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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar o desenvolvimento do mercado de resseguro brasileiro 

considerando o período correspondente ao monopólio do IRB e o período após a publicação da 

Lei Complementar 126/2007, que abriu o mercado para a entrada de outros resseguradores e, 

dessa forma, verificar como evoluiu a participação do IRB frente aos demais resseguradores. 

Para contextualização, primeiramente foi feito uma breve explicação da história do resseguro 

no mundo e no Brasil, bem como os desdobramentos até a publicação da lei complementar 

mencionada anteriormente. Posteriormente foram estudados os Relatórios de Análise e 

Acompanhamento dos Mercados Supervisionados disponibilizados pela Susep, bem como os 

dados de Prêmio Ganho dos Resseguradores Locais encontrados no Sistema de Estatística da 

Susep – SES. Desse modo, foi possível verificar que mesmo após mais de 13 anos do fim do 

monopólio do IRB, esse ressegurador ainda possui uma importante participação no mercado 

ressegurador local. 

 

Palavras chaves: Monopólio do resseguro, IRB Brasil Resseguros S.A., Evolução do 

resseguro no Brasil.



 

ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the development of the Brazilian reinsurance market considering the 

period corresponding to the IRB monopoly and the period after the publication of 

Complementary Law 126/2007, which opened the market for the entry of other reinsurers and, 

thus, to verify how the participation of the IRB evolved in relation to other reinsurers. For 

contextualization, a brief explanation of the history of reinsurance in the world and in Brazil 

was first made, as well as the consequences until the publication of the complementary law 

mentioned above. Subsequently, the Supervised Markets Analysis and Monitoring Reports 

made available by Susep were studied, as well as the Data for the Gain of Local Reinsurers 

found in the Susep Statistical System - SES. Thus, it was possible to verify that even after more 

than 13 years of the end of the IRB monopoly, this reinsurer still has an important share in the 

local reinsurance market. 

 

Keywords: Monopoly of reinsurance, IRB Brasil Resseguros S.A., Evolution of reinsurance in 

Brazil. 
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1 Introdução 

O resseguro é um mecanismo de proteção e mitigação de risco importante para as 

seguradoras. Através dele as seguradoras transferem parte dos riscos de subscrição assumidos 

por elas para os resseguradores mediante o pagamento de parte do prêmio1. 

Com a prática de resseguro as seguradoras, denominadas cedentes nesse contexto, 

podem se beneficiar de várias maneiras como, por exemplo, aumentar sua capacidade de 

subscrição2, proteger-se contra prejuízos causados por grandes sinistros3 ou eventos, 

estabilização dos resultados, inserção em novos mercados, entre outros (PEREIRA, 2005). 

No Brasil, a operação de resseguro se iniciou em 1939 com a criação do Instituto de 

Resseguro do Brasil (IRB), monopólio estatal criado com o objetivo de reter no país prêmios 

que antes eram cedidos para empresas no exterior. Em 2007, após 69 anos, o mercado deixou 

de ser um monopólio por meio da Lei Complementar 126/2007 e passou a permitir a atuação 

de outras empresas resseguradoras no Brasil, ampliando então o mercado ressegurador e a 

relação das seguradoras com o mesmo. Atualmente, o IRB é denominado IRB Brasil 

Resseguros S.A. 

Diante desse contexto, o estudo da evolução do mercado de resseguro no Brasil permite a 

melhor compreensão do cenário no qual o monopólio do Instituto de Resseguro do Brasil se 

desenvolveu, bem como entender em que situação o mercado se encontra atualmente, após o 

fim do referido monopólio em 2007. Como o IRB foi um dos principais participantes de ambos 

períodos, antes e após o monopólio, o estudo terá enfoque principalmente na sua atuação. 

Nesse sentido, o presente estudo busca responder a seguinte questão: após o fim do 

monopólio do Instituto de Resseguro do Brasil, em 2007, esse ressegurador deixou de dominar 

o mercado de resseguros?  

A hipótese inicial é de que ainda há um desequilíbrio entre a participação do IRB e dos 

demais resseguradores locais, em que o primeiro detém maior parte dos riscos ressegurados.  

 
1 Prêmio: Importância paga pelo Segurado ou estipulante/proponente à Seguradora para que esta assuma o 
risco a que o Segurado está exposto (SOUZA, 2021, p.142) 
2 Capacidade de subscrição: É o montante (máximo de absorção de negócios) de seguro ou resseguro 
disponibilizado por uma companhia ou pelo mercado em geral. O máximo em volume de prêmios que uma 
companhia ou todo um mercado poderia subscrever, baseado em seu vigor financeiro (SOUZA, 2021, p.25) 
3 Sinistro: Ocorrência do risco coberto, durante o período de vigência do plano de seguro – apólice (SOUZA,2021, 
p.223). 
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Buscando responder à questão de pesquisa proposta neste trabalho, nos próximos capítulos 

serão abordados os seguintes tópicos: a importância do resseguro para o mercado securitário; a 

história do resseguro no mundo e no Brasil; o surgimento do IRB; e análises de dados extraídos 

da SUSEP. 
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2 A importância do resseguro e suas principais subdivisões 

O resseguro é comumente apresentado como o seguro da seguradora. Nesse tipo de 

negócio, parte do risco assumido pela seguradora é repassado para um ressegurador mediante 

o pagamento de um prêmio, gerando, assim, uma proteção para a seguradora.  

O resseguro é um mecanismo amplamente utilizado pelas seguradoras pois além de 

pulverizar o risco e, consequentemente, não sofrer com grandes perdas, é uma forma de 

aumentar sua capacidade de aceitação de riscos sem que seja necessário o compartilhamento do 

mesmo com as demais seguradoras (congêneres) do mercado através do cosseguro4. Além 

desses benefícios, o resseguro também tem as seguintes finalidades: 

“a) pulverização de riscos – o resseguro possibilita a distribuição de um grande risco 
para um número maior de agentes com diminuição do impacto no patrimônio de uma 
seguradora; 
b) aumento da capacidade de carteira – o resseguro dá o poder para que a seguradora 
aceite riscos superiores ao seu limite de aceitação, geralmente, estipulada pela 
autoridade securitária de cada país; 
c) equilíbrio da carteira – o resseguro facilita a utilização da lei dos grandes números 
que suporta a decisão de que é mais econômico aceitar uma frequência maior de riscos 
pequenos e homogêneos a uma quantidade menor de riscos concentrados e, muitas 
vezes, heterogêneos (aproxima probabilidade estatística e teórica); 
d) estabilização dos resultados – o resseguro suaviza as flutuações advindas dos 
sinistros, o que faz com que o lucro ou prejuízo sejam “normalizados”. Tal fato pode 
evitar prejuízos bruscos ou até descontinuidades imediatas por uma ocorrência de um 
ou mais sinistros de grande monta, e, finalmente; 
e) fortalecimento da solidez financeira do segurador cedente – aumento da taxa 
mínima de solvência, determinada pela regulação.” (PEREIRA, 2005, p. 16-17) 

Com o resseguro, ainda, pode haver trocas de experiência entre as seguradoras e os 

resseguradores especializados, facilitando a subscrição de novos ramos de seguros por parte das 

seguradoras que podem contar com informações, estatísticas e assistências advindas dos 

resseguradores. 

O resseguro pode ser negociado de duas formas distintas, facultativamente ou através 

de contrato automáticos. Os resseguros facultativos são aqueles negociados caso a caso, 

geralmente são utilizados em grandes riscos, envolvendo valores altos, e para casos em que a 

seguradora (cedente) não possui carteira ou experiência (FONTANA,2009, p.12).  

