
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP  

ESCOLA PAULISTA DE POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS 

CAMPUS OSASCO 

 

CIÊNCIAS ATUARIAIS 

 
 

 

BIANCA TRASZI DE MORAES 

 

 

A Evolução do Mercado Ressegurador Brasileiro –  

Estudo de caso sobre a demanda das companhias seguradoras  

brasileiras por contratação de resseguro. 

 

 

 

Monografia, Produção Técnica em Atuária de 

Conclusão do Curso apresentada à Universidade 

Federal de São Paulo, para obtenção do título de 

bacharelado em Ciências Atuariais, sob a orientação 

do Prof. Me. Humberto Galluci Netto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

 2021 



 

 

 

 

 

 

BIANCA TRASZI DE MORAES 

 

 

A Evolução do Mercado Ressegurador Brasileiro –  

Estudo de caso sobre a demanda das companhias seguradoras  

brasileiras por contratação de resseguro. 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Ciências Atuariais da Universidade 

Federal de São Paulo - UNIFESP, como requisito à aprovação na pré-banca de avaliação.  

 

Orientador: Prof. Me. Humberto Gallucci 

Banca Examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso realizada em 26/02/2021 considerou 

o(a) candidato(a):  

 

 

 

Primeiro membro da banca                                                                          

_____________________________ 

Professor Humberto Gallucci Netto 

Universidade Federal de São Paulo 

                                                                                                     

 

Segundo membro da banca 

_____________________________ 

Professor Joelson Oliveira Sampaio 

Universidade Federal de São Paulo 

 

 

 

São Paulo 

 2021 

 



Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou 
eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Unifesp Osasco 
e Departamento de Tecnologia da Informação Unifesp Osasco, 

com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

M827e MORAES, Bianca Traszi de
       A evolução do mercado ressegurador brasileiro: estudo de
caso sobre a demanda das companhias seguradoras brasileiras
por contratação de resseguro / Bianca Traszi de Moraes. - 2021.
       34 f. :il.

       Trabalho de conclusão de curso (Ciências Atuariais) -
Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Política,
Economia e Negócios, Osasco, 2021.
       Orientador: Humberto Gallucci.

       1. Resseguro. 2. Seguros. 3. Seguro de risco. 4. Oferta e
procura. I. Gallucci, Humberto, II. TCC - Unifesp/EPPEN. III.
Título.

                                                                         CDD: 658



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aquele que não é corajoso o suficiente para 

correr riscos, nada realizará na vida.” 

 

Muhammad Ali 

 



 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 O processo de criação e desenvolvimento desta monografia foi inteiramente respaldado 

pela união do meu aprendizado acadêmico à experiência de mercado que adquiri nos últimos 

cinco anos, onde contei com o suporte e auxílio de exímios profissionais do mercado de seguros 

e resseguros, que permitiram uma gradual solidificação do entendimento da dinâmica deste 

mercado tão singular, pelo qual me apaixonei inteiramente. 

 Meu primeiro ano de estágio, que foi o grande momento de conhecimento e aprendizado 

de conceitos básicos e prática do resseguro, pode ser considerado como o início de um projeto 

de carreira pessoal que traço até hoje. 

 Primeiramente gostaria de prestar meus agradecimentos ao Paulo Hayakawa, Rodrigo 

Botti e Camila Cristina, que foram meus primeiros mentores e apoiadores em meu início de 

jornada na então resseguradora local Terra Brasis, que foi minha primeira casa no mercado e 

serviu como principal fundação do meu interesse e paixão pela profissão. Nesta companhia tive 

a oportunidade de trabalhar lado a lado com grandes profissionais da área, que me 

impulsionaram a continuar minha busca por conhecimento e experiência no segmento. 

 Também agradeço aos meus professores da Universidade Federal de São Paulo, em 

especial ao Francisco Marcelo Monteiro da Rocha, meu querido professor de Estatística, ao 

Luiz Augusto Finger Maluf, meu paciente professor de Análise de Dados Aplicada, e ao meu 

excelente professor e orientador Humberto Gallucci Netto, que foi um dos profissionais que 

mais nos acrescentou academicamente em relação à dinâmica do mercado financeiro, trazendo 

sua expertise na área econômica e administrativa em nossas aulas de Gerência Financeira das 

Reservas Técnicas. 

 Também por terem prestado um papel fundamental em minha carreira, agradeço a 

Frederico Braz e Isabella Ximenez por apostarem em meu potencial como broker de resseguros 

mesmo quando eu ainda era jovem e inexperiente, assim como agradeço a paciência e dedicação 

dos grandes líderes que me acompanharam de alguma forma ao longo dessa caminhada, como 

Beatriz Protásio, Santiago Arellano, Ricardo Ciardella, Juliana Souza, Maria Eduarda Bomfim 

e Felipe Aragão. 

 Não menos importante, por fim, gostaria de agradecer aos meus queridos pais, Erika 

Traszi e Mauro Moraes, por terem proporcionado todo o suporte e amor necessário para que eu 

pudesse estudar e ingressar na Universidade Federal de São Paulo, o meu grande sonho, e então 

traçar minha carreira no mercado de resseguros, sempre torcendo pelo meu sucesso e me 



 

 

 

 

 

 

apoiando em todas as etapas da minha vida. Eu não seria nada sem minha fundação familiar, e 

espero que meu pai esteja orgulhoso de mim, mesmo lá de cima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

RESUMO 

Apesar de jovem, a atividade Resseguradora no Brasil vem crescendo com robustez e 

sólida perspectiva de crescimento no longo prazo, alavancada principalmente pelo dinamismo 

do mercado Segurador brasileiro que, mesmo em tempos de desafios políticos e econômicos 

enfrentados pelo país, não deixa de crescer e de ser alimentada em ritmo de ascensão.  

Este projeto discorre sobre a temática do resseguro desde suas bases, explorando as 

origens deste instrumento de mitigação de riscos, passando pelos aspectos técnicos de suas 

operações até a chegada desta modalidade no território brasileiro, apresentando e dando um 

breve parecer sobre como aconteceu a abertura do mercado ressegurador e quais são os atuais 

jogadores deste dinâmico mercado de compra e venda de riscos. 

