
14 |Abril |2015 

4º Encontro de Resseguro 

João Francisco Borges da Costa 

Resseguro: Apoiando o Desenvolvimento 



Pesquisa Qualitativa 

Fonte: 

A KPMG elaborou , a pedido da ABCSI – Associação Brasileira 
das Companhias de Seguros Internacionais, uma pesquisa 
sobre as tendências do Mercado de Resseguros no Brasil, 
desde a sua abertura em 2007.  
 
Durante os meses de junho e julho e 2013, foram enviados 
questionários online para os principais players do mercado 
nacional de seguros e resseguros. 
 
Os resultados desta pesquisa serão apresentados aqui. 
 



Resultados da pesquisa Qualitativa 

Fonte: 

Um tópico inicial da pesquisa foi avaliar a origem do capital dos entrevistados: 
66% veio de empresas de capital estrangeiro e 34% por empresas de capital 
nacional. 
 

Na sequencia mediu-se a receita de resseguros (ou repasse quando 
seguradora), em 2012. As empresas apresentaram tamanhos distintos, 
conforme abaixo: 



Tipos de Contrato de resseguro 

Fonte: 

Duas características importantes no contrato de resseguro: 
 
1. A forma como é distribuído o risco, proporcional ou não proporcional 
2. Forma como o resseguro é avaliado e realizado: 

• Riscos considerado de forma isolada = facultativo 
• Carteiras analisadas e negociadas como um todo = contrato 



Quantidade de colaboradores 

Fonte: 

Quantidade de funcionários envolvidos diretamente com a 
negociação e gerenciamento de resseguro no final de 2012: 



Opinião sobre os resultados da abertura 

Fonte: 



Aspectos Operacionais do Setor - resumo 

Fonte: 



Prazos praticados 

Fonte: 



Operações de resseguros contratadas com  
intermediação de corretores de resseguro 

Fonte: 
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Aspectos operacionais do setor 

Fonte: 



Perspectivas dos fatores – 3 a 5 anos 

Fonte: 



Investimento de recursos nas operações de resseguro,  
próximos anos 

Fonte: 



Principais desafios do mercado de resseguros 

Fonte: 

Desafios 
 

Brokers:  
• Regulamentação  mais rígida 
• Maior controle pelo regulador (SUSEP)  
• Necessidade de melhor qualificação dos serviços prestados. 
 

Resseguradores: 
• Cenário de concorrência mais acirrada 
• Falta de profissionais qualificados. 

 



Principais desafios do mercado de resseguros 

Fonte: 

Desafios 
Ambiente Regulatório: 
• Reserva de Mercado impõe um desafio adicional no que diz respeito à oferta de 

produtos com custo benefício competitivo. 
• A tributação do Setor também contribui para a elevação dos preços. 

Ambiente Concorrencial: 
• Manter o equilíbrio entre ofertas agressivas (curto Prazo) e a escolha de 

parceiros realmente técnicos (longo prazo) e com condições de serem rentáveis 
• O estabelecimento de parcerias é o mais sustentável. Buscar dar apoio para as 

cedentes e capacitar, pois o benefício vem em cadeia. 
• Qualificar a mão de obra do mercado tanto nas resseguradoras quanto nos 

brokers para acompanhar o nível de abertura do mercado 



Sugestões para o mercado de resseguros  

Fonte: 

Sugestões 
 

• Flexibilização das atuais regras referentes a: 
1. Limitação de cessão intra-grupo em 20% 
2. Limitação em no máximo 50% a ser ressegurado da produção total. 

 

 

• Maior controle e regulamentação das operações com brokers de resseguro e 
maior transparência em negócios envolvendo brokers. 
 

 

• Criar Certificação Profissional a exemplo do que existe no mercado financeiro 
(CFA) 
 



Obrigado ! 

João Francisco Borges da Costa 