Já o resseguro automático (treaty) são utilizados para dar cobertura a todos os riscos de 

uma determinada carteira, que possuem características semelhantes, de forma automática, sem 

 
4 Divisão de um risco segurado entre várias Seguradoras, cada uma das quais se responsabiliza por uma 
quota-parte determinada do valor total do seguro. Uma delas, indicada na apólice e denominada 
Seguradora Líder, assume a responsabilidade de administrar o contrato, e representar todas as demais 
no relacionamento com o segurado, inclusive em caso de sinistro. (Circular SUSEP 291/05). 
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a necessidade de uma negociação caso a caso com os resseguradores, uma vez que os termos 

do contrato são negociados anteriormente. 

Em ambas as formas de negociação, o contrato de resseguro pode ser categorizado em 

proporcional e não proporcional. Essa divisão está relacionada ao modo como o risco 

ressegurado será assumido pelo ressegurador. Riscos cedidos de forma proporcional terão os 

valores da importância segurada, prêmio e indenizações divididos proporcionalmente entre a 

seguradora e o ressegurador. No caso das negociações não proporcionais é definido um valor 

limite de indenizações (denominado de prioridade) que será assumido pela seguradora e o 

ressegurador é responsável pelo pagamento do valor das indenizações que excedem o valor da 

prioridade até o limite máximo garantido pela apólice. 

No resseguro não-proporcional, a importância segurada não é relevante como no 
resseguro proporcional. No proporcional, como o nome diz, a importância segurada 
determina a proporção da divisão do risco entre a cedente e a resseguradora 
(responsabilidade, prêmios e indenizações). No resseguro não proporcional, o que 
prevalece são as indenizações. Até determinado valor (prioridade), a cedente responde 
pelas indenizações. A partir desse valor, o ressegurador responde (até o limite). 
(FONTANA, 2009, p. 14) 

Nos contratos de resseguros proporcionais, a seguradora recebe do Ressegurador uma 

comissão de resseguro que é usado para cobrir os custos de aquisição do seguro e suas despesas 

administrativas. A comissão de resseguro é calculada multiplicando um percentual pré-definido 

e o prêmio de resseguro que será recebido pelo ressegurado. Importante destacar que essa 

comissão não é aplicável aos contratos de resseguro não proporcional.  

Existem ainda subdivisões dos tipos de contrato proporcional e não proporcional. Entre os 

contratos proporcionais há dois tipos (FONTANA, 2009):  

 Quota-parte (quota-share): é determinado uma porcentagem de participação da cedente 

e do ressegurador que será aplicado a importância segurada, prêmio e indenizações 

referentes ao risco; 
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Ilustração 1 - Representação Gráfica do Contrato Proporcional - Quota Parte 

 

Tabela 1 - Exemplo de cálculo de Resseguro Proporcional - Quota Parte 

  

 Excedente de responsabilidade (surplus): é fixado um valor da importância segurada, 

chamado de pleno, que será retido pela seguradora. O valor que excede ao pleno retido 

é assumido pelo ressegurador, e a proporção entre o valor retido e cedido é aplicado ao 

prêmio e indenizações, sempre seguindo a mesma proporção.  

Ilustração 2 - Representação Gráfica do Contrato Proporcional - Excedente de Responsabilidade 

 

Capacidade do contrato BRL 
10.000.000

Comissão de Resseguro 30%

Cessão 90%
9.000.000

Retenção 
10%

1.000.000

Conceitos EXEMPLO A EXEMPLO B EXEMPLO C
(I) Importância Segurada (IS) 10.000.000 8.500.000    1.000.000    
(II) % IS retida 10,0% 10,0% 10,0%
(III) % IS cedida 90,0% 90,0% 90,0%
(IV) IS retida (I*II) 1.000.000    850.000       100.000       
(V) IS cedida (I*III) 9.000.000    7.650.000    900.000       
(VI) Prêmio Emitido 30.000          25.000          3.000            
(VII) Prêmio retido (VI*II) 3.000            2.500            300                
(VIII) Prêmio cedido (VI*III) 27.000          22.500          2.700            
(IX)Comissão de Resseguro 8.100            6.750            810                
(X) Prêmio pago ao ressegurador (VIII-IX) 18.900          15.750          1.890            
(XI) Sinistro Total 2.000.000    7.000.000    400.000       
(XII) Sinsitro Retido 200.000       700.000       40.000          
(XIII) Sinistro Cedido 1.800.000    6.300.000    360.000       

Capacidade do contrato BRL 
10.000.000

Comissão de Resseguro 30%

Retenção
1 pleno de 1.000.000

Capacidade de cessão no ER
9 plenos de 1.000.000 = 9.000.000



12 
 

Tabela 2 - Exemplo de cálculo de Resseguro Proporcional - Excedente de Responsabilidade 

 

Já os não-proporcionais são três tipos:  

 Excesso de danos por risco (per risk excess of loss): nessa modalidade de resseguro, é 

determinado um valor fixo de retenção da seguradora (prioridade) e o ressegurador é 

responsável pelo pagamento das indenizações que excedem a retenção até o valor 

máximo garantido pela apólice;  

Ilustração 3 - Representação Gráfica do Contrato Não Proporcional - Excesso de Danos por Risco 

 

Tabela 3 - Exemplo de cálculo de Resseguro Não Proporcional - Excesso de Danos por risco 

 

 Excesso de danos por sinistro ou ocorrência (per occurence excess of loss): esse 

resseguro é utilizado com o objetivo de proteger a seguradora em casos de sinistros que 

Conceitos EXEMPLO A EXEMPLO B EXEMPLO C
(I) Importância Segurada (IS) 10.000.000 8.500.000    1.000.000    
(II) IS retida 1.000.000    1.000.000    1.000.000    
(III) IS cedida (I-II) 9.000.000    7.500.000    -                
(IV) % IS retida (II/I) 10,0% 11,8% 100,0%
(V) % IS cedida (III/I) 90,0% 88,2% 0,0%
(VI) Prêmio Emitido 30.000          25.000          3.000            
(VII) Prêmio retido (VI*IV) 3.000            2.941            3.000            
(VIII) Prêmio cedido (VI*V) 27.000          22.059          -                
(IX)Comissão de Resseguro 8.100            6.618            -                
(X) Prêmio pago ao ressegurador (VIII-IX) 18.900          15.441          -                
(XI) Sinistro Total 2.000.000    7.000.000    400.000       
(XII) Sinsitro Retido 200.000       823.529       400.000       
(XIII) Sinistro Cedido 1.800.000    6.176.471    -                

Prioridade

Capacidade do contrato 
BRL 15.000.000

3ª Faixa

2ª Faixa

1ª Faixa 3.000.000

1.000.000

4.000.000

7.000.000

Valo total 
Sinistro

Retido
Recuperado 

1ª Faixa
Recuperado 

2ª Faixa
Recuperado 

3ª Faixa
Sinistro A 2.000.000    1.000.000   1.000.000    -                -                
Sinistro B 7.000.000    1.000.000   3.000.000    3.000.000    -                
Sinistro C 400.000        400.000       -                -                -                
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afetem mais de um segurado ou risco assumido pela companhia em um único evento. A 

cedente, nesse caso, recuperará do ressegurador a parte que superar a sua retenção; 

Ilustração 4 - Representação Gráfica do Contrato Não Proporcional - Excesso de Danos por Sinistro 
ou Ocorrência 

 

 

Tabela 4 - Exemplo de cálculo de Resseguro Não Proporcional - Excesso de Danos por Sinistro ou 
Ocorrência 

 

 Agregado (stop loss): o objetivo desse tipo de resseguro é proteger a seguradora de uma 

variação na sinistralidade média da sua carteira. Nesse tipo de resseguro, o ressegurador 

assume as perdas que ultrapassem um determinado coeficiente de sinistralidade5. 

