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MERCADO SEGURADOR BRASILEIRO 
RESULTADOS DE JAN A JULHO-03 
 
 
Com base nos números divulgados pela SUSEP e pela ANS referente ao período 
de Jan a Julho-03 (valores somatizados) podemos observar as seguintes 
variações quando comparados com os resultados registrados no mesmo período 
do ano anterior: 
 

i) Taxa de Retorno do Patrimônio Líquido: 
 

A taxa de retorno do Patrimônio Líquido, aqui mensurada pela divisão 
entre o Lucro Líquido antes das participações e o Patrimônio Líquido 
Médio (devido aos aportes de capital), atingiu no período a 10,29%, 
correspondendo a uma aplicação com remuneração equivalente a 
1,41% ao mês ou 18,28% ao ano. No ano passado, essa taxa de 
retorno alcançou a 9,23% no período, equivalente a 1,27% ao mês ou 
16,35% ao ano. 
 
Como se observa o Mercado melhorou em relação ao ano passado, 
cabendo agora determinar as origens desse desempenho, ou seja, se 
foi produzido pela atividade fim ou pelos ativos ligados ao Patrimônio 
Líquido – Acionistas. 

 
ii) Resultado da Operação – Atividade Fim: 
 

A Atividade de Seguros e Previdência apresentou um Resultado 
Operacional antes dos tributos de R$ 259 milhões, representando 
1,5% dos prêmios ganhos + rendas e contribuições retidas. No ano 
passado esse número foi de R$ 191 milhões, correspondendo a 1,2% 
dos prêmios ganhos + rendas e contribuições retida. O crescimento 
atingiu a 35% ficando acima do ritmo inflacionário do período (IGPM 
médio = 29,79%). 
 
Na pratica esse desempenho representa o Lucro Marginal obtido pelo 
acionista, após o mesmo ter sido remunerado – Patrimônio Líquido 
excluídos os Investimentos em Coligadas e Controladas – a uma taxa 
de juros sem risco, no caso o CDI.  
 
Dessa performance destaco: 
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MERCADO SEGURADOR BRASILEIRO 
RESULTADOS DE JAN A JULHO-03 

 
 
1- Prêmios Emitidos: 
 

Os prêmios líquidos emitidos somaram R$ 20,5 bilhões contra R$ 
16,6 bilhões do ano anterior, determinado um crescimento de 23% 
ou (-) 5% quando descontada a inflação média do período. 
 
Aqui merece ser destacada a influencia do produto financeiro VGBL. 
Este apresentou um crescimento de 203% em relação ao ano 
passado, fazendo com que o Mercado apresentasse o crescimento 
citado. Excluindo-se esse produto, o Mercado passa a apresentar 
um crescimento nominal de 12% ou real de (-) 14%. 

 
2- Nível de Crescimento: 
 

A relação Prêmios Retidos / Prêmios Ganhos nos fornece a situação 
de crescimento das vendas, que poderão advir de aumento de 
volume ou de preços. Quando a relação ultrapassa a 1,00 o 
mercado se apresenta em fase de ascensão, quando igual a 1,00 o 
mercado se encontra estável e quando for inferior a 1,00 declínio 
de vendas. 
 
NÍVEL DE CRESCIMENTO DAS VENDAS 
     TOTAL  TOTAL S/VGBL 
JAN A JULHO-03   
     Prêmios Retidos Emitidos          17.776                14.849 
     Prêmios Ganhos          14.920                14.502 
     Indicador           1,191                  1,023 
JAN A JULHO-02   
     Prêmios Retidos Emitidos          14.425                13.459 
     Prêmios Ganhos          13.466                13.241 
     Indicador           1,071                  1,016 
 
Observa-se que a influência do produto financeiro VGBL é 
significativa. Quando o excluímos o ritmo de crescimento da 
atividade de seguros é bastante estável, sendo representado por  
ligeiros aumentos de preços. 
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MERCADO SEGURADOR BRASILEIRO 
RESULTADOS DE JAN A JULHO-03 

 
 
3- Sinistralidade Retida: 
 

A taxa de sinistralidade retida correspondeu a 68,2% dos prêmios 
ganhos contra 66,6% do ano passado. Esse desvio gerou uma 
variação desfavorável de R$ 240 milhões. A modalidade de 
automóveis contribuiu, em grande parte, para esse desempenho. 

