pela SUSEP é a 
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disponibilização dos dados econômicos do mercado ao público. Essa informação é 

originada pelas seguradoras e resseguradoras atuantes no mercado e enviadas 

mensalmente à autarquia através do sistema nomeado FIPSUSEP. Faz-se necessário 

mencionar que o negócio de saúde complementar não está contemplado no escopo 

do trabalho uma vez que cabe a Agência Nacional de Saúde Suplementar regular tal 

mercado e não a SUSEP. 

O período selecionado para análise é de 1 de janeiro de 2003 até 31 de 

dezembro de 2018. Estes marcos foram definidos com o objetivo de: i) analisar ao 

menos 5 anos do comportamento do mercado antes do término do monopólio, 

evitando assim distorções decorrentes de anos com baixa ou alta sinistralidade; ii) 

obter ao menos dez anos de dados após a abertura do mercado. 

 

3.3 METODOLOGIA DE ESTUDO SOBRE DEMANDA DE RESSEGURO 

Tendo em vista estudos conduzidos sobre o comportamento da demanda de 

resseguro, como as análises realizadas por Mayers e Smith (1990), Garven e Lamm-

Tennant (2003), Carneiro e Sherris (2005), Cole e McCullough (2006), Faria (2007) e 

Silva, Chan, Martins e Fávero (2008), as quais demonstram que existe uma relação 

entre a demanda de resseguro e as características intrínsecas a operação de seguro; 

essa pesquisa procurou analisar, no período recente do mercado brasileiro, a relação 

entre variáveis intrínsecas a operação de seguro com a demanda por resseguro, 

considerando o término do monopólio no mercado de resseguro. O quadro 6 

apresenta uma visão geral das variáveis dependentes e independentes que foram 

base para essa pesquisa. 
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Quadro 6 - Esquema para análise da relação entre a demanda por resseguro 
(variável dependente), variáveis intrínsecas a operação de seguro e modificação na 
regulação. 

    

 VARIÁVEL DEPENDENTE VARIÁVEIS INDEPENDENTES  

 

Demanda por resseguro 

Sinistralidade da carteira  

 Recuperação em resseguro  

 Limite técnico de retenção  

 Tamanho da Seguradora  

 Alavancagem  

 Forma de constituição  

 Regulação do Mercado  

 Distribuição do portfólio por produto  

    

Fonte: O autor. 

 

A relação entre as variáveis dependentes e independentes foi analisada neste 

estudo através do coeficiente de regressão oriundo de uma regressão múltipla, 

expressa pela seguinte equação:  

Y�� =  β0 +  βi X + e 

Onde  

Y = variavel dependente: demanda por resseguro 

i = seguradora analisada 

t = ano (de 2003 até 2018) 

β0 = intercepto da regressão 

βi = coeficiente de regressão associado a variável independente i 
X = variável independente ou preditora 

e = resíduo 

 

O objetivo da análise de regressão múltipla é usar as variáveis independentes 

cujo seus valores são conhecidos para prever os valores da variável dependente. 

Cada variável independente deve ser ponderada pelo procedimento de análise de 
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regressão para garantir máxima previsão a partir do conjunto de variáveis 

independentes (HAIR et al, 2009). Para aplicar a análise de regressão múltipla os 

dados apresentados nesse estudo são métricos ou foram adequadamente 

transformados. 

Uma vez que os dados disponíveis apresentam uma série histórica de 16 anos 

relacionados a performance de várias empresas, a análise tratou os dados em painel. 

Essa metodologia garantiu que a regressão tivesse uma dimensão espacial e temporal 

(GUJARATI; PORTER, 2011). Como o conjunto de dados teve um número menor de 

anos do que empresas, os dados puderam ser classificados como um painel curto. 

Um dos benefícios citados por Gujarati e Porter (2011) é que os dados em 

painel são mais adequados para examinar a dinâmica de mudanças, como por 

exemplo o término do monopólio no mercado. Por outro lado, esse tipo de análise 

exige que o painel esteja balanceado e que as empresas apresentem as todas 

variáveis independentes nos anos analisados. 

Os próximos subcapítulos exploram os motivos da seleção das variáveis e 

demonstram quais indicadores foram criados, com base nas demonstrações 

financeiras ou características das empresas, visando analisar a relação entre variáveis 

independentes e a variável dependente. 

 

3.4 DEFINIÇÃO DA VARIÁVEL DEPENDENTE: DEMANDA POR RESSEGURO 

A demanda por resseguro pode ser mensurada através do volume de prêmio 

cedido pelo mercado de seguros ao mercado de resseguro, líquido de comissões, 

conforme expressão abaixo: 

 

(Dem_Resseguro)n =  (Prêmio Cedido − Comissão Resseguro)
(Prêmio Ganho)/  

Onde  

n = ano financerio  
Prêmio Cedido
= valor cedido pela seguradora em decorrência de contratos de resseguro 
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Comissão Resseguro
= valor cobrado pelas seguradoras pela transferência do risco 

Prêmio Ganho = valor ganho bruto em decorrência de contratos de seguro 

 

Nomeado como "Demanda Resseguro" o indicador é resultado da divisão 

entre prêmio cedido em resseguro líquido de comissões sobre o prêmio ganho da 

seguradora. Com base no ano financeiro de 2018, considerando todas as seguradoras 

do mercado, esse indicador foi de 8,112%, conforme demonstrado no quadro 7. Em 

outras palavras esse indicador demonstra o percentual do prêmio cedido ao mercado 

de resseguro em decorrência do nível de demanda por resseguro para operacionalizar 

os riscos assumidos no mercado de seguros. 

Quadro 7 – Mensuração demanda por resseguro com base na DRE 

 Ref. Conta Contábil R$ Mil 

Resultado 
Seguradora  

a) (+) Prêmio Ganho (PG) 116.293.118 

b) (-) Prêmio Cedido (PC) em Resseguro -11.618.030 

c) 
(+) Comissão de Resseguro, Participação nos 
Lucros e Outros (CR) 

2.183.757 

Variável Dependente (PC-CR)/(PG) Demanda por resseguro (-(b+c)/a) 8,112% 

    

Fonte: Base SES-SUSEP, período 01/01/2018 até 31/12/2018 todas as seguradoras. 

 

Para atingir o objetivo desse estudo o indicador de "Demanda de resseguro" 

foi aplicado para cada empresa e cada ano calendário analisado, ou seja, se uma 

empresa atuou durante o período de 2003 até 2018, o estudo considerou o total de 16 

registros desse indicador. Considerando o grupo constituído, esse estudo contou 

inicialmente com 471 registros para análise, os quais serão explorados em detalhe no 

capítulo 4. 

  

3.5 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

3.5.1 Sinistralidade da carteira 

Como descrito na introdução dessa pesquisa o resseguro é um instrumento 

de transferência de risco que visa reduzir a volatilidade das perdas, possibilitando 
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assim uma maior previsibilidade do resultado financeiro (VON DAHLEN; VON PETER, 

2014). Cole e McCullough (2006) também chama a atenção ao fato que quando 

seguradores têm um desenvolvimento em suas perdas ou estão com as reservas 

abaixo do necessário, a demanda por resseguro é maior. Tais afirmações reforçam a 

importância dessa pesquisa levar em consideração o histórico de sinistralidade das 

seguradoras como uma variável independente. 