Fazendo uso de dados públicos disponibilizados pela SUSEP (Superintendência de 

Seguros Privados), através de seu Sistema Estatístico - SES, faremos também um breve estudo 

sobre alguns importantes indicadores de operação do mercado segurador em detrimento do 

mercado ressegurador, analisando qual o índice de retenção de riscos destas companhias, 

fazendo assim a inferência sobre a demanda de cessão de riscos para o mercado ressegurador 

ao longo dos últimos anos de operação do mercado. 

Considerando que estamos passando por um importante e decisivo momento com a 

pandemia da COVID-19, é mais do que notável o impacto e o respaldo garantido por este nicho 

de mercado na recuperação dos segurados, e apoio na gradual retomada da operação do mundo 

globalizado como um todo. Ainda que em fase de quantificação e análise, já é possível 

mensurarmos e projetarmos um pouco do que foi, e do que ainda será feito por este mercado 

em detrimento da retomada da economia mundial. 

 

Palavras-chave:  1. Resseguro. 2. Mercado Brasileiro. 3. Mitigação. 4. Riscos. 5. Demanda. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Although young, the Reinsurance activity in Brazil has been growing with robustness 

and solid growth prospection in the long term, driven mainly by the dynamism of the Brazilian 

insurance market, which continues to grow and be fed in ascension rhythm, even in times of 

political and economic challenges faced by the nation. 

This project discusses the subject of reinsurance from its bases, exploring the origins of 

this risk mitigation instrument, going through the technical aspects of its operations until the 

arrival of this modality in the Brazilian territory, presenting and giving a brief opinion on the 

opening of the reinsurance market and which are the current players of this dynamic market of 

risk buying and selling. 

Using public data provided by SUSEP (Superintendency of Private Insurance), through 

its Statistical System - SES, we will also make a brief study on some important operation 

indicators of the insurance market in relation to the reinsurance market, analyzing the risk 

retention index of these companies, thus making the inference about the demand for risk 

assignment to the reinsurance market during the last years of market operation. 

Considering that we are going through an important and decisive moment with the 

COVID-19 pandemic, the impact and support guaranteed by this niche market in the financial 

recovery of policyholders is more than remarkable, and it provides a solid support in the gradual 

operation recapture of the globalized world as one. Although we are still in the quantification 

and analysis phase, it is already possible to measure and project a little of what was done, and 

what will still be done by this market to the detriment of the world’s economy resumption. 

 

Key-words:  1. Reinsurance.  2. Brazilian Market.  3. Mitigation.  4. Risks.  5. Demand. 
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1 INTRODUÇÃO 

Importante método de mitigação de riscos e parte fundamental das operações de 

qualquer companhia seguradora de médio ou grande porte, apesar de já há muito consolidada 

no mercado mundial, o mercado aberto de resseguro passou a operar no Brasil em sua 

integridade apenas no ano de 2007, onde hoje caminha a passos cada vez mais largos, mas com 

potencial ainda inexplorado em sua totalidade. 

Tendo como berço o cenário das Grandes Navegações da Europa no século XVI e 

embarcando no Brasil de forma embrionária apenas no ano de 1939 com a criação do Instituto 

de Resseguro do Brasil, foi recentemente quando começamos a identificar traços bem definidos 

do que é uma operação resseguradora robusta e cientificamente autônoma, com um arcabouço 

de subscrição bem construído e baseado na realidade local dos riscos adquiridos, comprados, 

repassados ou declinados. Certamente este cenário de progresso somente fora viabilizado com 

a abertura do mercado de resseguros no Brasil, que ocorreu em 2007 com o fim do monopólio 

ressegurador. 

Analisando as atividades resseguradoras através dessa ótica desenvolvimentista e dando 

enfoque à evolução da demanda brasileira por este instrumento de mitigação de riscos, 

discorreremos nesta monografia um estudo sobre a necessidade das companhias seguradoras 

brasileiras por resseguro ao longo dos últimos anos, fazendo uso de dados públicos extraídos 

da base SES (Sistema de Estatísticas de SUSEP) e manipulados por uma entidade resseguradora 

local, com enfoque nos principais ramos de seguros operados no território nacional após 10 

anos de abertura do mercado com o fim do monopólio. 
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2 ORIGEM E BREVE HISTÓRIA DO RESSEGURO 

Popularmente conhecido como sendo o “seguro das companhias seguradoras”, há muito 

debatemos sobre os principais conceitos de resseguro e sua origem, visto que os traços mais 

bem definidos de um desenho de resseguro foram identificados na Europa a partir da época das 

Grande Navegações. 

Segundo o trabalho de pesquisa realizado por Holland (2009), é possível identificar o 

início de utilização do seguro e outros métodos de mitigação de riscos primeiramente no 

território litorâneo de Hamurabi, durante o período de consolidação do Primeiro Império 

Babilônico (1800 – 1600 a.C.), onde o transporte através de embarcações sempre representou 

um risco financeiro significativo para os comerciantes e produtores locais.  

Os navios, que eram caros de construir e muito difíceis de se manter devido às más 

condições do tempo e agressividade dos territórios marítimos que percorriam, eram incumbidos 

de carregar cargas de especiarias, metais, madeiras e outros materiais para comercialização, que 

eram considerados como grandes acúmulos de risco financeiro, isso sem contar o agravante 

representado pela pirataria e outros perigos em alto-mar que estavam muito além do controle 

individual de cada transportador.  

Ainda neste mesmo período e tendo a percepção de que o sistema marítimo que 

alimentava a produção e comercialização local precisava ser financeiramente protegido contra 

perdas que atrasassem ou impedissem as viagens dos transportadores, os babilônios 

desenvolveram um sistema de empréstimos marítimos como método de aliviar o mutuário de 

ter que pagar a quantia que fora emprestada em caso de perda devido à alguns acidentes 

definidos no contrato, contrato este que pode ser considerado como um formato embrionário 

do que hoje conhecemos como apólice de seguro. 

Um pouco mais tarde, ainda seguindo a pesquisa feita por Holland (2009), encontramos 

em 916 a.C. o primeiro traço definitivo para a criação de um seguro especializado em perdas 

marítimas, onde um sistema de lei fora feito para os empréstimos realizados para 

transportadores, onde foram inclusos os conceitos de “liquidação de perdas incorridas para o 

benefício de todos, com base na média geral de contratantes, de modo que as perdas sejam 

divididas proporcionalmente entre todos os participantes deste acordo”. Neste cenário 

verificamos os conceitos de mutualismo, mitigação de riscos e pulverização, que são os três 

pilares do seguro, sendo colocados em prática. 