Ilustração 5 - Exemplo de cálculo de Resseguro Proporcional - Agregado (Stop Loss) 

 

 

 
5 Relação percentual entre os prêmios recebidos e as indenizações pagas. (FONTANA, 2009, p.22) 

Prioridade

Capacidade do contrato 
BRL 15.000.000

3ª Faixa

2ª Faixa

1ª Faixa 3.000.000

1.000.000

4.000.000

7.000.000

Evento 
atingiu

Valo total 
Sinistro

Valo total 
Sinistro

Retido
Recuperado 

1ª Faixa
Recuperado 

2ª Faixa
Recuperado 

3ª Faixa
Apólice A 2.000.000    
Apólice B 7.000.000    
Apólice C 400.000        

4.000.000    1.400.000    9.400.000   1.000.000    3.000.000    

Sinistralidade entre 80% e 
120%

Sinistralidade até 80%

1ª Faixa

Prioridade



14 
 

Se a sinistralidade for inferior a 80% não há recuperação; caso seja superior a 80% a 

recuperação será o valor que excede a prioridade, por exemplo: sinistralidade de 100%, será 

recuperado a diferença entre a prioridade e a sinistralidade efetiva, ou seja, 20% 
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3 Breve história do seguro e resseguro – Mundo 

As primeiras ações que culminaram no seguro como é hoje conhecido foram voltadas 

para as navegações, que sempre foi uma atividade cara e com muitos riscos envolvidos, tais 

como acúmulo de risco da carga e do navio, clima, pirataria, etc. Segundo Holland (2009), em 

torno de 3000 a.C., os babilônios desenvolveram um sistema de empréstimos voltados para 

embarcações e viagens marítimas cujo objetivo era dispensar o mutuário da obrigação do 

empréstimo em caso de perda do navio ou outros acidentes. Por volta de 1800 a.C., foi 

desenvolvido o Código de Hamurabi que possuía 282 cláusulas voltadas para esse tipo de 

empréstimo. 

Posteriormente, outros tipos de empréstimos foram desenvolvidos pelos gregos e 

romanos, também voltados para as viagens marítimas, e ainda considerando um meio de perdão 

de dívidas em caso de eventos que resultariam na perda dos navios. Com o passar dos anos e 

com a maior demanda do transporte marítimo, no século XVI foi criado o Contrato de Seguro 

Marítimo, em que um segurador passou a assumir parte do risco mediante o pagamento de um 

prêmio (LIMA, 2018). 

Com o avanço do transporte marítimo e crescimento do comércio, as operações de 

empréstimos e de seguros foram se desenvolvendo e evoluindo, tanto que, em 1370 foi realizado 

o primeiro contrato com características do que hoje chamamos de resseguro.  

O tratado, escrito em latim, dizia respeito a carga de um navio navegando de Gênova 
para Sluis (perto de Bruges, na Flandres) para o qual o direto 'Seguradora' transferiu a 
parte mais perigosa da viagem de Cádiz (na Andaluzia) a Sluis para outra 'seguradora' 
que, assim, forneceu ‘cobertura de resseguro’. Como era praticado na transferência de 
riscos, o tratado foi, em termos legais, efetuado como um contrato de venda 
(GERATHEWOHL, 1982, p. 649, apud HOLLAND, 2009, p. 06). 

O contrato descrito por Gerathewohl muito se assemelha a definição de resseguro 

apresentada pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada 

e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg):  

Resseguro é a operação pela qual o segurador transfere a outro, total ou parcialmente, 
um risco assumido através da emissão de uma apólice ou um conjunto delas. Dessa 
forma reduz-se a responsabilidade na aceitação de um risco considerado excessivo, 
cedendo a outro uma parte da responsabilidade e do prêmio recebido. (CNSeg, 2021) 

Um dos mais importantes participantes do mercado ressegurador, o Lloyd’s surgiu em 

1688 em um café em Londres e se tornou referência no mercado de seguros e resseguros. O 

Coffee Lloyd’s House, localizado próximo ao rio Tâmisa, era popular entre os proprietários de 

embarcações e capitães que voltavam de viagens do exterior. No local, empresários alugavam 

mesas e vendiam seguros para os armadores e proprietários de embarcações. Alguns anos 
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depois, o local passou a ser referência para compra de seguros marítimos. Em 1734, além de 

possibilitar a venda de seguros, o café era responsável por publicar informativos diários sobre 

a partida e chegada dos navios, suas cargas, onde havia maiores chances de os navegantes 

encontrarem piratas, etc. (LLOYD’S, 2019). 

Segundo o endereço eletrônico do próprio Lloyd’s, em 31 de dezembro de 2020, o 

mesmo possuía 76 sindicatos associados a ele, atuando em diversas classes de negócios, porém 

podendo ser especializados em algumas áreas especificas. No Brasil, após a abertura do 

mercado ressegurador, o Lloyd’s foi registrado como o primeiro ressegurador admitido, 

passando a ter licença para atuar no mercado ressegurador brasileiro. 
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4 História do seguro e resseguro – Brasil  

No Brasil, de acordo com as informações disponibilizadas pela Susep, a operação de 

seguros começou a se desenvolver em 1808 com a abertura dos portos ao comércio 

internacional. Assim como no início da operação de seguros no mundo, no Brasil, a primeira 

seguradora, denominada Companhia de Seguros BOA-FÉ, tinha o objetivo de atuar no seguro 

marítimo. Nesse período, a operação securitária era regida pelas leis portuguesas, passando a 

ser regulado pelo Código Comercial Brasileiro em 1850.  

O advento do "Código Comercial Brasileiro" foi de fundamental importância para o 
desenvolvimento do seguro no Brasil, incentivando o aparecimento de inúmeras 
seguradoras, que passaram a operar não só com o seguro marítimo, expressamente 
previsto na legislação, mas, também, com o seguro terrestre. Até mesmo a exploração 
do seguro de vida, proibido expressamente pelo Código Comercial, foi autorizada em 
1855, sob o fundamento de que o Código Comercial só proibia o seguro de vida quando 
feito juntamente com o seguro marítimo. Com a expansão do setor, as empresas de 
seguros estrangeiras começaram a se interessar pelo mercado brasileiro, surgindo, por 
volta de 1862, as primeiras sucursais de seguradoras sediadas no exterior. (SUSEP, 
2021) 

Nesse contexto, levando em consideração que o Brasil mantinha um grande fluxo 

comercial com a Inglaterra, bem como a publicação do Código Comercial Brasileiro que 

facilitou a elaboração de contratos de seguro em geral, diversas seguradoras estrangeiras 

passaram a se fixar no país. 

Nesse período o know-how da atividade seguradora vinha justamente do exterior, em 
especial da Inglaterra. De 1860 a 1913, 54 seguradoras estrangeiras se instalaram no 
Brasil, dentre elas 28 companhias inglesas, aproveitando-se da ausência de barreiras à 
entrada no mercado brasileiro. 
Assim, os traços marcantes da regulação, até o início do século XX, são a inexistência 
de preocupação com a higidez econômico-financeira das companhias seguradoras e a 
ausência de barreiras ao capital estrangeiro. (RIBEIRO, 2006, p. 22) 

Ainda segundo Ribeiro, apesar das empresas de seguro estrangeira se interessarem pelo 

mercado brasileiro e abrirem sucursais no país, algumas delas fecharam após a promulgação da 

lei nº 294 de 5 de setembro de 1895, que determinava às companhias estrangeiras de seguro de 

vida a constituir reservas e aplicar seus recursos no Brasil, uma vez que grande parte dos 

prêmios cobrados eram transferido para suas matrizes no exterior. 