Para conseguir comparar as diferentes empresas selecionadas criou-se o 

indicador nomeado como "Sinistralidade" (Sinis), sendo ele a razão entre sinistros 

incorridos e prêmio ganho no ano para cada seguradora em bases brutas de 

resseguro, conforme demonstrado pela expressão: 

(Sinis)n =  (Sinistro Incorrido)
(Prêmio Ganho)/  

Onde:   

n = ano financerio  
Sinistro Incorrido = valor de sinistros incoridos bruto de resseguro 

Prêmio Ganho = valor ganho bruto em decorrência de contratos de seguro 

 

Assim como Cole e McCullough (2006), o histórico de sinistralidade da carteira 

também foi considerado nesse estudo. Para tanto um segundo indicador, nomeado 

como "Sinistralidade Anterior" (SinisAnt1), demonstra o nível de sinistro da empresa 

no ano anterior, viabilizando testar a relação da compra de resseguro no ano corrente 

versus a performance da carteira no ano anterior. 

Para ambas as variáveis, (Sinis) e (SinisAnt1), espera-se um coeficiente de 

regressão (β) positivo, sendo interpretado com quanto maior for o volume de sinistros 

da carteira, maior será a busca das seguradoras por uma proteção no mercado de 

resseguro.  

 

3.5.2 Recuperação em resseguro 

Ao receber um sinistro as seguradoras realizam suas devidas reservas 

refletidas nas demonstrações financeiras, como por exemplo, nas contas nomeadas 

como provisão de sinistro a liquidar (PSL). Quando existe um contrato de resseguro 



52 

 

 

vinculado ao sinistro, as seguradoras também têm o direito de acionar esse 

compromisso e realizar uma provisão de um ativo, nomeada como resseguro a 

recuperar. As duas ações são realizadas ao mesmo tempo e o impacto financeiro 

líquido de resseguro é limitado pela diferença entre o valor do passivo e o ativo gerado.  

É de se esperar que o funcionamento desse mecanismo influencie na decisão 

pela compra ou não de resseguro. Para testar tal hipótese, considerando o diferente 

tamanho das empresas selecionadas, criou-se o indicador que demonstra a relevância 

da recuperação de resseguro frente ao tamanho da operação, representada pelo 

resultado da expressão abaixo:  

(RecRess)n =  (Recuperação de Sinistros)
(Prêmio Ganho)/  

Onde:   

n = ano financerio  
Recuperação de Sinistros

= valor recuperado em resseguro em decorrência dos sinistros 

Prêmio Ganho = valor ganho bruto em decorrência de contratos de seguro 

 

Espera-se um coeficiente de regressão (β) positivo, sendo interpretado com 

quanto maior for o volume de sinistros recuperado pela seguradora, melhor será a 

percepção do funcionamento do resseguro como uma ferramenta de mitigação de 

riscos e maior será a busca das seguradoras pela contratação de resseguro. Essa 

variável também pode ser interpretada como um maior apetite ao risco da seguradora, 

uma vez que ela conta com instrumentos para limitar sua perda em caso de sinistro. 

Com o objetivo de analisar a relação do resultado histórico dessa variável com 

a demanda de resseguro, semelhante a variável (SinisAnt1), um segundo indicador 

nomeado como "Recuperação de Sinistro Anterior" (RecRessAnt1) foi levado em 

consideração nesse estudo. Esse indicador demonstra o nível de recuperação de 

sinistro da empresa no ano anterior. 
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3.5.3 Limite técnico de retenção das seguradoras 

É esperado que conforme o volume de capital existente no mercado de 

seguros aumente maior seja a capacidade de retenção dos riscos, diminuindo a 

necessidade de resseguro. No mercado brasileiro o valor máximo de retenção por 

risco de uma seguradora (chamado de limite técnico) é de até 5% do Patrimônio 

Líquido Ajustado (PLA). Retenções superiores devem ser justificadas à autarquia e 

todas as empresas são obrigadas a informar sua retenção máxima por linha de 

negócio à SUSEP, conforme resolução CNSP Nº 321/15. 

Apenas para demonstrar o funcionamento desta regra, com base nos dados 

reportados em dezembro de 2017, a seguradora com maior capacidade de retenção 

reportada à SUSEP foi a Liberty Seguros S.A. com o valor de R$ 36,8 milhões no 

ramo de negócio de garantia. Neste grupo de produtos trabalha-se com riscos que 

demandam mais de BRL 500 milhões segurados. Ou seja, ao emitir uma apólice nesse 

ramo, no valor de BRL 500 milhões de importância segurada, a Liberty Seguros S.A. 

poderia reter apenas 7,3% do negócio e o mercado de resseguro deveria fornecer 

capacidade para o restante. 

Uma vez que os dados sobre limites técnicos das seguradoras estão 

disponíveis na base de dados SES-SUSEP, a análise da capacidade de retenção dos 

riscos pelo mercado de seguros deu-se com base no comportamento histórico deste 

indicador. Em detalhes, como as empresas devem reportar o limite técnico por linha 

de negócio e diversas vezes ao ano, para fins desse estudo adotou-se que o limite 

técnico da seguradora foi o maior valor reportado no ano, independente do ramo de 

atuação. 

Dado que a informação sobre limite técnico está em Reais, variando de 78 mil 

reais até 55 milhões de reais, e somando-se também ao fato que a variável 

dependente analisada está dentro do range de 0 a 1, esse estudo utilizou a escala 

logarítmica decimal para interpretar esse dado. Dessa maneira criou-se um indicador 

"Log10 LimiteTec" demonstrado pela expressão abaixo: 

(Log10 LimiteTec)n =  log67(Limite Técnico) 

Onde: 

n = ano financerio  
Limite Técnico = maior valor de limite técnico reportado pela empresa no ano 



54 

 

 

 

Para essa variável, espera-se um coeficiente de regressão (β) negativo, sendo 

interpretado com quanto maior for a capacidade da seguradora de reter os riscos, 

menor será a demanda por resseguro. 

  

3.5.4 Tamanho das seguradoras 

É de se esperar que seguradoras com porte financeiro maior tenham uma 

maior capacidade de administrar a volatilidade dos seus portfólios e por isso 

demandem um volume menor de resseguro. Mayers e Smith (1990), Garven e 

Tennant (2003), Cole e McCullough (2006) e Silva et al (2008) chegam à conclusão 

que existe uma relação negativa entre tamanho da seguradora e demanda de 

resseguro. 

Com base nos dois fatos acima, o tamanho da empresa também foi 

considerado como uma variável independente nesse estudo. O indicador escolhido 

para mensurar tamanho da empresa foi o total do ativo. O total do ativo é reportado 

nas demonstrações financeiras em Reais e apresentam uma faixa muito larga de 

valores, de aproximadamente 11 milhões até 12 bilhões de reais. Diante dessa 

discrepância dos dados, de forma semelhante ao tratamento do indicador sobre o 

limite técnico, criou-se uma variável "Log10 Ativo" demonstrado pela expressão 

abaixo: 

(Log10 Ativo)n =  log67(Total Ativo) 

Onde:   

n = ano financerio  
Total Ativo
= valor do total do ativo reportado no mês de dezembro do ano financeiro 

 

Para essa variável, espera-se um coeficiente de regressão (β) negativo, sendo 

interpretado com quanto maior for a seguradora, menor será a demanda por 

resseguro. 
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3.5.5 Alavancagem das seguradoras 

Garven, Lamm-Tennant (2003) e Carneiro, Sherris (2005) citam que 

empresas com maior alavancagem tendem a ter uma maior cessão de resseguro.  

Neste contexto essa pesquisa analisou a relação entre a demanda por 

resseguro e a alavancagem das seguradoras selecionadas. Como consequência dos 

dados disponíveis, para fins desse estudo, alavancagem foi definida pela divisão entre 

o total de prêmio ganho pela seguradora e seu patrimônio líquido ajustado, conforme 

fórmula abaixo: 

(Alav)n =  (Prêmio Ganho)
(Patrimônio Liquido Ajustado)/  

Onde 

n = ano financerio  
Prêmio Ganho = prêmio ganho bruto de resseguro no ano financeiro 

Patrimônio Liquido Ajustado  = valor reportado com base no mês de dezembro  
 

É esperado que o coeficiente de regressão (β) seja positivo, representando 

que quanto maior for a alavancagem da empresa maior será demanda por resseguro. 