No século XIV, inserido num cenário de acelerada expansão marítima e, 

consequentemente, desenvolvimento dos acordos e empréstimos que envolvem um formato de 
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proteção seguradora para frotas de navios e as mercadorias por eles transportadas, segundo 

levantamento feito por Gerathewohl (1982), temos em julho de 1370 a primeira incorporação 

de elementos puramente resseguradores em um desses acordos que envolvem repasse de ricos: 

 

O tratado, escrito em latim, dizia respeito à carga de um navio navegando de Gênova 

para Sluis (perto de Bruges, na Flandres) para o qual a 'seguradora' direta transferiu a 

parte mais perigosa da viagem de Cádiz (na Andaluzia) para Sluis para outra 

'seguradora' que assim forneceu 'cobertura de resseguro'. Como às vezes era praticado 

na transferência de riscos, o tratado era, em termos legais, efetuado como um contrato 

de venda. (GERATHEWHOL, 1982, p. 42) 

 

Com frotas cada vez maiores, utilizadas para fomentar uma cadeia comercial robusta e 

com grande sentimento de competitividade mercantilista, a prática do seguro fora consolidada 

e em muitos casos superada, dado o tamanho cada vez maior dos valores em risco a serem 

segurados. Este excesso de capacidade que era colocado na mesa levou à sociedade dessas 

pequenas companhias seguradoras, em paralelo, a criar novas soluções de mitigação de riscos, 

consolidando também o mercado de resseguros e cosseguros como solução predominante. 

Ainda segundo o levantamento de Holland (2009): 

 

Frequentemente, um corretor de seguros (broker) ofereceria um risco para várias 

seguradoras em potencial, e os interessados assinariam seu nome de acordo com a 

descrição do risco e, assim, “under write”. (HOLLAND, 2009, p. 07) 

 

Denominação que ainda hoje é utilizada, underwriter é o profissional responsável pela 

subscrição de um risco dentro de uma companhia seguradora ou resseguradora.  

Estes instrumentos de mitigação de risco utilizados para suprir a necessidade de 

cobertura de riscos marítimos nas regiões litorâneas da Europa e Mediterrâneo não ficaram 

atracados e estáticos em seus locais de origem. Outras modalidades de seguro e resseguro foram 

desenvolvidas e aprimoradas ao longo dos anos, conforme necessidade da sociedade que visse 

em seu sistema econômico ou social a necessidade de cobertura para mitigação dos sinistros 

que viessem a ocorrer em determinada atividade. 

O seguro contra incêndio, por exemplo, fora percebido como necessidade durante a 

primeira metade do século XIX, durante a Revolução Industrial, visto que a quantidade 

exacerbada de indústrias e fábricas com pouco ou nenhuma proteção contra este tipo de sinistro 

acabavam rendendo grandes prejuízos à economia local quando cessavam seu funcionamento.  

Também vimos a ascensão, principalmente na região Norte-Americana, da necessidade 

de desenvolvimento de métodos de mitigação para riscos patrimoniais, de vida e desastres 

naturais, visto que durante o século XX as regiões foram muito castigadas por diversos tipos de 
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catástrofes que, sem seguro para indenizar as perdas, trouxeram grandioso revés econômico-

financeiro para as sociedades afetadas. 

Sendo assim, observamos que a insurgência de novas modalidades de seguro e resseguro 

surgem de acordo com a percepção de cada população sobre as próprias necessidades de 

proteção. 

 

2.1 RESSEGURADORES LLOYD’S – DAS GRANDES NAVEGAÇÕES ATÉ HOJE 

 

Visto até hoje como polo mundial do ramo de seguros e resseguro, Lloyd’s of London 

é um grande mercado de compra e venda de riscos, que engloba o maior sindicato de mercados 

resseguradores do mundo, além de subscritores, brokers e todas as outras pontas da cadeia que 

são envolvidas na compra, venda, divisão e repasse de um risco. Segundo informações oficiais 

disponibilizadas no site e na cartilha de apresentação da corporação Lloyd’s ao redor do mundo, 

temos abaixo um pequeno trecho que resume a história deste gigante: 

 

O Lloyd's começou há mais de 300 anos na cafeteria de Edward Lloyd, onde 

proprietários de navios se reuniam com pessoas que tinham capital para segurá-los. 

Desde essa época, o Lloyd's se expandiu a partir de sua base em seguros marítimos e 

se tornou o maior mercado do mundo de seguros e resseguros especializados de 

patrimônio e contra acidentes, cobrindo alguns dos maiores, mais complexos e 

insólitos riscos do mundo. 

O Lloyd's continua sendo um mercado face-a-face, com todo o dinamismo e inovação 

que um mercado é capaz de gerar, e permite, como qualquer mercado, que vendedores 

— no caso, subscritores de seguros e resseguros — façam contato com compradores, 

ou seja, corretores que agem em nome de clientes que desejam contratar seguros e 

resseguros. A nossa força vem da diversidade dos agentes gestores que vêm atuar 

nesse mercado, com o apoio de capital originário de várias fontes pelo mundo. 

(LLOYD’S OFFICIAL WEBSITE) 

 

Composto por uma complexa estrutura física localizada no coração de Londres, 

Lloyd’s é referência mundial em aspectos técnicos, científicos e históricos. 
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3 ASPECTOS TÉCNICOS 

Contando com uma gama de definições, termos e linguagem própria, o resseguro como 

instrumento de mitigação de riscos possui características próprias de sua modalidade, cujo 

conhecimento torna-se imprescindível para todo e qualquer player do mercado segurador e 

ressegurador. Neste capítulo abordaremos os principais tópicos a serem analisados em uma 

operação resseguradora, fazendo uso do consagrado material bibliográfico utilizado pela 

Funenseg – Escola Nacional de Seguros, uma referência nacional para produção técnica deste 

segmento de mercado. 

Como ponto de partida para a disposição deste capítulo, é importante mencionar que o 

resseguro tem diferentes aplicações e sua dinâmica pode mudar de risco para risco, visto que 

cada segmento de seguros possui suas peculiaridades e demanda diferentes tipos de 

conhecimento técnicos. Abordaremos nesta monografia as principais funções e definições 

técnicas. 