Diante desse cenário, em 10 de dezembro de 1901 foi publicado o Regulamento 

Murtinho6 (Decreto nº 4.270) com o objetivo de estabelecer o controle da segurança do mercado 

securitário, bem como fiscalizar a atuação dos seguradores estrangeiros e evitar a evasão de 

divisas ao exterior. Além disso, esse decreto também previa a criação da “Superintendência 

 
6 O regulamento leva esse nome por conta do Ministro da Fazenda Joaquim Murtinho (DAUDT, 2001, p.6) 
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Geral de Seguros”, concentrando, desse modo, todas as questões relativas à fiscalização de 

seguros em um único órgão. 

Apesar do Regulamento Murtinho ser responsável por grandes avanços no campo do 

seguros, como a restrição do limite de retenção das seguradoras a 20% do seu capital, nos anos 

seguintes foram aprovadas a Lei nº 953 de 29 de dezembro de 1902 e o Decreto nº 5.072 de 12 

de dezembro de 1903 que suspenderam a restrição antes estabelecida e criaram um regulamento 

em que as seguradoras existentes antes das leis de 1901 e 1903 poderiam existir e desenvolver 

suas atividades conforme a regulamentação existente na época de sua constituição. 

Em 1916 houve um grande avanço na legislação brasileira no que se refere a seguros, 

uma vez que foi promulgada o Código Civil Brasileiro (lei nº 3.071 de 1º de janeiro de 1916), 

com um capítulo dedicado apenas ao “contrato de seguro”.  

A grande importância do Código Civil para os seguros está precisamente no fato de que ele 

forneceu o conjunto de normas suficientes ao desenvolvimento da atividade seguradora no 

Brasil. De um lado, o código refletia a presença cada vez mais sólida do sistema econômico 

capitalista na sociedade civil. De outro, incumbia-se de tornar viável o desenvolvimento de um 

instituto tipicamente comercial em um novo ambiente, em que a concentração em massa exigia 

que houvesse regras contratuais claras entre segurador e segurado. (RIBEIRO, 2006, p. 25 e 56) 

Durante o governo de Getúlio Vargas, em 1932, o Decreto nº 21.828 passou a vigorar 

no país e acabou com a desigualdade de tratamento existente entre as seguradoras nacionais e 

estrangeiras, novas e antigas, eliminando assim o desequilíbrio concorrencial promovido pela 

legislação anterior. Com a Constituição de 1934, no artigo 117, foi estabelecido que a lei deveria 

providenciar “a nacionalização das empresas de seguros em todas as suas modalidades, devendo 

constituir-se em sociedades brasileiras as estrangeiras que atualmente operam no País” 

(RIBEIRO, 2006). 

 

4.1 O Instituto de Resseguro do Brasil e o monopólio 

Diante de todo o cenário de fortalecimento das seguradoras nacionais, e buscando a 

diminuição da evasão dos prêmios e reservas para as matrizes das seguradoras estrangeiras e 

para seus resseguradores, em 1939, através do Decreto-lei nº 1.186 de 3 de abril, foi criado o 

Instituto de Resseguro do Brasil – IRB (atualmente denominado como IRB Brasil Resseguros 

S/A). Seu objetivo, conforme o próprio decreto descreve, seria “regular os resseguros no país e 

desenvolver as operações de seguro em geral” (BRASIL, 1939). 
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O capítulo II do Decreto-lei nº 1.186 trata sobre a constituição do capital do Instituto de 

Resseguro, em seu artigo 4º é estipulado o valor do capital do IRB, sendo 30 mil contos de réis 

divididos em 60 mil ações. Nos artigos subsequentes fica determinado que as ações seriam 

separadas em duas classes, “A” e “B”. 

A classe “A” correspondia à 70% do capital e subscritas pelas instituições de 

previdência social e os outros 30% do capital referiam-se a classe “B” e deveriam ser subscritos 

pelas sociedades de seguro. O artigo 9º informa ainda que todas as seguradoras com atividade 

no Brasil deveriam possuir ações do tipo “B” para poderem funcionar. 

Art. 4º O capital será de 30.000:000$000 (trinta mil contos de réis), dividido em sessenta 
mil ações, do valor de quinhentos mil réis cada uma. 
Parágrafo único. O capital poderá ser aumentado mediante proposta do Conselho 
Técnico do Instituto e aprovação do Governo 
(...) 
Art. 6º As ações dividir-se-ão em duas classes - A e B, - com igualdade de direitos em 
relação aos dividendos e, também, ao ativo social, no caso de liquidação. 
Art. 7º As ações da classe A, no valor total de 70 % (setenta por cento) do capital, serão 
subscritas, mediante determinação do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, pelas 
instituições de previdência social criadas por lei federal. 
Parágrafo único. Poderá verificar-se a transferência das ações de que trata este artigo 
entre as instituições nele mencionadas. 
Art. 8º As ações da classe B, no valor total de 30 % (trinta por cento) do capital, serão 
subscritas pelas sociedades de seguros e não poderão ser dadas em garantia de 
empréstimos ou de quaisquer outras obrigações. 
Art. 9º Todas as sociedades de seguros, que operam ou venham a operar no país, terão 
obrigatoriamente de possuir ações da classe B, na proporção do seu capital realizado. 
Parágrafo único. O número de ações, para as sociedades mútuas, será calculado 
tomando-se por base o respectivo fundo inicial realizado, ou, na falta deste, 30% (trinta 
por cento) do montante dos prêmios arrecadados no último ano civil, para as sociedades 
de vida, e 50 % (cincoenta por cento), para as dos ramos elementares. (BRASIL, 1939, 
Decreto-lei nº 1.186 de 3 de abril) 

O Decreto-lei nº 1.186 ainda dispõe sobre a composição da administração do Instituto 

de Resseguro do Brasil, que deveria ser formada por um presidente e um Conselho Técnico 

composto por seis membros. O presidente e metade do Conselho seriam indicados pelo governo 

e a outra metade seriam indicados pelas sociedades seguradoras.  

A partir de então, todas as seguradoras sediadas no Brasil passaram a ser obrigadas a 

ressegurar as responsabilidades que excediam sua capacidade de retenção com o IRB, fazendo 

com que a diferença existente entre as seguradoras locais e as estrangeiras (que possuíam maior 

conhecimento técnico e resseguradores de outros países) fosse diminuída. 

Uma vez instituído o IRB, todas as companhias passaram a lhe ceder obrigatoriamente 
os riscos que excediam sua capacidade de retenção. Ocorre que o IRB em pouco tempo 
começou a impor a mesma tabela de retenção a todas as seguradoras, nacionais e 
estrangerias. Ou seja, não fazia mais diferença o quanto uma companhia dispusesse de 
patrimônio líquido, ou ainda o apoio que pudesse receber de sua matriz. Todas ficaram 
obrigados a concorrer em condições idênticas. Foi isso que efetivamente colocou 
companhias nacionais e estrangeiras em pé de igualdade econômico-financeira: um 
tratamento regulatório igual para desiguais. (RIBEIRO, 2006, p.35) 
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Através do Decreto-lei nº 1.805 de 27 de novembro de 1939, o IBR tem seu estatuto 

aprovado e é definido o início de sua operação no dia 03 de abril de 1940. Na ocasião, foi 

estabelecido que no mínimo 20% da responsabilidade assumida pelas seguradoras em caso de 

cosseguro aceito, deveriam ser ressegurados com o IRB, garantindo, desse modo, que as 

seguradoras manteriam o resseguro e não o substituiriam pelo cosseguro. 