 

3.5.6 Forma de constituição das seguradoras 

Mayers e Smith (1990) afirma que empresas pertencentes à grupos 

internacionais tendem a ter uma compra maior de resseguro. Uma das justificativas 

apontada no estudo é que através do resseguro a empresa consegue transferir lucros 

entre as companhias do mesmo grupo e reduzir o valor total de imposto devido. Cole 

e McCullough (2006) também aponta que seguradoras filiadas à grupos internacionais 

demandam um volume maior de resseguro e por isso conduz seu estudo de forma 

segregada, chegando à conclusão que empresas listadas em bolsa e filiadas à grupos 

internacionais demandam mais resseguro. 

Para a análise do mercado Brasileiro no período de 2003 até 2018, as 

empresas do grupo "Alto Consumidores de Resseguro" foram classificadas entre 

pertencentes ou não à um grupo internacional através de uma variável dicotômica, 

sendo 0 para empresas não filiadas e 1 para empresas filiadas. Empresas sob marcas 
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mundiais ou pertencentes unicamente à grupos internacionais com base no ano de 

2018 são consideradas como filiadas nesse estudo. 

Dessa forma, as empresas consideradas como internacionais foram: AIG 

Seguros Brasil S.A., Allianz Seguros S.A., Argo Seguros Brasil S.A., Atradius Crédito 

y Caución Seguradora S.A., Axa Corporate Solutions Seguros S.A., Axa Seguros S.A., 

Berkley International do Brasil Seguros S.A., Cescebrasil Seguros de Garantias e 

Crédito S.A., Chubb Seguros Brasil S.A., Coface do Brasil Seguros de Crédito S.A., 

Essor Seguros S.A., Euler Hermes Seguros S.A., Fairfax Brasil Seguros Corporativos 

S.A., Generali Brasil Seguros S.A., HDI Global Seguros S.A., Mapfre Seguros Gerais 

S.A., Mitsui Sumitomo Seguros S.A., Sancor Seguros do Brasil S.A., Seguros Sura 

S.A., Sompo Seguros S.A., Suhai Seguradora S.A., Swiss Re Corporate Solutions 

Brasil Seguros S.A., Travelers Seguros Brasil S.A., XL Seguros Brasil S.A., Zurich 

Minas Brasil Seguros S.A.. 

Dado que algumas empresas passaram por modificações no quadro de 

acionistas durante o período de 2003 até 2018 em decorrência de fusões e aquisições, 

uma segunda variável dicotômica classifica como 1 empresas que passaram a 

pertencer à grupos internacionais durante o período e 0 empresas que não tiveram tal 

experiência. As empresas Aliança do Brasil Seguros S.A., Junto Seguros S.A., Sompo 

Seguros S.A., Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. e Zurich Minas Brasil 

Seguros S.A. foram classificadas como empresa que passaram por modificações no 

quadro de acionistas. 

 

3.5.7 Regulação do Mercado: antes e após o término do monopólio 

Visando explorar a mudança na regulação do mercado brasileiro de 

resseguro, esse estudo criou uma variável dicotômica a qual classifica o período de 

2003 até 2007 como 0 (zero), refletindo a existência do monopólio, e o período de 

2008 até 2018 como 1 (um), momento após o término do monopólio.  

Dessa forma, caso a variável seja estatisticamente relevante, o estudo poderá 

apresentar indícios de modificação na demanda de resseguro após o término do 

monopólio. Por exemplo, caso o coeficiente de regressão (β) seja significativamente 

relevante e positivo, pode-se interpretar que a demanda de resseguro aumentou após 

o término do monopólio. 
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3.5.8 Distribuição do portfólio por produto 

Cole e McCullough (2006) analisa a relação entre o consumo de resseguro e 

linha de negócio (tipo de produto) em que a empresa atua. Mayers e Smith (1990) 

conclue que existe uma relação entre o consumo de resseguro e a concentração dos 

negócios em poucas linhas de negócio, o que em outras palavras pode ser 

interpretado como um maior risco. Farias (2007) afirma que a concentração nos 

produtos de vida, automóvel e saúde são um fator para reduzir o consumo de 

resseguro.  

Além das evidencias teóricas citadas acima, como a regulação brasileira limita 

a exposição da seguradora por risco, é de se esperar que apólices com maior 

importância segurada tenham uma maior demanda por resseguro. Nesse sentindo, 

apólices com foco em seguro corporativo (destinadas às empresas) têm limites 

superiores às apólices destinadas às pessoas físicas. 

Com o objetivo de analisar no mercado brasileiro a relação entre consumo de 

resseguro e concentração de produtos, com base nos dados disponíveis sobre prêmio 

emitido por tipo de produto, criou-se uma variável nomeada como "Log10 ProdPJ" a 

qual representa o logaritmo decimal da somatória dos prêmios emitidos nos grupos 

de produtos classificados como: Patrimonial, transporte, Riscos Financeiros, 

Responsabilidades, Engenharia, Aeronáuticos, Riscos Especiais e Marítimos.  

Para essa variável é esperado que o coeficiente de regressão (β) seja positivo, 

representando que quanto maior a concentração em riscos corporativos, maior deve 

ser a demanda por resseguro. 

 

3.6 SUMÁRIO DAS VARIÁVEIS DEPENDENTES E INDEPENDENTES 

O quadro 8 resume como as variáveis (independentes e dependente) foram 

constituídas e, com base na literatura apresentada, qual o sinal esperado do 

coeficiente de regressão (β). 
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Quadro 8 – Resumo variáveis dependente e independentes 

Variável Metodologia aplicada para a variável 
Sinal esperado para 
o coef. de regressão 
(β) 

Demanda por 
resseguro 

(Prêmio Cedido − Comissão Resseguro)
(Prêmio Ganho)/  Não aplicável 

Sinistralidade da 
carteira 

(Sinistro Incorrido)
(Prêmio Ganho)/  Positivo (+) 

Recuperação em 
resseguro 

(Recuperação de Sinistros)
(Prêmio Ganho)/  Positivo (+) 

Limite técnico de 
retenção 

log67(Limite Técnico) Negativo (-) 

Tamanho da 
seguradora 

log67(Total Ativo) Negativo (-) 

Alavancagem 
(Prêmio Ganho)

(Patrimônio Liquido Ajustado)/  Positivo (+) 

Forma de 
constituição 

variável dicotômica: 1 empresas que pertencem à 
grupos internacionais durante o período e 0 empresas 
não pertencentes. 

Positivo (+) 

Regulação do 
mercado 

variável dicotômica: 0 período 2003 até 2007 e 1 
período 2008 até 2018. 

Positivo (+) 

Distribuição do 
portfólio por 
produto 

log67  =(Prêmio Emitido de produtos corporativos) Positivo (+) 

Fonte: O autor. 

 

 

4 DEFINIÇÃO SOBRE A TÉCNICA DE REGRESSÃO 

4.1 CONTROLE DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 

Antes de iniciar o processo de regressão múltipla, uma verificação na 

qualidade da informação existente no banco de dados foi realizada, expurgando da 

análise 80 dos 471 registros disponíveis por apresentarem grande divergência do 

esperado. 

