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COMO ERA O SEGURO INCÊNDIO TRADICIONAL? 

 

• Tarifação única para o mercado controlada  pelo IRB (tarifas); 

• Subscrição essencialmente técnica( Rubrica e LOC); 

• Taxas elevadas:  

Exemplo:  

Indústria têxtil em Americana-S.P.:localização 01  

Classe de construção: 01(superior) 

Rubrica: 235-13(fibras naturais-fiação e processos prévios): 

classe 04 

L.O.C.: 1.04.1 
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COMO ERA O SEGURO INCÊNDIO TRADICIONAL? 
 

• Taxas de seguro (cobertura de Incêndio, Raio e Explosão  

     de glp): 

     Prédio: 0,20% 

           Conteúdo:  0,40% 

• Sistemas protecionais :  checados em vistoria ,  arrumação/limpeza, 

lay-out, proibição de fumo,instalações elétricas, entre outras. 

• Descontos aplicáveis(circular SUSEP 006): extintores(5%), 

hidrantes(20%), sprinklers(até 60%), viaturas/bombas móveis(10%). A 

conjunção destes descontos não poderia exceder a 70%  
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COMO ERA O SEGURO INCÊNDIO TRADICIONAL? 

 

• Premissa básica para concessão de descontos: existência de brigada de 

incêndios; 

• Aprovação dos descontos: Rigorosamente controlada 

     por comissões técnicas dos sindicatos /federação de Seguradoras  - 

Validade  05 anos; 

• Auditoria para  verificação do perfeito funcionamento dos sistemas 

protecionais: laudos mensais atestando a funcionalidade dos sistemas de 

combate a incêndios(testes feitos por empresas credenciadas);  
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COMO ERA O SEGURO INCÊNDIO TRADICIONAL? 

 

• “Válvula de escape”: circular  SUSEP 022/86: descontos comerciais sobre 

o prêmio tarifário, desde que preservados os aspectos atuariais da carteira; 

• Importante:  premissas técnicas eram mantidas(qualidade do risco 

preservada); 
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PRODUTOS MULTIRISCO(ANOS 90) 

 

• Tarifação baseada na  antiga TSIB , ainda sob âmbito de contratos 

automáticos com IRB que “controlava” as taxas , limites , franquias 

mínimas, etc…; 

• Surgimento de novos parâmetros de tarifação: descontos por LMI/VR, 

DMP/VR, experiência, fidelidade, aumento de franquias, etc; 

• Esta sistemática permitiu grande variação de condições entre as Seguradoras, 

pois embora os contratos possuíssem guidelines , na prática havia 

subjetividade na fixação de DMP, por exemplo. 
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CONSEQUÊNCIAS 

 

• Resultado das carteiras empresariais se deteriorou em razão da 

concorrência entre as Seguradoras aliada a falta de rigor nos aspectos 

técnicos de subscrição e proteção contra incêndios; 

• Franquias baixas(frequência passou a ser transferida para o seguro); 

• Crises econômicas e/ou pressões competitivas forçaram reduções em 

investimentos com proteção do risco; 
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ABERTURA DO MERCADO 

 

• Seguradoras passaram a ter contratos de resseguros negociados com vários 

resseguradores e com níveis de exigência maiores; 

• Ausência da figura do ressegurador  único ; 

• Ocorrência de sinistros de grande monta em atividades de risco maior 

expôs a gravidade da situação dos riscos; 

• Necessidade de proteção dos contratos. 
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Outros fatores: 

 

• Crescimento econômico( exemplo: logística em armazéns gerais e 

depósitos em supermercados ); 

• Deterioração dos sistemas de proteção públicos(foto a seguir). 
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MAS AFINAL O QUE FAZER? 

 

• Melhorar os riscos(premissa básica-vide case 01 adiante); 

• Manter relações comerciais de médio/longo prazo (case 02); 

• A Tokio Marine está trabalhando em encontrar uma solução 

para estes riscos, porém sempre sob a premissa de proteção 

mínima e  perfeita organização dos riscos(arrumação, limpeza, 

estocagem,etc...) 
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CASE 01 

 

• Atividade : plásticos 

• Risco 01: recusado 

• Risco 02: aceito 

• Por quê? Resposta nas fotos a seguir: 
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Risco 01 
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Risco 01 
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Riscos 02 
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  Case 02 

 

Manter relações de médio/longo prazo 

 

• Atividade : Indústria Têxtil; 

• Sinistro de incêndio: R$ 8.500.000,00; 

• Quando? : 01 mês de vigência de nosso contrato automático de 

resseguro; 

• Pedido do Segurado: Ajudar a gerenciar o risco para que sua renovação 

não fosse prejudicada; 
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• Tokio ajudou o Segurado a melhorar o risco com técnicas de 

gerenciamento; 

 

• Renovou por mais um ano(2ª vigência com a Tokio); 

 

• O que aconteceu na  3ª vigência? Botou concorrência e tirou o 

risco da cia.(por pequena diferença de preço). 
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Obrigado! 
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