Além disso, com a publicação do Decreto-lei nº 1.805, as seguradoras passam a ser 

obrigadas a avisar o IRB, com 90 dias de antecedência, o início da operação em novos ramos, 

além de submeter todos os livros e documentos que possam ser do interesse do Instituto. Desse 

modo, o IRB passou a ter um papel centralizador no Brasil, atuando de forma a fiscalizar e, até 

mesmo, regular as operações de seguro. 

  Art. 4º As sociedades de seguros que operam no país ficam obrigadas:  
a) a ressegurar no Instituto de Resseguros do Brasil 20 % (vinte por cento), no 
mínimo, da responsabilidade que houverem assumido em cosseguro, na forma definida 
pelos estatutos do Instituto de Resseguros do Brasil; 
b) a mencionar nas propostas e apólices, com destaque, quais os cosseguradores 
e suas responsabilidades; 
c) a contribuir para um fundo especial destinado à difusão e ao aperfeiçoamento 
técnico do seguro, na forma prevista pelos estatutos; 
d) a tomar, logo que tiverem conhecimento de qualquer sinistro, as providências 
preliminares tendentes a acautelar direitos ou evitar danos, sob pena de arcarem com os 
prejuizos decorrentes; 
e) a dar ao Instituto de Resseguros do Brasil, com preaviso de noventa dias, 
conhecimento das novas modalidades de seguros que pretendam explorar; 
f) a exibir aos funcionários devidamente autorizados pelo Presidente, seus livros 
e documentos que interessem ao Instituto de Resseguros do Brasil.  (BRASIL, 1939, 
Decreto-lei nº 1.805 de 27 de novembro de 1939) 

Em seu estatuto, no que diz respeito a retrocessão7, o IRB estabelece que distribuirá o 

risco por ele assumido, total ou parcialmente, entre as Sociedades Seguradoras nacionais e 

estrangeiras (por intermédio das sociedades estrangeiras que operam no Brasil) através da 

retrocessão. A escolha da resseguradora para a retrocessão era baseada em seus índices, sendo 

escolhidas a que possuíam melhor patrimônio líquido, volume de prêmios e resultados 

(RIBEIRO, 2006) 

Além disso, com todo o suporte técnico dado pelo IRB, as seguradoras não se 

desenvolveram tecnicamente o suficiente, uma vez que não houve estímulo por parte do 

Instituto para que essa especialização ocorresse, desse modo, segundo Ribeiro (2006), as 

seguradoras passaram a agir quase como corretores que captavam riscos e resseguravam, sem 

 
7 Operação de transferência de riscos de resseguro de resseguradores, com vistas a sua própria 
proteção, para resseguradores ou para sociedades seguradoras locais, através de contratos automáticos 
ou facultativos (Resolução CNSP 168/2007) 
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se atentar a detalhes técnicos da subscrição do risco que dificilmente seriam percebidos pelo 

único ressegurador do mercado devido à complexidade do sistema.  

Em 1966, buscando reforçar e ampliar o poder do Estado destinado a regular o mercado 

de seguro e resseguro, foi publicado o Decreto-Lei nº 73 que dispunha sobre o Sistema Nacional 

de Seguros Privados, criando o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e a 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). No artigo 8º do referido decreto é disposto 

sobre a constituição do Sistema Nacional de Seguros Privados (BRASIL, 1966): 

Art 8º Fica instituído o Sistema Nacional de Seguros Privados, regulado pelo presente 
Decreto-lei e constituído: 

a) do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP; 
b) da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP; 
c) do Instituto de Resseguros ao Brasil - IRB;  
d) das Sociedades autorizadas a operar em seguros privados; 
e) dos corretores habilitados. 

O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) tem a função de regular a atividade 

seguradora, fixando diretrizes e normas (artigo 32), ao passo que a Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP) tem a função de executar as políticas estabelecidas pelo CNSP bem como 

fiscalizar a constituição, organização e funcionamento das Sociedades Seguradoras (artigo 36) 

e o IRB passa a ter a função de regular o cosseguro, resseguro e retrocessão e promover o 

desenvolvimento das seguradoras conforme diretrizes estipuladas pela CNSP (artigo 42). 

(BRASIL, 1966). 

 

4.2 Fim do monopólio do IRB 

Em 21 de agosto de 1996, a Emenda Constitucional nº 13 alterou o inciso II do artigo 

192 da Constituição Federal de 1988, em que a referência ao “órgão ressegurador oficial” foi 

excluída, sendo incluídas as empresas de resseguro entre as empresas que precisam de 

autorização oficial do governo para seu funcionamento. Após essa alteração o inciso passou a 

ser: “II - Autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, resseguro, previdência 

e capitalização, bem como do órgão oficial fiscalizador”. Nesse sentido, essa alteração passou 

a permitir a constituição de novas resseguradoras no Brasil conforme Dias (2011): 

“(...) a supressão da expressão órgão oficial ressegurador, presente no texto anterior à 
Emenda Constitucional n° 13/96, para este autor, teve o condão de eliminar a 
exclusividade do IRB enquanto prestador da atividade de resseguros, ressalvada a 
permanência, no Estado, da competência para a função fiscalizatória” (DIAS, 2011, 
p.181). 
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 A medida provisória nº 1.578, de 17 de julho de 1997, posteriormente convertida na Lei 

nº 9.482 de 13 de agosto de 1997, foi o primeiro passo em direção a privatização do IRB uma 

vez que transformou esse ressegurador em uma sociedade anônima alterando a sua 

denominação para IRB – Brasil Resseguros SA. Após essa alteração, através do Decreto 

nº2.423/97, o ressegurador em questão foi incluso no Programa Nacional de Desestatização 

 Posteriormente foi editada a Lei nº 9.932 de 20 de dezembro de 1999, a qual atribuiu ao 

CNSP a competência de estabelecer normas gerais para o mercado de resseguro e transferiu 

para a SUSEP a responsabilidade de regular e fiscalizar o mercado de resseguro. Entretanto, a 

lei em questão foi julgada inconstitucional em 2000, uma vez que se tratava de lei ordinária, e 

para alteração do sistema financeiro nacional, a qual faz parte o sistema de seguros, deveria ser 

feito por meio de lei complementar (DIAS, 2011). 

A Emenda Constitucional nº 13/96, compreendida em uma ampla reformulação do 
modo no qual o Estado brasileiro intervém na economia, alterou o então vigente inciso 
II do artigo nº 192 da CF/88 para retirar a referência ao órgão oficial ressegurador e 
criar condições para que a lei quebrasse o monopólio do setor de resseguros, 
estabelecesse a (re)criação de um mercado nacional de resseguros e determinasse as 
regras que norteariam a atuação de sociedades ressecuritárias neste mercado. Em 
seguida, foram alteradas a composição societária e a denominação do órgão para “IRB 
- Brasil Resseguros S/A”, programou-se a sua privatização (com a inclusão deste órgão 
no Programa Nacional de Desestatização realizada pelo Decreto nº 2.423/1997) e 
transferiram-se desta sociedade à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) as 
incumbências de fiscalizar e regular o mercado ressecuritário brasileiro (com a 
publicação da Lei nº 9.932/99). (DIAS, 2011, p. 32) 

Contudo em 2003, com a Emenda Constitucional nº40, em que houve a reforma do 

sistema financeiro, foi excluído qualquer referência ao resseguro ao texto constitucional, 

fazendo com que a ADIN (ação direta de inconstitucionalidade) fosse extinta sem julgamento, 

e tornando a Lei nº 9.932/99 considerada válida. Apenas com a publicação da Lei 

Complementar nº 126, em 15 de janeiro de 2007, que o mercado ressegurador deu como 

encerrado o monopólio do IRB (DIAS, 2011). 