Em maiores detalhes, para assegurar a qualidade dos dados, os seguintes 

controles foram realizados: i) as informações disponibilizadas, ao serem estruturadas 

no formato de um demonstrativo de resultado, apresentam uma divergência inferior à 

20% quando comparado a linha contábil de lucro ou prejuízo reportado no período, 

realizando uma reconciliação dos dados; ii) o valor de prêmio ganho no período maior 

que zero, indicando que a empresa estava operacional no ano; iii) sinistros brutos 

ocorrido no período maior que zero, significando a existência de sinistros e excluindo 
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anos onde a redução de reservas é superior a ocorrência de sinistros; iv) prêmio de 

resseguro cedido diferente de zero, indicado a existência de contratos de resseguro; 

v) O resultado da soma do prêmio de resseguro e da comissão de resseguro deve ser 

inferior à zero, excluído anos em que o prêmio de resseguro foi registrado de forma 

invertida, podendo ser fruto de um erro de reporte ou em decorrência de algum 

cancelamento de resseguro não usual. 

Dessa forma, considerando o período de 2003 até 2018 e o grupo de 

seguradoras selecionadas, as quais nem todas eram operacionais desde 2003, o 

universo total de informações sobre a demanda de resseguro era de 471 registros. 

Porém, após aplicação de controle de qualidade da informação, 391 dos 471 registros 

foram considerados como válidos para fins dessa pesquisa. 

 

4.2 SOFTWARES UTILIZADOS 

A construção do banco de dados contendo informações sobre o resultado 

financeiro das seguradoras (fonte de informação SES SUSEP) teve o apoio das 

ferramentas Microsoft Excel e Access. Uma vez construído e validado a qualidade do 

banco de dados, os dados foram importados para o software estatístico GRETL, 

ferramenta utilizada para as análises estatísticas.  

 

4.3 OBJETIVO DA REGRESSÃO 

A regressão múltipla desse estudo teve como objetivo prever como cada 

variável independente, discutidas no capítulo 3, influencia na demanda por resseguro. 

Dessa forma, a regressão que o estudo utilizou pode ser descrita pela seguinte 

equação: 

 

Dem?@AA@BCDE =  β0 +  β1(Sinis) +  β2(SinisAnt1) +  β3(RecRess) + β4(RecRessAnt1)
+  β5(Log10 Limite Tec) +  β6(Log10 Ativo) +  β7(Alav)
+ β8 Internacional J0

1K + β9 Adquirida J0
1K + β10 Monopólio J0

1K
+  β11(Log10 ProdPJ) + e 
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Antes de rodar a regressão, fez-se necessário uma revisão das estatísticas 

descritivas das variáveis independentes e dependente. Conforme demonstrado na 

tabela 7, na média, o prêmio de resseguro representa 29,2% do prêmio de seguro. 

Como cessão máxima, esse indicador chegou até 96,3% e no mínimo 0,1%. Outras 

variáveis independentes, como "RecRess" e "RecRessAnt1", apresentam grande 

dispersão dos dados. Já para as variáveis as quais o logaritmo decimal foi utilizado, o 

desvio padrão demonstra uma aproximação dos dados à média. 

Tabela 7 – Estatísticas descritivas das variáveis 

Variável Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

Dem_Resseguro 0,292 0,231 0,214 0,001 0,963 

Sinis 0,559 0,552 0,318 0,009 3,703 

SinisAnt1 0,568 0,553 0,324 0,009 3,703 

RecRess 0,215 0,118 0,305 -0,094 3,314 

RecRessAnt1 0,218 0,112 0,315 -0,094 3,314 

Log10_Limite_Tec 6,319 6,398 0,556 4,894 7,740 

Log10_Ativo 8,614 8,627 0,676 7,050 10,090 

Alav 2,720 2,500 1,759 0,008 13,750 

Log10_ProdPJ 7,914 8,084 1,023 0,446 9,391 

Fonte: O autor. 

 

Considerando que dentro do período analisado, 2003 até 2018, existiram 243 

empresas atuantes no mercado de seguros gerais, previdência e capitalização; e que 

105 das 243 não apresentam movimentação de resseguro no período, podemos 

definir o universo total como 138 empresas de seguros. Esse estudo analisou o 

comportamento de 37 empresas desse universo. Do ponto de vista financeiro, 

considerando o volume de prêmio cedido líquido de comissões, o grupo selecionado 

representa 66% do universo. Segundo o Teorema Limite Central (TLC), quando o 

tamanho da amostra aumenta, independentemente da forma de distribuição da 

população, a distribuição amostral aproxima-se cada vez mais de uma distribuição 

normal (MORETTIN; BUSSAB, 2010). Ainda de acordo com o Teorema Central do 

Limite, as amostras utilizadas são suficientemente grandes e se aproximam de uma 

Distribuição Normal, quando se examinam os resíduos (GUJARATI; PORTER, 2011). 
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Figura 5 - Resultado matriz de correlação das variáveis analisadas 

 
Fonte: O autor. 

 

Já a interpretação da matriz de correlação, figura 5, indicou que a demanda 

de resseguro tem uma correlação positiva alta com a recuperação dos sinistros, tanto 

no ano financeiro (0,6) como no ano anterior (0,4), e uma correlação positiva baixa 

com a variável dicotômica que classifica a empresa como pertencente a um grupo 

internacional (0,2). Ambos resultados reafirmam a expectativa que a regressão 

gerasse um coeficiente (β) positivo. 

Outro ponto importante é a correlação negativa entre demanda de resseguro 

e as variáveis relacionadas ao tamanho da empresa (Log10_Ativo) e capacidade de 

retenção da empresa (Log10_Limite_Tecnico). Ambos resultados reafirmaram a 

expectativa que a regressão gere um coeficiente (β) negativo. 

Por fim, a matriz sinalizou a alta correlação entre algumas variáveis 

classificadas como independentes. Como exemplo, a correlação entre as variáveis 

Log10_Limite_Tec e Log10_Ativo é de 0,9. Outra correlação alta também foi notada 

entre as variáveis relacionadas ao nível de sinistro da empresa e recuperação de 

resseguro. Tal alto nível de correlação pode prejudicar a qualidade da regressão uma 
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vez que a utilização dessas variáveis em conjunto pode levar à rejeição da hipótese 

de homoscedasticidade dos erros. 

 

4.4 REGRESSÃO MÚLTIPLA: ANÁLISE DOS DADOS EM PAINEL 

Considerando o grupo de empresas selecionada, indicadores analisados e 

registros validos, foram importados para o GRETL as 391 observações contendo 14 

variáveis (sendo 11 variáveis independentes, o nome da empresa, o ano, e a variável 

dependente). Como esperado, a serie temporal gerou 36 unidades de corte 

transversal (36 seguradoras) observadas durante 16 períodos (2003 – 2018). 

Sendo uma análise em painel, temos na literatura diferentes técnicas para a 

estimativa da regressão (GUJARATI; PORTER, 2011). Com o objetivo de definir o 

melhor modelo para seguir com a análise sobre a demanda de resseguro frente as 

variáveis independentes, três diferentes técnicas foram aplicadas: Modelo Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO), Modelo de efeitos fixos e Modelo de efeito aleatórios 

(MEA). Os diferentes resultados alcançados são explorados nos próximos 

subcapítulos. 

 

4.5 MODELO MÍNIMO QUADRADOS ORDINÁRIOS (MQO) 

Utilizar a técnica de MQO traz o risco de camuflarmos a heterogeneidade 

(individualidade) das empresas analisadas (GUJARATI, PORTER, 2011) uma vez que 

todos os dados são agrupados e pouco se distingue cada empresa.  

Considerando esse risco, os dados apresentados na tabela 8 demonstram 

que, através dessa técnica, a regressão chega ao R-quadrado ajustado de 0,7212 o 

que é considerado alto. Por outro lado, o teste de Durbin-Watson apresenta o valor de 

0,5557, longe do esperado (valor 2), sugerindo que talvez exista uma correlação dos 

erros ou a existência de um erro na especificação da regressão. 