 

3.1 FUNÇÕES E DEFINIÇÕES TÉCNICAS 

Partindo das definições primárias de uma operação de seguros, temos que, sendo o 

seguro um acordo contratual realizado entre segurado e companhia seguradora, esta companhia 

recebe um pagamento de prêmio do indivíduo segurado em contraprestação à garantia de que, 

se houver algum sinistro ocorrido, este será indenizado pela companhia seguradora contratada 

ao segurado contratante. 

Ao fechar diversos contratos e montar uma composição diversificada de carteira de 

riscos, a companhia seguradora passa a ter grande quantidade de prêmio provisionado para o 

pagamento de eventuais sinistros e, também, grande quantidade de valor em risco em sua 

responsabilidade contratual. 

Quando tomamos como base de análise uma dessas carteiras de uma companhia 

seguradora aleatória, como definimos o momento certo para buscar uma ajuda extra através do 

resseguro? Ou então, quais as características de comportamento do resultado de determinado 

risco que nos levam a buscar uma operação de resseguro?   

Em termos técnicos, segundo estudo realizado por Fontana (2009), existem três 

principais funções para a contratação de uma operação de Resseguro, sendo eles: 

 

A) Proteger os acionistas das seguradoras contra grandes oscilações nos lucros e 

nas perdas, ou seja, estabilidade de resultados.  
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Com o resseguro, os seguradores transferem as “caldas” e se protegem contra 

catástrofes. 

B) Permitir aos seguradores subscrever riscos maiores do que sua capacidade, 

ou seja, aumento de capacidade técnica.  

Com o resseguro, a capacidade de subscrever riscos dos resseguradores se soma à 

capacidade dos seguradores. 

C) Troca de experiências entre seguradores e resseguradores especializados, ou 

seja, acesso a experiência e tecnologia. 

Os resseguradores especializados podem oferecer aos seguradores informações, 

estatísticas e assistência técnica. (FONTANA, 2009, p. 08) 
 

As funções acima citadas são consideradas como sendo as primordiais em relação à 

operação de mitigação de riscos, no entanto, existem muitas ramificações sobre o tipo de 

resseguro que deverá ser contratado por uma companhia seguradora, todas elas relacionadas ao 

tipo de risco envolvido em cada carteira analisada, o volume de prêmio, o histórico de 

sinistralidade do segmento e a complexidade das operações desenvolvidas em cada uma dessas 

carteiras de risco. 

 

3.2 CATEGORIA PROPORCIONAL E NÃO-PROPORCIONAL 

Existem duas categorias de resseguro, a Proporcional, e a Não-Proporcional, categorias 

essas que são diferenciadas uma da outra pelo método de divisão de riscos utilizados em cada 

uma delas. 

Um resseguro de categoria proporcional geralmente é contratado por uma companhia 

seguradora quando ela deseja fazer a transferência de riscos de uma carteira de operação nova, 

cujo comportamento ainda é desconhecido ou duvidoso no longo prazo. Esta categoria é optada 

em casos como este porque, dentro de um desenho proporcional, o ressegurador e a seguradora 

ficam responsáveis pela proteção de determinado risco seguindo uma proporção pré-acordada. 

Exemplificando a categoria, segundo Fontana (2009): 

 

Por exemplo, a seguradora “A” reterá 30% da importância segurada (e, por 

consequência, 30% dos prêmios e das indenizações) e cederá à Resseguradora “B” 

70% do risco, de forma que esta resseguradora responderá por 70% da importância 

segurada e 70% das indenizações, recebendo, para tanto, 70% do prêmio. 

(FONTANA, 2009, p. 10) 
 

Já em um resseguro de categoria não-proporcional, geralmente encaixam-se melhor 

aquelas carteiras de risco cujas características comportamentais de sinistros já são conhecidas 

e bem identificadas, pois o aspecto importante desta categoria de resseguro é justamente a 

divisão pré-delimitada, onde a companhia seguradora fixa um limite máximo de indenização 

que poderá assumir, transmitindo o restante da responsabilidade em risco para as mãos dos 

resseguradores,  em uma porcentagem de prêmio que deverá ser dividia entre as partes a partir 
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de um estudo aprofundado do risco em questão, tomando como respaldo as bases estatísticas 

modeladas em cima da relação de prêmio pago e sinistralidade indenizada deste risco. 

Também utilizando como base o estudo de Fontana: 

 

Por exemplo, uma seguradora contrata um resseguro não-proporcional, pelo qual 

transfere à Resseguradora a obrigação de pagar as indenizações de uma determinada 

carteira em até R$ 15.000,00, em excesso de R$ 5.000,00. Nesse caso, as indenizações 

de até R$ 5.000,00 serão pagas e retidas pela cedente. Uma indenização de R$ 

8.000,00, no entanto, será paga pela cedente mas, posteriormente, esta recuperará R$ 

3.000,00 da resseguradora. Por esse resseguro, portanto, a seguradora será 

reembolsada do que exceder a R$ 5.000,00, em até R$ 15.000,00. (FONTANA, 2009, 

p. 10) 
 

Dentro das categorias de resseguro proporcional e não-proporcional existem diversas 

sub-ramificações, onde cada uma delas é especificada para determinados tipos de risco em suas 

devidas especificações. Por ora, não nos aprofundaremos nestas divisões, visto que a intenção 

deste tópico da monografia tem como objetivo o fornecimento de um maior conhecimento 

técnico sobre nosso objeto de estudo, mas a especialização estritamente técnica não se torna 

necessária para este trabalho, em específico, visto que nosso maior enfoque e objetivo é o de 

apresentação do mercado deste nicho de operação, bem como sua importância e sua dinâmica 

de atividade. 

 

3.3 MODALIDADE FACULTATIVA E AUTOMÁTICA 

Além das categorias apresentadas, temos também uma subdivisão entre modalidades de 

negociação de resseguro, podendo ocorrer de forma facultativa, risco a risco, ou de forma 

automática, através de um grande pacote de riscos com formato pré-acordado entre seguradora 

e resseguradora. 

Os contratos automáticos, também chamados de treaty, são grandes compilados de 

riscos negociados em conjunto, em formato de carteira, onde um ressegurador e uma seguradora 

acordam previamente o tipo de riscos que serão fechados e sob quais condições. Após 

estabelecidas as condições do risco a ser aceito naquele contrato automático, além de acordado 

também a divisão do prêmio a ser feita entre as duas partes, a seguradora tem total autonomia 

para subscrever e colocar dentro daquele pacote todos os riscos, de uma mesma classe, e a 

resseguradora será obrigada a aceitá-los, desde que suas características e condições estejam de 

acordo com aquele molde pré-acordado na hora da assinatura do contrato.  