 Ainda segundo a Lei Complementar nº126, em seu artigo 22, “O IRB-Brasil Resseguros 

S.A. fica autorizado a continuar exercendo suas atividades de resseguro e de retrocessão, sem 

qualquer solução de continuidade, independentemente de requerimento e autorização 

governamental, qualificando-se como ressegurador local”. Desse modo o IRB, antes detentor 

do monopólio, passa a ser equiparado como todos os demais resseguradores do mercado.  

 A Lei Complementar nº 126 dispõe ainda sobre os tipos de resseguradores autorizados 

a atuar no Brasil, sendo eles:  

I - ressegurador local: ressegurador sediado no País constituído sob a forma de 
sociedade anônima, tendo por objeto exclusivo a realização de operações de resseguro 
e retrocessão; 
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II - ressegurador admitido: ressegurador sediado no exterior, com escritório de 
representação no País, que, atendendo às exigências previstas nesta Lei Complementar 
e nas normas aplicáveis à atividade de resseguro e retrocessão, tenha sido cadastrado 
como tal no órgão fiscalizador de seguros para realizar operações de resseguro e 
retrocessão; e 
III - ressegurador eventual: empresa resseguradora estrangeira sediada no exterior sem 
escritório de representação no País que, atendendo às exigências previstas nesta Lei 
Complementar e nas normas aplicáveis à atividade de resseguro e retrocessão, tenha 
sido cadastrada como tal no órgão fiscalizador de seguros para realizar operações de 
resseguro e retrocessão. (BRASIL, 2007) 
 

Ainda na Lei Complementar nº 126 de 2007, é estabelecido um percentual mínimo de 

cessão para resseguradores locais durante um período de tempo, constando em seu inciso II 

os percentuais até hoje praticados, ou seja, o percentual de resseguro mínimo a ser cedido 

para resseguradores locais deverá ser de 40%. Isso demonstra, de certa forma, uma 

preocupação em desenvolver o mercado ressegurador local e evitar a evasão dos prêmios 

totalmente para o exterior através dos demais resseguradores. 

Art. 11.  Observadas as normas do órgão regulador de seguros, a cedente contratará ou 
ofertará preferencialmente a resseguradores locais para, pelo menos: 
I - 60% (sessenta por cento) de sua cessão de resseguro, nos 3 (três) primeiros anos após 
a entrada em vigor desta Lei Complementar; e 
II - 40% (quarenta por cento) de sua cessão de resseguro, após decorridos 3 (três) anos 
da entrada em vigor desta Lei Complementar. (BRASIL, 2007) 
 

De acordo com a CNseg (2013), o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou a 

privatização do IRB em 29 de maio de 2013, a empresa estava avaliada em R$ 2,5 bilhões. 

Tratou-se de um processo de desestatização inédito no Brasil, pois além de privatizar, houve 

aumento do capital, renúncia de direitos de subscrição e composição acionária exclusiva para 

fundos de pensão de estatais.  

Embora a privatização sugira a ideia da transferência do domínio estatal para a iniciativa 

privada, no caso do IRB a união continuou com participação acionária na empresa, tendo ainda 

poder de veto e direito a indicar o presidente do Conselho de Administração e um integrante 

para o Conselho Fiscal:  

A União e o Banco do Brasil terão 47,95% de participação no bloco de controle. Como 
titular exclusiva das ações de classe especial, a União terá poder de veto e direito a 
indicar o presidente do Conselho de Administração e um integrante para o Conselho 
Fiscal. Na estimativa do governo, após a privatização, o capital do IRB, que atualmente 
é de cerca de R$ 15 bilhões, pode ser ampliado para R$ 50 bilhões, elevando a empresa 
ao seleto grupo das dez maiores resseguradoras do mundo (OLIVEIRA, 2013) 

O principal objetivo para a privatização do IRB, segundo o Ministério da Fazenda 

(CNseg, 2013), seria para o mesmo ter maior flexibilidade no mercado e poder atuar de forma 

mais competitiva com os demais participantes do mercado. 
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4.3 IRB Atualmente 

O IRB realizou sua oferta pública de ações (IPO) no Novo Mercado da B3 em julho de 

2017 quando, sua ação, IRBR3, foi fixada em R$ 27,24. Segundo o InfoMoney (2021),“na 

época, assumiu a 8ª posição entre os 10 maiores resseguradores do mundo em valor de 

mercado”. 

Em fevereiro de 2020 a Squadra, uma gestora de ações, publicou uma carta indicando para 

o mercado diversas inconsistências no balanço do IRB, já nos parágrafos introdutórios da carta 

apontado uma discrepância entre o lucro contábil e o lucro recorrente do IRB. 

“Em nossa opinião, existem indícios que apontam para lucros normalizados 
(recorrentes) significativamente inferiores aos lucros contábeis reportados nas 
demonstrações financeiras da Companhia. Essa disparidade entre lucro contábil e lucro 
normalizado foi crescente durante o período e atingiu sua maior diferença nos resultados 
trimestrais mais recentes.” (Squadra, 2020, p. 01) 

Com base nos dados públicos disponibilizados pela Susep e Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), a Squadra montou um relatório de análise do IRB expondo informações 

referente ao Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) e Balanço Patrimonial dessa 

resseguradora, bem como apresentando dados de rentabilidade, sinistralidade, provisões, 

lucros, etc. 

Essa carta publicada pela Squadra repercutiu muito entre os investidores, fazendo com 

que as ações do IRB (IRBR3), em fevereiro de 2020, caíssem 25,8% passando de um valor de 

R$ 44,92 para R$ 33,25 (SALOMÃO, 2020).  

Além da publicação da Squadra, posteriormente, outros acontecimentos contribuíram 

para a manutenção da desvalorização das ações do IRB, como a renúncia do presidente do 

Conselho do IRB, Ivan Monteiro, e o fato da empresa de investimentos de Warren Buffett, 

Berkshire Hathaway, negar ser acionista do IRB após, supostamente, diretores do IRB terem 

afirmado o contrário. Após esses acontecimentos, em março de 2020, as ações do IRB chegaram 

a valer R$ 6,43. 

Mesmo após a mudança na diretoria do IRB e revisões nas demonstrações financeiras 

apresentadas, as ações desse ressegurador continuam em queda. Em 22 de novembro de 2021 

chegou a custar apenas R$ 4,00, menor valor da série histórica até o momento.  No gráfico 

abaixo, pode ser observado o comportamento da ação IRBR3, bem como a drástica queda de 

seu valor a partir de fevereiro de 2020. 
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Gráfico 1 - Evolução histórica da ação do IRB (IRBR3) desde dez. 2017 até dez. 2021 

 

Fonte: InfoMoney
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5 Metodologia 

O objetivo desse tópico é evidenciar a metodologia utilizada para realização do estudo em 

questão, identificando o tipo de pesquisa realizada, bem como especificar e descrever a 

procedência e os dados utilizados para a análise da evolução do mercado de resseguro. 

Quanto ao objetivo da pesquisa, podemos classificar esse estudo como sendo de natureza 

descritiva, uma vez que buscou trazer informações relevantes sobre o resseguro no geral, bem 

como sua evolução ao longo dos anos. A respeito dos procedimentos adotados, podemos 

classificar o estudo como uma pesquisa de levantamento. Segundo Silveira (2009) entre as 

vantagens das pesquisas de levantamentos, temos o conhecimento direto da realidade, economia 

e rapidez, e obtenção de dados agrupados em tabelas que possibilitam uma riqueza na análise 

estatística. 

Em um primeiro momento foi realizado um levantamento bibliográfico em várias fontes, 

tais como livros, legislação e artigos acadêmicos/científicos. Após o aprofundamento no tema 

através da pesquisa, se procedeu uma análise dos dados disponibilizados pela Susep através do 

“SES - Sistema de Estatísticas da Susep”.  