Ao aplicar a técnica de MQO, o teste White para a heteroscedasticidade tem 

sua hipótese nula rejeitada, demonstrando uma correlação entre os resíduos. Esse 

ponto poderia ser trabalhado através de aplicação da técnica de correção robusta dos 

erros padrão (HAC). Já o teste de normalidade dos resíduos tem sua hipótese nula 

aceita ao nível de significância de 95%, ou seja, a distribuição normal é respeitada. 
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Com o objetivo de desafiar a aderência do modelo de MQO ao grupo 

analisado, as técnicas de efeito fixo e efeitos aleatórios foram aplicadas, ponto 

explorado nos próximos subcapítulos, com atenção especial aos testes de Hausmam 

e Breusch-Pagan. 

TABELA 8 – Regressão utilizando Mínimos Quadrados Ordinários 

Modelo 1: MQO agrupado, usando 337**** observações 
Incluídas 35 unidades de corte transversal 
Comprimento da série temporal: mínimo 3, máximo 15 

Variável dependente: DemResseguro 

 Coeficiente erro padrão razão-t p-valor  

Const 0,798 0,093 8,570 0,000 *** 

Sinis -0,638 0,055 -11,518 0,000 *** 

SinisAnt1 -0,007 0,055 -0,124 0,901  

RecRess 0,833 0,060 13,971 0,000 *** 

RecRessAnt1 0,108 0,057 1,900 0,058 * 

Log10_Limite_Tec 0,030 0,027 1,095 0,274  

Log10_Ativo -0,090 0,023 -3,995 0,000 *** 

Alav -0,004 0,004 -0,878 0,380  

Internacional 0,075 0,014 5,199 0,000 *** 

Adquirida -0,003 0,016 -0,164 0,870  

Monopolio 0,073 0,017 4,196 0,000 *** 

Log10_ProdPJ 0,019 0,007 2,573 0,011 ** 
*** Valores estatisticamente diferente de zero a 1% de significância.  
** Valores estatisticamente diferente de zero a 5% de significância. 
* Valores estatisticamente diferente de zero a 10% de significância 
**** A diferença entre 391 registros originais para 337 é decorrente da exclusão de registros nulos, gerando uma tabela 
balanceada 

Média var. dependente 0,3062 D.P. var. dependente 0,2076 

Soma resíd. Quadrados 3,9052 E.P. da regressão 0,1096 

R-quadrado 0,7303 R-quadrado ajustado 0,7212 

F(11, 325) 80,0236 P-valor(F) 0,0000 

Log da verossimilhança 272,9532 Critério de Akaike -521,9063 

Critério de Schwarz -476,0653 Critério Hannan-Quinn -503,6348 

Rô 0,6682 Durbin-Watson 0,5557 

Excluindo a constante, a variável com maior p-valor foi 5 (SinisAnt1) 

Teste de White para a heteroscedasticidade - 
  Hipótese nula: sem heteroscedasticidade 
  Estatística de teste: LM = 158,67 
  com p-valor = P(Qui-quadrado (74) > 158,67) = 4,07782e-008 

Teste da normalidade dos resíduos - 
  Hipótese nula: o erro tem distribuição Normal 
  Estatística de teste: Qui-quadrado (2) = 6,08167 
  com p-valor = 0,047795 

Fonte: GRETL – técnica Mínimos Quadrados Ordinários 
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4.6 MODELO DE EFEITOS FIXOS 

O modelo de efeitos fixos pressupõe que os interceptos podem ser diferentes 

conforme os indivíduos (nesse caso as seguradoras) apresentam características 

distintas, porém, tais características são constantes no tempo. Tal fato é demonstrado 

pelo teste F na tabela 9. 

Aplicado essa técnica de regressão nota-se que o teste de Durbin-Watson 

apresenta o valor de 0,8187, superior ao demonstrado pelo modelo de MQO (0,5557) 

porém ainda longe do ideal. Outra análise importante é da soma dos quadrados dos 

resíduos. Através dessa técnica, considerando o mesmo número de observações, o 

valor reduziu consideravelmente, de 3,90 para 1,90. Esse fato deu indícios que essa 

técnica de regressão poderia ser mais assertiva que a técnica dos MQO. 

TABELA 9 – Regressão utilizando modelo de efeitos fixos 

Modelo 2: Efeitos-fixos, usando 337**** observações 
Incluídas 35 unidades de corte transversal 
Comprimento da série temporal: mínimo 3, máximo 15 

Variável dependente: DemResseguro 

  coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor   

 const   0,635   0,138   4,601   0,000   ***  

 Sinis  -0,531   0,049  -10,860   0,000   ***  

 SinisAnt1  -0,006   0,045  -0,134   0,894   

 RecRess   0,639   0,053   12,064   0,000   ***  

 RecRessAnt1   0,047   0,047   0,992   0,322   

 Log10_Limite_Tec  -0,053   0,028  -1,869   0,063   *  

 Log10_Ativo  -0,004   0,030  -0,137   0,891   

 Alav   0,006   0,005   1,352   0,178   

 Monopolio   0,050   0,017   2,857   0,005   ***  

 Log10_ProdPJ   0,017   0,007   2,470   0,014   **  
*** Valores estatisticamente diferente de zero a 1% de significância.  
** Valores estatisticamente diferente de zero a 5% de significância. 
* Valores estatisticamente diferente de zero a 10% de significância 
**** A diferença entre 391 registros originais para 337 é decorrente da exclusão de registros nulos, gerando uma tabela 
balanceada 

 Média var. dependente   0,3062   D.P. var. dependente   0,2076  

 Soma resíd. quadrados   1,9055   E.P. da regressão   0,0806  

 R-quadrado LSDV   0,8684   R-quadrado por dentro   0,4358  

 F(43, 293) LSDV   44,9741   P-valor(F)   0,0000  

 Log da verossimilhança   393,8623   Critério de Akaike  -699,7246  

 Critério de Schwarz  -531,6409   Critério Hannan-Quinn  -632,7289  

 rô   0,5188   Durbin-Watson   0,8187  
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TABELA 9 – Regressão utilizando modelo de efeitos fixos 

Modelo 2: Efeitos-fixos, usando 337**** observações 
Incluídas 35 unidades de corte transversal 
Comprimento da série temporal: mínimo 3, máximo 15 

Variável dependente: DemResseguro 

Teste conjunto nos regressores designados - 
  Estatística de teste: F(9, 293) = 25,1511 
  com p-valor = P(F(9, 293) > 25,1511) = 7,39549e-032 

Teste para diferenciar interceptos de grupos - 
  Hipótese nula: Os grupos têm um intercepto comum 
  Estatística de teste: F(32, 293) = 9,60884 
  com p-valor = P(F(32, 293) > 9,60884) = 5,55069e-030 

Teste de Wald independente da distribuição para heteroscedasticidade - 
  Hipótese nula: as unidades têm a mesma variância de erro 
  Estatística de teste assintótica: Qui-quadrado (35) = 7228,88 
  com p-valor = 0 

Teste da normalidade dos resíduos - 
  Hipótese nula: o erro tem distribuição Normal 
  Estatística de teste: Qui-quadrado (2) = 23,8427 
  com p-valor = 6,64685e-006 

Fonte: GRETL – técnica Efeitos-Fixos 

Os testes adicionais realizados demonstram que o conjunto dos regressores 

são relevantes para a explicação do comportamento da variável dependente (teste F) 

e o grupo de empresas não têm um intercepto comum (ou seja, existe 

heterogeneidade entre as empresas), o que reforça a hipótese de rejeitar o modelo de 

MQO como adequado. Por fim, não existe heteroscedasticidade nos erros e eles não 

apresentam a distribuição normal. 