Já a modalidade facultativa de negociação de resseguro, que é feita risco a risco, é o 

formato mais antigo de resseguro existente, onde a cessão da seguradora à resseguradora é 
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acordada sem que seja obrigatória a aceitação por ambas as partes. Esta modalidade geralmente 

é utilizada para carteiras que possuem ampla gama de riscos já colocados dentro de um contrato 

automático, ou seja, num grande pacote com condições de aceitação e características de risco 

pré-acordadas, e este único risco em questão, que tem características que não se enquadram 

dentro do contrato automático já estabelecido, precisa ser subscrito de forma facultativa por 

talvez possuir um limite de cobertura maior do que o demandado, ou condições de proteção 

inferiores à acordada no contrato, ou atividade que destoe das que foram previamente aceitas 

pelo ressegurador. 

No resseguro facultativo, a seguradora tem completa liberdade de comprar resseguro 

com o mercado que preferir, sob às bases que preferir e com o prêmio que achar melhor; ao 

mesmo tempo, os resseguradores têm liberdade também para analisar o risco e optar por 

comprá-lo ou não. 
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4 ABERTURA DO MERCADO BRASILEIRO 

Para contextualizarmos o cenário de abertura de mercado de resseguros no Brasil, 

precisamos primeiramente discorrer um pouco sobre a história e evolução da companhia IRB 

Brasil Re, que é até hoje considerado pelo mercado mundial como sendo a grande potência da 

vanguarda latino-americana no ramo. 

Criado em 1939 por Getúlio Vargas, intitulado apenas como “Instituto de Resseguros 

do Brasil”, o IRB veio com a missão e desafio de reter no país os riscos oriundos de clientes e 

companhias brasileiras que, antes da existência de um mercado ressegurador local, acabavam 

sendo transferidos para o exterior. O governo da época, com enfoque no desenvolvimento 

socioeconômico brasileiro, criou o Instituto como sendo este mais um dos marcos de 

modernização e nacionalismo do país, dando início ao mercado brasileiro de seguros privados. 

Desde sua criação até a abertura do mercado para a entrada de novas companhias em 

2007, o Instituto era mais do que um ressegurador brasileiro, além de ser uma companhia estatal 

e monopolista, durante muito tempo ela também acumulou uma função reguladora das 

operações no país, e era responsável por realizar absolutamente todas as colocações 

resseguradoras que deveriam ser feitas em território brasileiro. 

Considerado historicamente como um período de estagnação científica, evolução 

operacional relativamente baixa e dificuldades econômicas em detrimento à crise, o cenário 

monopolista instituído junto com o IRB já não era mais interessante ao governo brasileiro e 

nem à dinâmica da economia estatal. A opinião dos economistas que estudavam o cenário do 

país era unânime em relação aos benefícios de instauração de uma abertura de mercado pois, 

no longo prazo, traria à nação uma melhoria generalizada na eficiência das operações 

realizadas, impulsionada principalmente pela forte concorrência que seria instaurada junto ao 

ingresso de novos participantes no mercado local brasileiro, que viriam de filiais estrangeiras 

estabelecer suas bases aqui, trazendo novas fontes de retenção de capital. 

O monopólio do mercado brasileiro só tivera seu fim decretado efetivamente em 2007, 

que é quando o IRB passou à SUSEP a responsabilidade de regulação do mercado brasileiro de 

resseguros e instalou-se definitivamente como sendo mais um player dentro do mercado 

brasileiro, que assistia agora à entrada de outras dezenas de companhias com matrizes 

estrangeiras que atracavam no Brasil, enxergando em nossa nação um grande potencial de 

novos negócios a serem fechados. 
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5 DESENVOLVIMENTO E ATUALIDADE: MERCADO BRASILEIRO APÓS 10 

ANOS DE FIM DO MONOPÓLIO 

 

 Hoje, há mais de dez anos após abertura do mercado, vemos que houve grandiosa 

evolução no mercado desde o início de suas operações em ampla concorrência, evidenciada 

principalmente pelos indicadores de volume de prêmios emitidos e retidos pelo mercado. 

 Segundo a publicação dos relatórios quadrimestrais feita pela resseguradora local Terra 

Brasis Resseguros, que passou recentemente por um processo de fusão com a outra 

resseguradora local Austral Re, sobre o desenvolvimento do mercado ressegurador brasileiro, 

no final de 2017, após 10 anos de abertura do mercado de resseguros em território brasileiro, 

vemos que mesmo em tempos de dificuldade financeira, a operação Resseguradora no Brasil, 

em ampla concorrência, continuava crescendo em grandes volumes. No acumulado do ano, o 

volume do mercado brasileiro de resseguros totalizou R$ 11,06 bilhões, o que representou um 

crescimento de 8,72% em relação ao ano anterior. 

 

Gráfico 1 – Prêmio cedido em resseguro acumulado de 12 meses (bruto de comissão, R$ bi) 

 
Fonte: Companhia Terra Brasis Resseguros, 2017  

 

 Sob perspectiva de comparação ao mercado de seguros, temos também a conclusão de 

o mercado ressegurador tem resultado bem mais volátil, além de ser sazonal, porém, 

representado sempre por um avanço, mesmo quando seu ritmo de crescimento diminui sabemos 

que um pico de operações virá logo em seguida. 

 Analisando o resultado acumulado em 12 meses, em 2017, uma década após a abertura 

do mercado, temos que a proporção de resseguro cedido sobre o prêmio de seguro ficou em um 

percentual de 11,7%, o que é considerado como um indicador estável. 
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Gráfico 2 – Crescimento do prêmio de seguro gerais e prêmio cedido em resseguro e 

Resseguro cedido/prêmio de seguros gerais 

 
Fonte: Companhia Terra Brasis Resseguros, Terra Report (2017) 

 

 Com desenvolvimento saudável e alta perspectiva de melhoria, o mercado brasileiro 

atualmente chama atenção por sua volatilidade e alto potencial de crescimento, tendo em vista 

que nosso mercado segurador, que é o maior feeder do ramo de resseguros, está sempre 

aquecido e com grandes oportunidades de negócios.  