Nesse sistema, os dados são provenientes “diretamente dos Formulários de Informações 

Periódicas (FIP), enviados à Susep pelas companhias seguradoras, resseguradoras, entidades 

abertas de previdência privada e sociedades de capitalização, em atendimento às normas 

vigentes” (SUSEP,2021). 

No SES, é possível baixar uma base de dados com as informações enviadas à Susep, bem 

como realizar consultas especificas (selecionando uma determinada empresa, operação e/ou 

produto) ou gerais (considerando os dados do mercado como um todo). Além disso são 

disponibilizados relatórios anuais de análise e acompanhamento dos mercados supervisionados, 

que são montados por meio dos dados estatísticos e contábeis enviados pelas companhias 

supervisionadas pela Susep, possibilitando, dessa forma, a análise de dados relativos à evolução 

de receitas e provisões, cessões em resseguro, sinistralidade, despesa e resultados.  

Para o estudo em questão foi utilizado o “1º Relatório de Análise e Acompanhamento dos 

Mercados Supervisionados”, publicado em 2013, e o “9º Relatório de Análise e 

Acompanhamento dos Mercados Supervisionados”, publicado em 2021, com ênfase nas 

informações relativas aos prêmios cedidos em resseguro. 
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Para análise dos dados, as tabelas referentes ao prêmio cedido em resseguro dos relatórios 

acima mencionados foram unificadas e tiveram seus valores atualizados pelo índice IPCA, uma 

vez que os números apresentados se referiam a valores da época.  

Para atualização monetária dos valores, foi utilizado a “Calculadora do Cidadão”, um 

recurso de acesso público disponibilizado pelo Banco Central do Brasil, em que é possível 

escolher o índice pelo o qual se quer obter o valor atualizado, bem como definir a data inicial 

(como se tratam de valores referente ao ano inteiro foi considerado o último mês de cada ano 

para o cálculo) e a data final (para esse estudo foi considerado 09/2021 por ser a data mais 

recente possível no momento da análise dos dados). 

Também foram utilizados os dados obtidos no SES através da consulta aos relatórios de 

operações “Resseguro: Prêmios Ganhos” referente ao ano de 2013 até 2020. Nesses relatórios 

são apresentados os prêmios totais de resseguro, Riscos Vigentes e Não Emitidos8 (RVNE), 

prêmios cedidos em retrocessão e as retrocessões aceitas. 

Para análise dos dados obtidos através dessa consulta, foi extraído um relatório com as 

informações de prêmio ganho acumulado de janeiro a dezembro de cada ano, para cada um dos 

resseguradores locais, depois os valores foram compilados em um único documento para 

facilitar a visualização dos dados. Infelizmente, não é possível consultar o prêmio ganho dos 

resseguradores admitidos e eventuais através da mesma consulta. 

 

  

 
8 Riscos Vigentes e Não Emitidos “é uma reserva que as seguradoras devem constituir, correspondendo ao 
período entre a aceitação de um risco e a contabilização desse risco, com sua consequente constituição de 
reserva. Apesar de muito pouco representativo em condições normais – carteira crescendo moderadamente e 
processo de emissão eficiente – pode representar risco de solvência em situações especiais. É calculado, assim 
como o IBNR, por estimativa, com base em dados históricos, considerando basicamente, o prazo médio de 
emissão. (DOMINGUEZ e PITA, 2011, p.74) 
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6 Resultados 

Até 2007, ano em que é promulgada a Lei Complementar 126 e há a abertura do mercado 

ressegurador, as cessões de resseguro para resseguradoras admitidas e eventuais eram ínfimas 

quando comparadas com os valores referente as resseguradoras locais. Em média o valor de 

prêmio cedido para esses resseguradores, entre os anos de 2003 e 2007, era de 0,265% da cessão 

total, correspondendo a R$ 19.333.000, sendo apenas cedidos casos em que o IRB não queria 

ou podia ressegurar devido ao tipo ou complexidade do risco.  

Ao longo dos cinco primeiros anos analisados (de 2003 a 2007) a relação entre o prêmio 

cedido em resseguro para os resseguradores locais e não locais se mantiveram constantes. 

Entretanto a partir de 2008, é possível notar um crescimento dos prêmios cedidos referente aos 

resseguradores admitidos e eventuais que passou de R$ 18.217.000 para R$ 434.658.000, 

correspondendo a um aumento de 2286% com relação ao ano anterior. 

Tabela 5 - Evolução Anual dos Prêmios Cedidos em Resseguros atualizado pelo IPCA (R$ mil). 
Brasil, 2003 a 2020 

Ano  Prêmios cedidos em Resseguro 
Locais Admitidas Eventuais Total 

2003         8.172.686                           -    16.477,21         8.189.163  
2004         7.469.809                    6.318               19.284          7.495.408  
2005         7.171.435                  11.541                  4.715          7.187.692  
2006         6.599.218                  16.794                  3.316          6.619.329  
2007         7.195.380                  15.249                  2.968          7.213.597  
2008         7.434.841               332.187             102.472          7.869.499  
2009         6.421.569            1.732.055             532.073          8.685.697  
2010         5.734.300            2.531.295             442.853          8.708.448  
2011         6.246.648            3.864.120             494.084        10.652.353  
2012         5.662.020            3.320.484             318.331          9.512.451  
2013         7.371.593            3.257.507             355.255        11.164.877  
2014         8.527.681            2.752.445             388.981        11.669.107  
2015         8.329.172            2.708.088             353.851        11.391.111  
2016         8.106.287            2.441.426             285.517        10.833.231  
2017         8.165.549            2.512.296             300.300        10.978.144  
2018         8.613.795            2.530.688             363.959        11.508.443  
2019         9.442.926            2.673.297             414.035        12.530.259  
2020      10.427.909            4.424.621             665.280        15.517.810  

Fonte: Elaborado pela autora com base no 1º Relatório de Análise e Acompanhamento dos Mercados 
Supervisionados e no 9º Relatório de Análise e Acompanhamento dos Mercados Supervisionados disponibilizados 
pela Susep. 

Nota: Os valores apresentados na tabela a cima foram obtidos corrigindo os dados encontrados nos 
relatórios de análise e acompanhamento dos mercados supervisionados pelo IPCA, considerando como data 
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inicial o mês de dezembro do ano correspondente e data final setembro de 2021. As tabelas com os valores 
originais podem ser encontradas nos Anexos. 

 

Importante ressaltar que na Tabela 01 até 2013 apenas a coluna total apresentava os 

dados considerando o RVNE, razão pelo que em alguns anos a soma dos prêmios cedidos para 

os resseguradores locais, admitidos e eventuais não conferem com o valor da coluna total, já a 

partir de 2014 em todas as colunas o RVNE foi considerado. 

Tabela 6 – Valor relativo dos prêmios cedidos em Resseguro entre os resseguradores local, admitido 
e eventual (em percentual). Brasil, 2003 a 2020 

Ano  Percentual dos prêmios cedidos em Resseguro 

Locais Admitidas Eventuais 
2003                 99,80                           -                      0,20  
2004                 99,66                      0,08                    0,26  
2005                 99,77                      0,16                    0,07  
2006                 99,70                      0,25                    0,05  
2007                 99,75                      0,21                    0,04  
2008                 94,48                      4,22                    1,30  
2009                 73,93                    19,94                    6,13  
2010                 65,85                    29,07                    5,09  
2011                 58,90                    36,44                    4,66  
2012                 60,88                    35,70                    3,42  
2013                 67,11                    29,66                    3,23  
2014                 73,08                    23,59                    3,33  
2015                 73,12                    23,77                    3,11  
2016                 74,83                    22,54                    2,64  
2017                 74,38                    22,88                    2,74  
2018                 74,85                    21,99                    3,16  
2019                 75,36                    21,33                    3,30  
2020                 67,20                    28,51                    4,29  

Fonte: Elaborado pela autora com base no 1º Relatório de Análise e Acompanhamento dos Mercados 
Supervisionados e no 9º Relatório de Análise e Acompanhamento dos Mercados Supervisionados 
disponibilizados pela Susep. 