 
4- Custos de Comercialização: 
 

Os custos de comercialização alcançaram a 15,2% dos prêmios 
ganhos contra 15,6% do ano anterior, uma variação favorável de 
R$ 60 milhões. Aqui temos uma grande e complexa discussão. As 
seguradoras bancárias operam com níveis de comercialização bem 
inferiores as das não bancárias. Por essa razão é que essas últimas 
iniciaram, tardiamente e talvez sem uma justificativa clara, um 
processo de atrelar o comissionamento a rentabilidade da 
operação, reduzindo os níveis da corretagem sempre que a 
sinistralidade passar a provocar perdas operacionais. A tendência, 
pelos níveis atuais de sinistralidade, é de maior declínio até o final 
do Exercício. 

 
5- Margem de Contribuição de Seguros: 
 

A Margem de Contribuição somou R$ 1,6 bilhão contra R$ 1,7 
bilhão do ano anterior, decrescendo 3% em termos nominais ou 
25% quando excluída a inflação média do período. Com relação 
aos prêmios ganhos a margem correspondeu a 11,1% em 2003 
contra 12,7% em 2002, uma redução de R$ 242 milhões. O 
agravamento da sinistralidade responde pelo desempenho. 
 
Apenas para efeito de análise distribui os custos administrativos 
proporcionalmente aos prêmios líquidos emitidos e as rendas e 
contribuições retidas determinado com isso um Prejuízo Industrial 
teórico de R$ 478 milhões em 2003 e R$ 286 milhões em 2002, um 
crescimento de 67%.  
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MERCADO SEGURADOR BRASILEIRO 
RESULTADOS DE JAN A JULHO-03 

 
 
6- Margem de Contribuição da Previdência Privada: 
 

A Margem de Contribuição da Previdência Privada foi negativa em 
R$ 394 milhões contra, também negativa, R$ 45 milhões do ano 
anterior, um crescimento de 774%. Por serem planos de 
previdência – longos períodos – as provisões técnicas (Provisões 
Matemáticas) consomem uma parcela significativa das 
contribuições, afetando com isso o resultado contábil. Na verdade 
deveríamos incluir os ganhos financeiros das provisões e da 
geração de caixa – bastante elevada- corrigindo dessa forma essa 
distorção. Lamentavelmente, a SUSEP resolveu misturar alhos com 
bugalhos, ou seja, seguros com previdência, fazendo com que os 
custos administrativos e o resultado financeiro fossem 
contabilizados em conjunto. 
 
Para se ter uma idéia dos impactos comentados, apresento a seguir 
um Demonstrativo da Operação, considerando somente o mesmo 
rateio realizado quando da aferição do Prejuízo Industrial teórico da 
atividade de seguros: 
 

                 Previdência Privada – R$ milhões 
      JAN A JUL/03    JAN A  JUL/02  
      R$     %     R$       %   03/02 
Rendas / Contribuições        4.302     100,0        3.465       100,0    24,2% 
Incremento Prov. Técnicas     - 2.147      49,9     - 1.321         38,1    62,5% 
Benefícios e Resgates     - 2.574      59,8     - 2.169         62,5    18,6% 
Comercialização      -   102        2,3      -    70           2,0    45,7% 
Outras R/ D. Operacionais      +  128    +  2,8      +  140       +  1,3    - 8,5% 
Margem Contribuição        - 394    -  9,2        -   45        -  1,3 775,5% 
Custos Administrativos          448      10,4          415         11,9      7,9% 
Resultado Industrial       - 842   - 19,6       - 460      - 13,2   83,0% 
Geração de Caixa        1.305      30,3          861         24,8    51,6% 
 
      Como se observa a geração de caixa somada as provisões técnicas  
      e deduzidas das despesas associadas a cada plano – distribuição  
      de excedentes financeiros e garantias de remuneração – geram  
      ganhos financeiros expressivos, os quais, devem reverter o quadro  
      desfavorável de prejuízo para lucro operacional. 
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MERCADO SEGURADOR BRASILEIRO 
RESULTADOS DE JAN A JULHO-03 

 
 
7- Custos Administrativos: 
 

Os custos administrativos somaram R$ 2,6 bilhões contra R$ 2,4 
bilhões do ano passado, demonstrando um crescimento nominal de 
7% ou real de (-) 18%. O índice Despesa / Prêmio combinado 
(prêmios líquidos emitidos + rendas e contribuições de previdência) 
foi equivalente a 10,4% contra 11,9% de jan a julho-02. Pela 
influencia dos produtos financeiros – VGBL – o mercado conseguiu 
ganhos de escala – produtividade. Na verdade vem se buscando 
reduções de custos através da informatização e via troca de 
salários altos por outros mais em conta. 