 Atualmente contamos com 16 resseguradores instalados localmente no país, além de 

muitos outros resseguradores eventuais e admitidos, que são companhias com filiais 

estrangeiras que fazem negócios no Brasil, mas que pagam maiores impostos e taxas designadas 

pela regulação instituída pela SUSEP, visto que somente têm preferência em negócios 

desenvolvidos no Brasil aquelas companhias que são fisicamente estabelecidas aqui 

(designadas como mercados locais). 
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6 METODOLOGIA 

Fazendo uso de dados públicos disponibilizados no Sistema Estatístico SES, que é a 

grande base de valores e indicadores da SUSEP, a então resseguradora local Terra Brasis 

Resseguros realizava em formato quadrimestral um estudo sobre a evolução das operações 

resseguradoras no Brasil e as disponibilizava gratuitamente em publicações online, chamadas 

de Terra Report. Após fusão, este ressegurador agora é denominado como Austral Re, e 

felizmente manteve vivo este projeto de estudo de mercado. O material produzido por essa 

resseguradora local fornece gratuitamente ao mercado uma base sólida de informações e 

indicadores de evolução de nosso segmento, de forma periódica, fomentando o estudo e 

pesquisa e possibilitando uma análise facilitada do nosso mundo também ao grande público. 

Aliando estes estudos numéricos à bibliografia utilizada na pesquisa desta monografia, 

o projeto aqui apresentado percorre a história da temática estudada, explorando os caminhos de 

seu desenvolvimento global e sua ascensão dentro do território brasileiro, fazendo uso de dados 

técnicos, quantitativos e qualitativos. 

Como comentário adicional, o enfoque das análises quantitativas a serem feitas nesta 

monografia terão como ano base o de 2017. A escolha deste período se deu exclusivamente por 

marcar uma década desde a abertura do mercado de resseguros em território nacional, que 

iniciou em 2007. Os dados referentes ao período de 2020 e 2021 podem apresentar severas 

flutuações e carregam consigo o impacto do período pandêmico da COVID-19, cujos 

desdobramentos ainda serão sentidos e analisados ao longo dos próximos anos. De maneira 

geral, é fato que o mercado ressegurador continua aquecido e segue em acelerada expansão 

segundo estudos de mercado realizados em meados de 2020, mas é prudente aguardarmos a 

consolidação dos dados do final de ano para que não haja distorções significativas nas análises 

a serem realizadas.  
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7 ESTUDO – RETENÇÃO DE RISCO DAS SEGURADORAS BRASILEIRAS E 

NECESSIDADE DE RESSGURO 

 Ao analisarmos de forma mais aprofundada o fluxo e o volume de prêmio de resseguro 

movimentado no país, podemos estudar com maior atenção sobre como está se desenvolvendo 

a demanda dessas companhias resseguradoras instaladas no país. 

 

Figura 1 - Fluxo de resseguros no mercado brasileiro no ano de 2017 e 2016 (bruto de 

comissão, R$ mi) 

 
 Fonte: Companhia Terra Brasis Resseguros, Terra Report (2017) 

 

O fluxograma acima mostra com detalhamento o caminho percorrido pelo prêmio que inicia a 

cadeia através das “cedentes”, que é uma outra designação dada para companhias de seguro que 

“cedem” um percentual dos riscos de suas carteiras para as resseguradoras. Os valores indicados 

neste fluxo representam o volume de prêmio de resseguro movimentado no país, com 

comparação entre os últimos dois anos de operação. 

 Esta operação ocorre de forma bastante dinâmica através da contratação de resseguros 

facultativos e automáticos, e a análise é feita através da junção destas duas modalidades, de 

forma conjunta. 

 Conforme exemplificado na tabela acima, em 2017 observamos a retenção de um valor 

de R$ 6,28 bi das resseguradoras locais, o que significa um aumento significativo quando 

comparado ao valor de R$ 5,34 bi do período anterior, ou seja, um expressivo crescimento de 

17,4% ao ano. 

 Também é importante mencionar que este estudo, idealizado por uma resseguradora 

local, fora inteiramente respaldado pelos dados públicos que são validados e publicados pela 

SUSEP, de forma periódica, através do fechamento mensal e prestação de contas de cada uma 

das entidades que operam em território brasileiro. 
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Tabela 1 – Prêmio cedido por Cedentes Brasileiras e recebidos pelas Resseguradoras Locais 

de 2017 (R$ mi) 

 

Fonte: Companhia Terra Brasis Resseguros, Terra Report (2017). 

 

Acima é realizado um estudo com a relação de prêmio cedido por companhias 

seguradoras cedentes em território brasileiro, e um outro estudo paralelo com a relação de 

prêmio de resseguro bruto, ou seja, sem desconto de comissão, aceito pelas companhias 

resseguradoras locais. 

 

Tabela 2 – Market Share de resseguro (bruto de comissão) cedido pelas Cedentes Brasileiras 

 
Fonte: Companhia Terra Brasis Resseguros, Terra Report (2017). 

 

Analisando a expansão do mercado ressegurador como um todo, segundo tabela com 

estudo de Market Share apresentada acima, desde o início de suas operações, e fazendo a 

distribuição do volume de resseguro cedido apenas por companhias cedentes brasileiras, vemos 

o IRB encerrando o ano de 2017 com uma participação de 33% do mercado, enquanto as outras 
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companhias resseguradoras brasileiras totalizam uma detenção de 40%, e os mercados 

resseguradores estrangeiros somam o percentual de 28%. 

 Portanto, ainda com base nessa tabela e restringindo nossa análise à apenas o mercado 

local, visualizamos o IRB Brasil Re retendo um total de 45% do mercado todo, enquanto as 

demais companhias fazem a partilha dos 55% restantes do mercado. 

 A partir deste estudo, quando analisamos a participação de Resseguradoras Offshore em 

2010, quando o mercado brasileiro ainda estava passando por uma gradual transição do 

monopólio para a abertura do mercado que foi iniciada em 2007, verificamos que um dos 

primeiros reflexos no mercado quando ainda não se havia uma disponibilidade de players 

brasileiros, foi o fato de os mercados estrangeiros aproveitaram este momento para 

intensificarem sua atuação em negócios brasileiros, conquistando 52% da share do mercado em 

sua totalidade. Já em 2017, este share diminuiu consideravelmente, chegando na casa de 28%. 

