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Fatos 

 Mercado ávido por seguros em que temos a concorrência entre 

seguradores  por novas contas e outras em proteger suas renovações, em um 

mercado crescendo acima da inflação ...... 

 Da “teoria adversa do risco” na qual temos o segurado, que busca transferir 

o seus riscos às seguradoras, e estas em aceita-los, pelo preço mais justo 

possível (teoria dos grandes números, mutualismo, etc.). 

 O Corretor de seguros que busca de forma equilibrada e justa colocar os 

riscos de seus segurados nas seguradoras em que habitualmente trabalha.  

Tarefa esta que atualmente encontra dificuldades na colocação de certos 

segmentos/riscos junto ao mercado segurador. 



Nichos diferenciados ou segmentos que se destacam em uma situação 

critica de aceitação: 

 

Supermercados                      Centros de Distribuição 

 

Madeira                                   Fabricas de colchões/espuma 

     

Produtos químicos                  Papel (depósitos/artigos)  

 

Industria têxtil com processos de fiação        Outros.............. 

  

 

Não se tratando essa dificuldade em termos de preço e franquias, mas sim 

na aceitação destes riscos por parte das seguradoras. 

 

Destaques 



Impacto para a recusa 

 Uma das dificuldades se embasa no princípio mais elementar do seguro, 

o do mutualismo, quando segurados se agrupam sob a gestão de fundos 

da seguradora para fazer frente aos sinistros.   

(somatória de prêmios dos segurados deve ser suficiente para pagar os 

sinistros  + despesas administrativas + comissão de corretagem, e também 

o lucro da seguradora) 

 No passado a carteira de incêndio subsidiava a ocorrência de evento de 

Dano Elétrico, pois a taxa de 0,20% não arrecadava prêmio suficiente. 

 

Para esses nichos diferenciados, o prêmio arrecadado não têm sido 

suficiente para arcar com os sinistros do segmento e não existe mais 

no mercado a prática de outros segmentos subsidiar esse ou aquele 

nicho. 

Prêmio inadequado ao risco 



 No passado havia uma análise mais detalhada dos processos de 

inspeção de risco, sistemas de proteção de conformidade com a extinta 

circular 06, com sugestões de melhoria de riscos., etc.. 

 

 

 A grande oferta de seguros, a condução de processos de descontos  

individualizados pelas seguradoras, a liberação tarifária, foram de forma 

silenciosa dilapidando os preços técnicos e a perda de qualidade do risco, 

contribuindo para a alta sinistralidade destes segmentos. 

Qualidade do risco: 

Sistemas de proteção e experiência de sinistros 

Impacto para a recusa 



Segmento Moveleiro 

 

cola 

Qualidade do risco 



 Com a abertura do mercado de resseguros as seguradoras passaram a 

renovar os seus contratos automáticos com os resseguradores locais, 

admitidos e eventuais em condições mais competitivas e maior capacidade. 

 

 

 Nas ultimas renovações, muitos resseguradores locais excluíram de seus 

contratos, ou mantiveram de forma restrita estes segementos, com “guide 

line pré definido”, o que inviabilizou diversas seguradoras a operarem com 

esses nichos. Devido às restrições/proibições em seus contratos 

automáticos, as seguradoras limitaram a aceitação devido a necessidade de 

colocação facultativa destes riscos. 

Capacidade de Resseguro  

Impacto para a recusa 



Exigência de capital – Resoluções CNSP 155 a 158 

 Regras de Solvência do Mercado Segurador – Solvência II 

 

“Novo modelo leva em consideração à qualidade do risco subscrito e os 

riscos associados à constituição de provisões técnicas, em função do 

segmento de mercado, região de atuação e modelo interno, conforme os 

parâmetros da fórmula disposta na Resolução 158/06” 

 

 

 

Margem de Solvência – Relaciona os níveis de prêmios e  sinistros   

com o volume de aporte de capital. 

Impacto para a recusa 



  As seguradoras, como gestora de fundos dos segurados, não podem 

continuar subsidiando o segmento com prêmios de outras carteiras/riscos 

saudáveis, sob pena de perder esses bons riscos. 

 

 Os corretores ao não conseguirem colocar os riscos dos seus clientes 

se sentem impotentes e questionam o que pode ser feito. 

 

 As seguradoras estão analisando estes segmentos risco a risco, sendo 

que as recusas estão se limitando aos riscos fora dos padrões mínimos 

aceitáveis de acordo com suas políticas de aceitação e subscrição. 

 
 A FENSEG constituiu um grupo de trabalho  envolvendo corretores, 

resseguradores e membros da comissão técnica de Riscos 

Patrimoniais  para estudar o assunto apresentando sugestões que 

visem caminhos a ser trilhados por todos na solução deste problema, 

que atinge não só um segmento, mas também o mercado de seguros 

como um todo. 

Considerações Finais 



 

 

Necessidade de conscientização                      

do Segurado na constante 

melhoria do seu risco. 

Conclusão 



Obrigado ! 