 
8- Resultado da Atividade Fim ou Operacional: 
 

O Resultado da Atividade ou Operacional atingiu a cifra de R$ 259 
milhões, representando 1,5% dos prêmios ganhos + rendas e 
contribuições retidas. No ano passado alcançou o montante de R$ 
191 milhões ou 1,2% dos prêmios ganhos + rendas e contribuições 
retidas.  
 
Esse desempenho somente foi possível em função do desempenho 
do Resultado Financeiro, o qual atingiu a cifra de R$ 1,6 bilhão 
contra R$ 1,0 bilhão do ano passado, um crescimento de 68%. 
Aqui as taxas de juros mais elevadas do que as praticadas no ano 
passado fizeram a diferença.  
 
A Perda Industrial, em função dos pontos já comentados, somou 
R$ 1,3 bilhão contra R$ 747 milhões de jan a julho-02, um 
agravamento de 77%. 
 
Vale mencionar que as seguradoras bancárias apresentam 
desempenhos mais favoráveis que as não bancárias. Neste último 
conjunto existem seguradoras operacionalmente deficitárias, sendo 
necessário à intervenção dos acionistas. 
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MERCADO SEGURADOR BRASILEIRO 
RESULTADOS DE JAN A JULHO-03 

 
 
iii) Resultado do Patrimônio – Acionistas: 
 

O Resultado do Patrimônio Líquido – Acionistas é composto pelo 
Resultado de Coligadas e Controladas, pela Remuneração do Capital 
de Giro Próprio do Acionista e pelo Resultado de Imóveis. No período 
atingiu a cifra de R$ 2,0 bilhões contra R$ 1,5 bilhão do ano passado, 
um crescimento nominal de 43% ou real de 10%. 
 
O demonstrativo abaixo detalha seus componentes: 
 

                 Resultado do Patrimônio Líquido – R$ milhões 
      JAN A JUL/03    JAN A  JUL/02  
      R$     %     R$       %   03/02 
Resultado de Coligadas          883      42,2          642       100,0    37,5% 
Remuneração Capital Giro        1.177      56,2          836         38,1    40,8% 
Resultado de Imóveis            34        0,6        -   13         62,5       * 
Resultado Patrimonial        2.094     100,0        1.465           2,0    42,9% 
% s/ Patrimônio Líquido    11,75%       10,39%            
 

 
iv) Resultado antes de Impostos: 
 

O Resultado antes de impostos e participações atingiu a cifra de R$ 
2,4 bilhões contra R$ 1,7 bilhão do ano passado, um crescimento 
nominal de 42% ou real de 10%. 
 
A Operação de Seguros e Previdência contribuiu com 11% no período 
em foco contra 12% no ano passado, portanto sem alterações 
significativas. 
 
A taxa de retorno do Patrimônio Líquido pode ser decomposta em 
8,8% da Operação e o restante do Patrimônio. No ano anterior esta 
mesma conta demonstrava uma participação de 9,3%. Também se 
alterações significativas. 
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MERCADO SEGURADOR BRASILEIRO 
RESULTADOS DE JAN A JULHO-03 

 
 
v) Perspectivas de Vendas: 
 

Segundo as estimativas da SUSEP e incluindo o Seguro Saúde (com 
crescimento vegetativo) o Mercado deverá encerrar o Exercício com 
um volume de prêmios de R$ 36,3 bilhões contra R$ 30,2 bilhões do 
ano anterior, demonstrando um crescimento de 20%. 
 
É interessante observar que no II SEM-03 esperasse uma diminuição 
no ritmo de crescimento, se comparado com o registrado no I SEM-03. 
Neste último o mercado apresentou um crescimento de 25%, já para o 
II SEM-03 estimasse um crescimento de 16%. 

 
 
Como se pode observar a situação não é ruim se comparada com os demais 
setores da Economia (excetuando-se o Setor Bancário). Os acionistas vêem 
conseguindo remunerar seu capital de giro próprio obtendo ainda retornos 
marginais na operação de seguros. Contudo, esses desempenhos são mais 
concentrados nas seguradoras bancárias, uma vez que as não bancárias vêem 
apresentando dificuldades em termos de concorrência. 
 
 
Luiz Roberto Castiglione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