Essa diminuição foi reflexo de um gradual aumento no interesse do mercado estrangeiro em 

abrir escritórios de representação em território brasileiro, para que pudessem gozar dos 

benefícios comerciais, operacionais e tributários de serem considerados como Mercado Local, 

segundo regulação da SUSEP, que tentava fomentar cada vez mais o investimento de capital 

estrangeiro em território local. 

 Esta análise também nos permite afirmar que, mesmo dez anos após o fim do monopólio, 

existe uma grande concentração de poder de subscrição e solvência junto ao IRB Brasil Re, 

conhecido como o “gigante brasileiro”. Também nota-se ao longo dos anos um crescimento 

orgânico das operações de resseguro em solo brasileiro, que traça seu caminho para se tornar 

um grande hub de resseguro em território Latino Americano.  
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8  ATUALIDADE: O RESSEGURO GLOBAL NO CENÁRIO COVID-19 

Também levando em conta o cenário único e inesperado pelo qual passamos durante o 

ano de 2020, é impossível finalizar um trabalho sobre este tema e não mencionar o gigantesco 

impacto da pandemia COVID-19 nas operações de seguro e resseguro, que certamente servirão 

como um dos principais instrumentos de mitigação de riscos, alavancando a retomada dos 

serviços e dinâmica econômica mundial.  

É pertinente dizermos que a COVID-19 afeta o mercado segurador e ressegurador de 

forma direta e indireta, considerando principalmente a rápida dinâmica de ascensão da taxa de 

mortalidade e morbidade, além do gigantesco choque financeiro gerado por conta da 

interrupção de atividades em escala mundial, que desencadeou uma série de reclamações de 

sinistros relacionados aos mais diversos tipos de seguros afetados – dentre eles, o que 

notavelmente sofreu um impacto gigantesco, além dos ramos de Saúde e Vida, foi o segmento 

que garante a cobertura de Lucros Cessantes, que abordaremos com um pouco mais de 

detalhamentos no decorrer deste tópico. 

Também segundo estudos recentemente publicados, com destaque principalmente para 

os pesquisadores Divya Kirti and Mu Yang Shin que publicaram suas análises em meados de 

2020, é notável que a exposição das seguradoras e resseguradoras a esses choques varia de 

acordo com a linha de negócios com maior suscetibilidade de acionamento de eventos de 

sinistro. Por exemplo, as seguradoras com especialidade no segmento de Vida têm passivos de 

longo prazo e, portanto, grande exposição à duração deste passivo. Esses passivos de longo 

prazo também permitem horizontes de investimento de longo prazo, potencialmente apoiando 

a estabilidade financeira das companhias. 

Sob uma perspectiva global e com um embasamento de dados bastante robusto, foi 

comunicado através da plataforma oficial do Lloyd’s of London a expectativa de que seja pago 

um valor até £ 5 bilhões em reclamações de sinistros para segurados que foram diretamente ou 

indiretamente impactados pelo cenário da COVID-19 em uma base de análise bruta, com a 

publicação de seus resultados consolidados para o primeiro semestre de 2020. Nos primeiros 

seis meses de 2020, os sinistros relacionados à COVID-19 e indenizados através de mercados 

do Lloyd’s, após recuperações de resseguro, totalizaram £ 2,4 bilhões, contribuindo com 18,7% 

para o índice combinado do mercado de 110,4% e conduzindo a uma perda geral do mercado 

de £ 0,4 bilhões. Como comentário geral, considerando que essa é uma das métricas 

frequentemente utilizadas e analisadas em nosso segmento de mercado, considera-se como 
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índice combinado saudável aquele que fica abaixo de 100%. Índices combinados acima de 

100% representam um prejuízo. 

Ainda também segundo essa publicação de resultados do primeiro semestre de 2020 do 

Lloyd’s, observa-se que, excluindo da conta as reivindicações COVID-19, o índice combinado 

do mercado apresentou melhora substancial em 91,7%, em comparação ao índice de 98,8% 

registrado no primeiro semestre de 2019. Portanto, pode-se especular que há a possibilidade de 

que o mercado haveria fechado com índice combinado positivo, ou seja, abaixo de 100%, caso 

não tivéssemos enfrentado um gravíssimo cenário pandêmico.  

Por fim, podemos afirmar com bastante segurança que a posição de capital e solvência 

do gigante Lloyd’s of London garante a esses mercados a segurança e confiança de que poderão 

continuar suportando os impactos contínuos do COVID-19, cumprindo então o principal papel 

de sua fundação e missão como resseguradores pioneiros: mutualismo e mitigação de riscos. 

Em entrevista recente, John Neal, CEO da Lloyd’s constatou:  

 

O primeiro semestre de 2020 foi um período excepcionalmente desafiador para nosso 

pessoal, nossos clientes e para as economias em todo o mundo. A pandemia infligiu 

danos catastróficos à sociedade e à economia, exigindo medidas sem paralelo para 

conter a disseminação do vírus e colocar as empresas e as economias de volta em seus 

pés. Nossos resultados semestrais demonstram que nossa abordagem robusta de 

gestão de desempenho e remediação começou a surtir efeito, evidenciada por uma 

reviravolta significativa nas métricas de desempenho subjacentes, que fornecem a 

indicação mais verdadeira da lucratividade de nosso mercado. (JOHN NEAL, 2020) 

 

Para melhor ilustração dos dados aqui referidos, a seguir abordaremos os destaques dos 

resultados do primeiro semestre de 2020 do Lloyd’s em detalhes, visto que estes são atualmente 

a melhor fonte para pesquisa de dados e análise de impactos da pandemia, visando 

especificamente o mercado de resseguro global: 

O Lloyd’s anunciou oficialmente no dia 10 de Setembro de 2020 os principais números 

relatados nos resultados consolidados do primeiro semestre do ano da COVID-19: 

• Sinistralidade agregada de £ 0,4 bilhões (junho de 2019: lucro de £ 2,3 bilhões) 

• Prêmio bruto emitido de £ 20,0 bilhões (junho de 2019: £ 19,7 bilhões) 

• Rendimento de investimento líquido de £ 0,9 bilhões, retorno de 1,2% (junho de 2019: 

£ 2,3 bilhões, retorno de 3,2%) 

• Índice combinado de 110,4% (junho de 2019: 98,8%) 

• Recursos líquidos de £ 32,8 bilhões (dezembro de 2019: £ 30,6 bilhões) 

• Índice de solvência central de 250% (dezembro de 2019: 238%) 

Desconsiderando as perdas relacionadas à COVID-19, o mercado gerou um lucro de 

subscrição de £ 1,0 bilhão, demonstrando uma melhoria significativa no desempenho prático e 
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operacional do Lloyd's. Este resultado é apoiado por uma melhoria de 7,1 pontos percentuais 

na taxa de perda de desgaste, que caiu para 52,6% nos primeiros seis meses de 2020 (H1 2019: 

59,7%), com o desenvolvimento do ano anterior permanecendo estável em 0,5% (H1 2019: 

0,4%). 