 

4.7 MODELO EFEITOS ALEATÓRIOS (MEA) 

Como última técnica aplicada nesse estudo, o modelo de efeitos aleatórios 

afirma que, além das as diferenças entre os indivíduos, deve-se considerar mudanças 

temporais.  Essa técnica conta com dois testes, Hausmam e Breusch-Pagan.   

O primeiro teste, Hausmam, considera como hipótese nula o fato que os 

estimadores obtidos através da técnica de efeitos fixos e da técnica de efeitos 

aleatórios não diferem substancialmente. Se a hipótese nula for rejeitada, a conclusão 

é que o MEA não é adequado, porque os efeitos aleatórios provavelmente estão 
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correlacionados com um ou mais regressores (GUJARATI, 2011). Conforme 

demonstrado na tabela 10, a hipótese nula do teste Hausmam foi rejeitada. 

O segundo teste, Breuch-Pagan, tem como objetivo julgar se a variância 

encontrada nos dados é igual a zero. Se esse for o caso, a amostra de dados pode 

ser tratada através da técnica de MQO empilhados. No caso analisado essa hipótese 

nula foi negada. 

Tabela 10 – Regressão utilizando modelo de efeitos aleatórios (MEA) 

Modelo 3: Efeitos-aleatórios (GLS), usando 337**** observações 
Incluídas 35 unidades de corte transversal 
Comprimento da série temporal: mínimo 3, máximo 15 

Variável dependente: DemResseguro 

  coeficiente   erro padrão   z   p-valor   

 const   0,755   0,118   6,420   0,000   ***  

 Sinis  -0,583   0,048  -12,196   0,000   ***  

 SinisAnt1  -0,023   0,045  -0,506   0,613   

 RecRess   0,713   0,052   13,810   0,000   ***  

 RecRessAnt1   0,079   0,047   1,690   0,091   *  

 Log10_Limite_Tec  -0,030   0,027  -1,106   0,269   

 Log10_Ativo  -0,042   0,026  -1,586   0,113   

 Alav   0,003   0,004   0,577   0,564   

 Internacional   0,093   0,027   3,394   0,001   ***  

 Adquirida  -0,016   0,035  -0,457   0,648   

 Monopolio   0,069   0,016   4,219   0,000   ***  

 Log10_ProdPJ   0,018   0,007   2,670   0,008   ***  
*** Valores estatisticamente diferente de zero a 1% de significância.  
** Valores estatisticamente diferente de zero a 5% de significância. 
* Valores estatisticamente diferente de zero a 10% de significância 
**** A diferença entre 391 registros originais para 337 é decorrente da exclusão de registros nulos, gerando uma tabela 
balanceada 

 Média var. dependente   0,3062   D.P. var. dependente   0,2076  

 Soma resíd. quadrados   4,4166   E.P. da regressão   0,1164  

 Log da verossimilhança   252,2184   Critério de Akaike  -480,4367  

 Critério de Schwarz  -434,5957   Critério Hannan-Quinn  -462,1652  

 rô   0,5188   Durbin-Watson   0,8187  

Variância 'entre' = 0,00423951 
Variância 'por dentro' = 0,00650341 
teta médio = 0,614193 
corr(y,yhat)^2 = 0,707486 

Teste conjunto nos regressores designados - 
  Estatística de teste assintótica: Qui-quadrado(11) = 362,771 
  com p-valor = 4,79812e-071 
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Tabela 10 – Regressão utilizando modelo de efeitos aleatórios (MEA) 

Modelo 3: Efeitos-aleatórios (GLS), usando 337**** observações 
Incluídas 35 unidades de corte transversal 
Comprimento da série temporal: mínimo 3, máximo 15 

Variável dependente: DemResseguro 

Teste de Breusch-Pagan - 
  Hipótese nula: Variância do erro de unidade-específica = 0 
  Estatística de teste assintótica: Qui-quadrado(1) = 191,976 
  com p-valor = 1,1775e-043 

Teste de Hausman - 
  Hipótese nula: As estimativas GLS são consistentes 
  Estatística de teste assintótica: Qui-quadrado(9) = 37,4696 
  com p-valor = 2,16946e-005 

Teste da normalidade dos resíduos - 
  Hipótese nula: o erro tem distribuição Normal 
  Estatística de teste: Qui-quadrado(2) = 7,39562 
  com p-valor = 0,0247777 

Fonte: GRETL – técnica Efeitos-Aleatórios 

 

4.8 CONCLUSÃO SOBRE AS TÉCNICAS DE REGRESSÃO 

A análise das três diferentes técnicas de regressão levou a conclusão que o 

modelo de efeitos fixos é o mais adequado para o estudo sobre o comportamento da 

demanda de resseguro no mercado brasileiro. Tal afirmação é fundamentada pelos 

seguintes fatos: 

a) Ao aplicar modelo de efeitos fixos, identificou-se que os indivíduos 

analisados (empresas de seguros) têm características individuais que 

devem ser consideradas no modelo. Desconsiderando assim a opção de 

aplicar a técnica de MQO; 

b) O modelo de efeitos aleatórios, através do teste Breusch-Pagan, também 

conclui que o modelo de MQO não é mais adequando em consequência 

de variâncias individuais não capturadas pela técnica; 

c) A comparação entre os modelos de efeitos fixos ou aleatórios, através do 

teste Hausmam, conclui-se que o modelo de efeitos fixos é o mais 

adequado frente os dados existentes.  
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4.9 INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Conforme demonstrado nos subcapítulos anteriores, a técnica de regressão 

de efeitos fixos foi a mais adequada para a análise da relação entre a demanda de 

resseguro, as variáveis intrínsecas à operação das seguradoras e a modificação na 

regulação (antes e após o monopólio). 

Ao realizar a interpretação da matriz de correlação notou-se a existência de 

uma alta correlação entre algumas variáveis, o que é prejudicial ao modelo. Ao mesmo 

tempo, durante a análise dos resultados das regressões nos subcapítulos anteriores, 

identificou-se que os erros não apresentam heteroscedasticidade e também não 

seguem a distribuição normal. Como consequência de tais fatos, fez-se necessário 

aplicar a técnica de correção robusta dos erros padrão (HAC), a qual reduziu a 

significância de algumas variáveis independentes quando comparado a regressão 

anterior. 

Nesse contexto, ao aplicar tal metodologia não foi possível identificar uma 

relação significativa entre a demanda de resseguro e as variáveis relacionadas ao 

histórico de sinistralidade da carteira (SinisAnt1), histórico de recuperação de sinistros 

em resseguro (RecRessAnt1), limite técnico (Log10_Limite_Tec), tamanho 

(Log10_Ativo) e alavancagem (Alav) da seguradora. Também, como consequência da 

metodologia aplicada, as variáveis relacionadas a constituição da empresa 

(internacional ou não e adquirida ou não) não demonstraram relação com a demanda 

de resseguro. 

Por outro lado, conforme demonstrado na tabela 11, a variável relacionada a 

recuperação de sinistros em resseguro no ano vigente (ao nível de significância de 

1%), concentração em produtos corporativos (ao nível de significância de 5%) e 

Monopólio (ao nível de significância de 10%) apresentaram uma relação positiva com 

a demanda de resseguro, atingindo a direção inicialmente esperada.  