O prêmio bruto emitido totalizou em £ 20,0 bilhões, o que representa um aumento de 

1,7% em relação ao que foi realizado no mesmo período de 2019. No entanto, eliminando os 

movimentos das taxas de câmbio, o prêmio geral apresentou um aumento de apenas 0,1%. O 

impulso positivo da taxa acelerou nos primeiros seis meses de 2020, com o mercado alcançando 

aumentos médios ajustados por risco, considerando as renovações de diversos programas com 

aumento de taxa em 8,7%. Isso foi compensado por uma redução de 8,6% nos volumes de 

negócios em todo o mercado, refletindo o principal foco do mercado naquele momento 

específico: prezar pela qualidade dos negócios que ele renova e subscreve, não necessariamente 

se preocupando com o volume total de programas a ser mantido. 

Nos primeiros seis meses de 2020, os recursos líquidos do mercado aumentaram em 

7,2%, totalizando £ 32,8 bilhões em 30 de junho de 2020 (FY 2019: £ 30,6 bilhões), reforçando 

a força excepcional do balanço do Lloyd's com um índice de solvência central de 250% . 

Outro ponto importante a ser mencionado em relação às tendências de subscrição de 

risco em período pandêmico, em escala local e global, é a notável preocupação dos 

resseguradores em resguardarem suas exposições, principalmente em riscos que poderiam de 

alguma forma serem afetados indiretamente pela COVID-19. 

Uma prática que já se tornou corriqueira entre os subscritores, das mais diversas linhas 

de negócios, é a requisição de inclusão da “Cláusula de Exclusão de Coronavírus (COVID-19)” 

na apólice de seguro a ser emitida. Abaixo segue exemplo de cláusula padrão utilizada por 

muitos resseguradores locais e estrangeiros, e publicado pela Lloyd’s Market Association 

(LMA), uma tradicional associação Londrina que representa 57 agências de subscrição do 

Lloyd’s, além de mais de 90 diferentes sindicatos de subscrição do Lloyd’s. 

 

EXCLUSÃO DE CORONAVIRUS (COVID-19)  

Esta cláusula será primordial e se sobrepõe a qualquer termo contido nesta apólice 

que seja inconsistente com a mesma. Esta apólice exclui cobertura para: 1) qualquer 

perda, dano, responsabilidade, custo ou despesa diretamente decorrente da 

transmissão ou alegada transmissão de: a) doença de Coronavírus (COVID-19); b) 

Síndrome Respiratória Aguda Grave de Coronavírus 2 (SARS-CoV-2); ou c) qualquer 

mutação ou variação de SARS-CoV-2; ou por qualquer medo ou ameaça de a), b) ou 

c) acima; 2) qualquer responsabilidade, custo ou despesa para identificar, limpar, 

desintoxicar, remover, monitorar ou testar os itens a), b) ou c) acima; 3) qualquer 

responsabilidade por ou perda, custo ou despesa decorrente de qualquer perda de 

receita, perda de aluguel, interrupção de negócios, perda de mercado, atraso ou 

qualquer perda financeira indireta, de qualquer maneira descrita, como resultado dos 

itens a), b ) ou c) acima ou o medo ou a ameaça do mesmo. Todos os outros termos, 
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condições e limitações do seguro permanecem os mesmos. (LLOYD’S MARKET 

ASSOCIATION CLAUSE (LMA) – 5395, publicada em 09 de abril de 2020). 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A análise evolutiva de um novo mercado do ramo ressegurador torna-se mais efetiva 

após a realização de um estudo preliminar sobre a origem das operações ao redor do mundo e, 

principalmente, após contato primário com os aspectos técnicos de uma transação e mitigação 

de riscos. Tomando este princípio como base do projeto realizado, fizemos uso de uma pesquisa 

geral sobre o nascimento da técnica, percorrendo seus caminhos ao redor do mundo, explicando 

seu contexto técnico e sua história global até a chegada no Brasil, e seu desenvolvimento aqui 

desde então. 

Atrelado à constante evolução e absoluto aquecimento do mercado nacional de seguros, 

o mercado ressegurador brasileiro segue em ritmo de desenvolvimento, aprimorando suas 

técnicas operacionais desde sua abertura, em 2007.  

Apesar de jovem no território brasileiro, este importante método de mitigação de riscos 

conquistou amplo espaço dentro do mercado em pouquíssimo tempo, e as perspectivas para o 

futuro são de que, se seguirmos neste mesmo ritmo de crescimento anual, um hub latino-

americano para o mercado ressegurador será consolidado dentro do continente, tendo nosso 

país como vanguarda. 

Os indicadores de desenvolvimento, calculados de forma clara e endossados pelo órgão 

nacional de regulação das atividades de seguro e resseguro, mostram explicitamente o sucesso 

na abertura das operações de resseguro em 2007, onde o fim do monopólio trouxe ao país uma 

oportunidade de evolução técnica e criação de novos produtos, fomentando ainda mais a 

vontade de retomada no crescimento econômico nacional, que se consolidarão ao longo dos 

próximos anos. 

Enfrentando agora um período marcado pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), 

em 2020 o mundo volta novamente seus olhos para este mercado, que se mostrou de grande 

valia e importância para a retomada da economia mundial, cumprindo com sua primordial 

responsabilidade de suportar grandes impactos financeiros e prover respaldo aos milhões de 

segurados que confiaram o futuro de suas operações nas mãos dessas entidades seguradoras e 

resseguradoras. A atuação deste mercado, de maneira local, poderá ser melhor quantificada e 

analisada a partir dos próximos meses, quando houver consolidação e lançamento dos dados 

acumulados de 2020, o que deverá acontecer no final do primeiro trimestre do ano de 2021. 
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