Chama a atenção nesse resultado que o término do monopólio pode ter 

incentivado a demanda por resseguro, fato que vai de encontro com as teorias 

relacionadas a regulação do mercado. 
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Tabela 11 – Regressão utilizando modelo de efeitos fixos erros padrão robustos 

(HAC) 

Modelo 6: Efeitos-fixos, usando 337**** observações 
Incluídas 35 unidades de corte transversal 
Comprimento da série temporal: mínimo 3, máximo 15 

Variável dependente: DemResseguro 
Erros padrão robustos (HAC) 

  coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor   

 const   0,635   0,324   1,962   0,058   *  

 Sinis  -0,531   0,074  -7,138   0,000   ***  

 SinisAnt1  -0,006   0,047  -0,128   0,899   

 RecRess   0,639   0,078   8,180   0,000   ***  

 RecRessAnt1   0,047   0,048   0,973   0,337   

 Log10_Limite_Tec  -0,053   0,048  -1,106   0,277   

 Log10_Ativo  -0,004   0,052  -0,078   0,938   

 Alav   0,006   0,008   0,805   0,427   

 Monopolio   0,050   0,026   1,931   0,062   *  

 Log10_ProdPJ   0,017   0,008   2,172   0,037   **  
*** Valores estatisticamente diferente de zero a 1% de significância.  
** Valores estatisticamente diferente de zero a 5% de significância. 
* Valores estatisticamente diferente de zero a 10% de significância 
**** A diferença entre 391 registros originais para 337 é decorrente da exclusão de registros nulos, gerando uma tabela 
balanceada 

 Média var. dependente   0,3062   D.P. var. dependente   0,2076  

 Soma resíd. quadrados   1,9055   E.P. da regressão   0,0806  

 R-quadrado LSDV   0,8684   R-quadrado por dentro   0,4358  

 Log da verossimilhança   393,8623   Critério de Akaike  -699,7246  

 Critério de Schwarz  -531,6409   Critério Hannan-Quinn  -632,7289  

 rô   0,5188   Durbin-Watson   0,8187  

 Média var. dependente   0,3062   D.P. var. dependente   0,2076  

Teste conjunto nos regressores designados - 
  Estatística de teste: F(9, 34) = 20,3569 
  com p-valor = P(F(9, 34) > 20,3569) = 3,11224e-011 

Teste robusto para diferenciar interceptos de grupos - 
  Hipótese nula: Os grupos têm um intercepto comum 
  Estatística de teste: Welch F(34, 84,8) = 17,8257 
  com p-valor = P(F(34, 84,8) > 17,8257) = 2,72511e-026 

Teste de Wald independente da distribuição para heteroscedasticidade - 
  Hipótese nula: as unidades têm a mesma variância de erro 
  Estatística de teste assintótica: Qui-quadrado(35) = 7228,88 
  com p-valor = 0 

Teste da normalidade dos resíduos - 
  Hipótese nula: o erro tem distribuição Normal 
  Estatística de teste: Qui-quadrado(2) = 23,8427 
  com p-valor = 6,64685e-006 
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Tabela 11 – Regressão utilizando modelo de efeitos fixos erros padrão robustos 

(HAC) 

Modelo 6: Efeitos-fixos, usando 337**** observações 
Incluídas 35 unidades de corte transversal 
Comprimento da série temporal: mínimo 3, máximo 15 

Variável dependente: DemResseguro 
Erros padrão robustos (HAC) 

Fonte: GRETL – técnica Efeitos-Fixos – Erros Padrão Robustos 

A relação entre demanda de resseguro e sinistralidade da carteira no ano 

corrente foi negativa e estatisticamente significativa, resultado que não vai de encontro 

ao esperado. Uma possível justificativa para tal fenômeno é o custo do resseguro, 

variável que não foi inicialmente incluída na regressão, mas que a literatura indica 

como negativamente relacionada à demanda de resseguro (COLE, MCCULLOUGH; 

2006 e FARIA; 2007). Ou seja, caso confirmado que existe uma relação positiva direta 

entre o histórico de sinistralidade e custo de resseguro, pode-se justificar que a 

demanda de resseguro no ano é menor em decorrência do seu custo. 

Para testar a hipótese que o grupo de empresas estudado demonstra tal 

característica fez-se necessário adotar uma métrica para mensurar o custo do 

resseguro. 

Definir o custo de resseguro pelas seguradoras considerando todas variáveis 

existentes, como por exemplo índice de sinistralidade, composição do portfólio por 

diferentes tipos de negócios, diferentes formas de estrutura de resseguro (e.g. 

estrutura proporcional e/ou não proporcional) e taxa de retorno sobre os investimentos 

não seria viável em decorrência do nível de informação pública existente no mercado 

brasileiro de seguros gerais. 

Porém, um possível indicador para acompanhar o custo do resseguro 

incorrido pelas seguradoras pode ser o Resultado Técnico Cedido (RTC) aos 

resseguradores apresentado pelas seguradoras nas suas demonstrações financeiras. 

O conceito de Resultado Técnico Cedido (RTC) em uma seguradora considera os 

valores nominais de (-) prêmio cedido em resseguro, (+) Comissão de Resseguro, 

Participação nos Lucros e Outros, (+) Ressarcimento de Sinistros. Linhas contábeis 

importantes para a determinação do resultado líquido da seguradora ou 
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resseguradores, como (-) despesas administrativas, (+-) resultado com investimentos 

e (+-) impostos não atingem este indicador.  

O quadro 9 exemplifica a diferença entre o indicador Resultado Técnico (RT) 

bruto de resseguro e Resultado Técnico Cedido (RTC) com base no valor total do 

mercado regulado pela SUSEP durante o ano de 2018. Em resumo o Resultado 

Técnico (RT) das seguradoras bruto de resseguro foi de R$ 41,2 bilhões, 

consequência de um prêmio ganho maior que o custo de aquisição mais despesas 

com sinistros. Para conseguir absorver toda a demanda do mercado, as seguradoras 

contrataram resseguro no valor de R$ 11,6 bilhões. Tal contratação viabilizou a 

cessão de R$ 6,3 bilhões de sinistros ao mercado de resseguro e gerou uma receita 

de comissão (valor pago pelos resseguradores às cedentes pelo serviço prestado), de 

R$ 2,1 bilhões. A somatória destes valores, nomeada como Resultado Técnico Cedido 

(RTC) resultou no valo de R$ 3,0 bilhões negativos do ponto de vista da seguradora. 

Em outras palavras, o mercado de seguro teve um custo de R$ 3,0 bilhões em 

decorrência da necessidade de contratação de resseguro, gerado pelo motivo de 

administração e/ou falta de capital ou pela estratégia de mitigação de risco. 

Quadro 9 – Exemplo do cálculo do custo de resseguro com base na DRE 

 Ref. Conta Contábil R$ Mil 

Resultado 
Técnico 

Seguradora 
Bruto de 

Resseguro 

a) (+) Prêmio Ganho (PG) 116.293.118 

b) (-) Custo de Aquisição -27.748.989 

c) (-) Sinistros Pagos -47.339.992 

d) (=) Resultado Técnico (RT) Bruto de Resseguro 41.204.137 

Resultado 
Técnico 

Ressegurador 

e) (-) Prêmio Cedido (PC) em Resseguro -11.618.030 

f) 
(+) Comissão de Resseguro, Participação nos 
Lucros e Outros (CR) 

2.183.757 

g) (+) Ressarcimento de Sinistros 6.394.892 

h) 
(=) Resultado Técnico Cedido (RTC) em 
Resseguro 

-3.039.380 

    

Variável (RTC)/(PG) Resultado Técnico Cedido (-h/a) 2,614% 

    

Fonte: Base SES-SUSEP, período 01/01/2018 até 31/12/2018 todas as seguradoras. 
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Dessa forma, utilizando como base a totalidade do portfólio das 37 empresas 

selecionadas e a média de sinistralidade dos dois últimos anos (métrica semelhante à 

adotada por Cole e McCullough (2006)), verificou-se de forma gráfica (figura 6) que a 

relação direta é possível. Importante ressaltar que ao utilizar os dados com base nos 

valores nominais (figura 6.1) existiu um período no qual o valor técnico cedido foi 

negativo, o que significa que o mercado de seguros recuperou mais sinistro que a 

somatória dos prêmios pagos em resseguro. Esse período é o ano de 2015, momento 

no qual o mercado possivelmente realizou as reservas relacionadas ao rompimento 

da barragem da empresa Samarco, em Mariana MG. Com o objetivo de ser mais 

assertivo na análise dos dados, esse ano de 2015 foi excluído e, em consequência da 

grandeza e dispersão dos dados nominais, a informação foi convertida para a base 

logarítmica decimal, resultando na figura 6.2. 

Figura 6 – Relação entre histórico de sinistralidade e resultado técnico cedido 

6.1 Resultado Técnico Cedido vs. Histórico 
sinistralidade – Valores nominais 

6.2 Resultado Técnico Cedido vs. Histórico 
sinistralidade – Log10, exclusão ano de 2015 

  
Fonte: O autor. 

 

Com o objetivo de verificar uma relação significativa entre ambas as variáveis, 

uma nova regressão é apresentada na tabela 12. Utilizando o modelo de regressão 

em painel e aplicando a técnica de mínimo quadrados ordinários (MQO), notou-se que 

existe uma relação positiva direta significante ao nível de 95%. Tal resultado vai de 

encontro com a resultados demonstrados pelos estudos anteriores. 
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Tabela 12 – Regressão utilizando modelo de Mínimos Quadrados Ordinários  

Modelo 2: MQO, usando as observações 1-15 (n = 13) 
Observações ausentes ou incompletas foram ignoradas: 2 

Variável dependente: LogRTC 

  coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor   

const -0,054   3,381  -0,016   0,987   *  

LogSinistro2  0,909   0,347   2,622   0,024   **  

      

Média var. dependente  8,8051  D.P. var. dependente  0,4491  

Soma resíd. quadrados  1,4896  E.P. da regressão  0,3680  

R-quadrado  0,3845  R-quadrado ajustado  0,3286  

F(1, 11)  6,8731  P-valor(F)  0,0238  

Log da verossimilhança -4,3642  Critério de Akaike  12,7284  

Critério de Schwarz  13,8583  Critério Hannan-Quinn  12,4961  
*** Valores estatisticamente diferente de zero a 1% de significância.  
** Valores estatisticamente diferente de zero a 5% de significância. 
* Valores estatisticamente diferente de zero a 10% de significância 

White's test for heteroskedasticity 
estatística de teste: 1,29836493880426 
p-valor: 0,522472739660843 

Test for normality of residual 
estatística de teste: 4,39418679397372 
p-valor: 0,111125687661542 

Fonte: GRETL – técnica Efeitos-Fixos – Erros Padrão Robustos 
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5 CONCLUSÕES 

Frente ao fato do mercado de seguros e resseguros terem a capacidade de 

mitigar impactos sócio econômicos em regiões afetadas por eventos catastróficos e, 

considerando que o mercado de resseguros brasileiro passou por uma transição de 

regulação, esse estudo teve por objetivo verificar a relação entre a demanda por 

resseguro, variáveis intrínsecas à operação da seguradora e ambiente regulatório. 

Para a análise formou-se um grupo com 37 seguradoras que mais consomem 

resseguro. O comportamento das empresas foi analisado de forma individual no 

período de 2003 até 2018, contemplando dessa forma, 5 anos de atividade durante o 

monopólio do mercado de resseguro e 11 anos após seu término. 

Semelhante aos estudos anteriores, variáveis intrínsecas à operação de 

seguro foram construídas com base nas demonstrações financeiras e sua relação com 

a demanda por resseguro foi testada através de uma regressão múltipla. Além disso, 

variáveis dicotômicas foram acrescidas ao modelo para averiguar se a modificação da 

regulação ou a composição acionária da empresa interferem no comportamento da 

seguradora. A técnica de regressão utilizando o modelo de efeitos fixos com os dados 

em painel foi a mais indicada para os dados selecionados. 

Os resultados alcançados demonstraram que existe uma relação positiva 

significante entre a demanda de resseguro e o valor de sinistros recuperados em 

resseguro no ano corrente, indo de encontro ao fato que o resseguro é utilizado para 

a administração da volatilidade do portfólio da seguradora. Em outras palavras, 

partindo do fato que a contratação de resseguro é anterior à geração do negócio e 

consequentemente a ocorrência do sinistro, seguradoras que se apoiam em 

instrumentos de transferência de risco à outros mercados consomem mais resseguro 

hoje para garantir a estabilidade futura da operação. Notou-se também uma relação 

positiva da demanda de resseguro com o nível de concentração em produtos 

corporativos (ao nível de significância de 5%).  

Do ponto de vista de regulação, o término do monopólio foi indicado como um 

fator para aumento da demanda de resseguro (ao nível de significância de 10%). 

Nesse ponto, por experiência profissional com resseguro, faz-se importante destacar 

a evolução da competitividade no mercado de resseguro que pode ser traduzido tanto 

pelo aumento expressivo de empresas licenciadas para atuar no Brasil como no 

esforço dessas empresas, a partir do término do monopólio, na divulgação de 
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ferramentas de transferência de riscos com o objetivo de expandir o mercado. Um 

exemplo desse fato é a disseminação de instrumentos de transferência de riscos entre 

o mercado de seguros ao mercado de capitais, como o caso de Investimentos Ligados 

a Seguros (ILS) realizado pela primeira vez por uma resseguradora Brasileira em 

2016. Um número maior de fornecedores de resseguro e iniciativas que visam o 

aumento da oferta incentivam a redução do preço e a impulsionam a demanda por 

resseguro. 

No sentido oposto, o estudo indicou uma relação negativa entre o volume de 

sinistro e o consumo de resseguro. Fato que pode ser justificado pelo aumento do 

custo do resseguro quando uma seguradora apresenta um portfólio com um alto nível 

de sinistralidade. 

Não foi possível identificar uma relação significativa entre a demanda de 

resseguro e as variáveis relacionadas ao limite técnico de retenção dos riscos pelas 

seguradoras, alavancagem, tamanho da empresa e histórico de sinistralidade da 

carteira ou recuperação de sinistros em resseguro dos anos anteriores. 

Por fim, faz-se importante ressaltar que essa pesquisa apresenta limitações, 

uma vez que partiu de um grupo selecionado de empresas durante um período de 16 

anos apenas. Soma-se a esse ponto o fato que os indicadores sobre a qualidade da 

regressão, em particular o teste Durbin-Watson, não atingiram índices consideráveis 

adequados para o ajuste do modelo frente a amostra. Além disso, variáveis externas 

ao mercado de resseguro, como por exemplo variáveis macroeconômicas (e.g. 

crescimento PIB) não foram consideradas na análise. 
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GLOSSÁRIO 

 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) – órgão responsável por fixar as 

diretrizes e normas da política de seguros privados. 

Estado Novo – período de 1937 a 1945 durante o governo de Getúlio Vargas. 

FIPSUSEP – nomeado como Formulário de Informações Periódicas da SUSEP, 

representa o processo eletrônico no qual seguradoras enviam mensalmente à 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) informações financeiras e 

administrativas da seguradora.   

Lei dos Grandes Números - é um teorema fundamental da teoria da probabilidade, que 

descreve o resultado da realização da mesma experiência repetidas vezes. Quanto mais 

tentativas são realizadas, mais a probabilidade da média aritmética dos resultados 

observados irá se aproximar da probabilidade real. 