 

Nos anos seguintes ao fim do monopólio, passa a haver um aumento dos prêmios 

cedidos em resseguro para os resseguradores admitidos e eventuais resultando em uma queda 

de 35,57 pontos percentuais nas cessões de resseguro referente aos resseguradores locais entre 

os anos de 2008 e 2011. Analisando o Gráfico 2, é possível notar que após a queda da 

representatividade dos resseguradores locais, a partir de 2012 o percentual de prêmio cedido 

em resseguro para esses resseguradores volta a subir, ficando estável entre os anos de 2014 e 

2019.   
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Gráfico 2 - Evolução Anual dos Prêmios Cedidos em Resseguros por tipo de ressegurador. Brasil, 
2003 a 2020 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base no 1º Relatório de Análise e Acompanhamento dos Mercados 
Supervisionados e no 9º Relatório de Análise e Acompanhamento dos Mercados Supervisionados disponibilizados 
pela Susep. 

 

Já em 2020, há um aumento de 8,16 pontos percentuais (com relação ao ano anterior) 

dos prêmios cedidos para os resseguradores admitidos e eventuais, esse aumento pode ser 

reflexo do Decreto nº 10.167 de 2019 que estabelece que a “sociedade seguradora ou a 

sociedade cooperativa poderá ceder a resseguradores eventuais até noventa e cinco por cento 

do valor total dos prêmios cedidos em resseguro, calculado com base na globalidade de suas 

operações em cada ano civil.” (BRASIL, 2019). 

Apesar do aumento na cessão dos prêmios para os resseguradores admitidos e eventuais, 

a cessão para os resseguradores locais em todos os anos foi superior a 58%. Analisando os 

dados referente ao prêmio ganho de cada um dos resseguradores locais a partir de 2013 (ano 

em que o IRB é privatizado), é possível verificar que há uma tendencia de crescimento.  
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Gráfico 3 - Prêmio Ganho dos resseguradores locais e percentual referente ao IRB. Brasil, 2013 a 
2020 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos relatórios de operações “Resseguro: Prêmios Ganhos” 
referente ao ano de 2013 até 2020 disponibilizados no SES - Sistema de Estatísticas da Susep. 

 

Na tabela 7, pode ser observado o prêmio ganho de cada um dos resseguradores locais, 
expressos percentualmente, com relação ao total do prêmio ganho pelos mesmos. Em destaque, 
encontra-se os três resseguradores que receberam mais prêmio em cada ano, pode ser observado 
que, apesar de haver algumas alterações entre os resseguradores destacados, o IRB sempre se 
manteve como o ressegurador com maior prêmio ganho, possuindo em média 53,75% do total.  

Além de assumir sempre o primeiro lugar no “ranking” entre os resseguradores locais, 
interessante notar a diferença que há entre o IRB e o segundo ressegurador com maior 
percentual de prêmio de resseguro, diferença essa que chega a ser de até 49 pontos percentuais. 
Esse é mais um dos indícios de que, apesar do monopólio do mercado de resseguro ter se 
encerrado em 2007, ainda há um oligopólio no mesmo, em que o IRB é detentor de boa parcela 
do mercado. 
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Tabela 7 - Prêmio de Resseguro dos resseguradores locais em termos percentuais. Brasil, 2013 a 2020 

Prêmios de Resseguro 

Código SUSEP Empresa 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

31623 IRB BRASIL RESSEGUROS S/A 55,9182% 48,8317% 50,1704% 52,3437% 52,6868% 54,9030% 57,8310% 57,3274% 
37729 MUNICH RE DO BRASIL  7,7795% 5,4000% 5,1972% 6,5217% 5,5492% 6,6964% 8,8215% 8,3715% 
32875 ZURICH RESSEGURADORA BRASIL S.A. 6,5483% 10,9556% 8,5249% 7,8652% 7,2266% 3,5057% 3,8200% 3,7559% 
33294 MAPFRE RE DO BRASIL 5,7061% 4,6511% 2,2469% 3,4019% 2,2974% 2,1571% 2,3742% 4,9571% 
38253 CHUBB RESSEGURADORA BRASIL S.A. 5,0539% 3,3769% 4,3659% 3,1395% 2,1838% 2,6267% 1,9939% 2,0816% 
34819 AUSTRAL RESSEGURADORA S.A. 4,9129% 6,0451% 6,4146% 5,1379% 5,9400% 4,0575% 6,0606% 6,2959% 
30074 AGCS BRASIL 4,8864% 8,0116% 7,5239% 5,2740% 3,7751% 4,0201% 3,9155% 3,2876% 
38873 JUNTO RESSEGUROS S.A. 3,1991% 2,7794% 2,2775% 3,0172% 3,0089% 2,8120% 1,6578% 1,9146% 
38270 SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A. 1,7357% 3,8682% 3,5119% 2,9872% 4,3333% 4,9943% 2,0716% 2,6963% 
34665 XL RESSEGUROS BRASIL S.A. 1,7115% 1,0228% 0,6235% 0,6024% 0,7731% 0,7803% 0,4588% 0,5456% 
38741 AIG RESSEGUROS BRASIL S.A. 0,9619% 1,1895% 1,1920% 1,0819% 1,2753% 1,0184% 0,8806% 1,2049% 
39764 MARKEL RESSEGURADORA 0,7128% 0,3741% 0,2965% 0,4181% 0,5287% 0,8353% 0,3820% -0,0275% 
37052 BTG PACTUAL RESSEGURADORA S.A. 0,5543% 2,2773% 3,9089% 2,9195% 3,4748% 3,7143% 2,6972% 2,8504% 
30201 TERRA BRASIS RESSEGUROS S.A. 0,3193% 1,0869% 1,2223% 1,0952% 1,5221% 1,6658% 1,7640% 0,0000% 
36099 AXA XL RESSEGUROS S.A. 0,0000% 0,1065% 0,7349% 2,0597% 2,1492% 2,4684% 2,3277% 1,3628% 
31551 SCOR BRASIL RESSEGUROS S.A. 0,0000% 0,0234% 1,7886% 2,1350% 3,2757% 3,7445% 2,9436% 3,3759% 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos relatórios de operações “Resseguro: Prêmios Ganhos” referente ao ano de 2013 até 2020 disponibilizados no SES - Sistema de 
Estatísticas da Susep. 
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7 Considerações finais 

O objetivo desse trabalho foi analisar e compreender a evolução do mercado 

ressegurador no Brasil considerando o período antes e depois do fim do monopólio do IRB, 

enfatizando a distribuição dos riscos desse ressegurador. A partir dos dados disponibilizados 

pela Susep através do SES e dos relatórios anuais de análise e acompanhamento dos mercados 

supervisionados, foi possível fazer um levantamento dos dados referentes ao IRB quando havia 

um monopólio e dos demais resseguradores após esse período. 

Os dados analisados demonstraram que durante o monopólio, praticamente todo o 

prêmio cedido em resseguro se referia a resseguradores locais, mais especificamente ao IRB. 

Após a promulgação da Lei Complementar 126/2007 que acabou com o monopólio do IRB, é 

perceptível que houve um movimento do mercado com relação a divisão dos prêmios cedidos 

em resseguro, diminuindo a participação dos resseguradores locais e aumentando dos 

resseguradores admitidos e eventuais.  

Durante os anos de 2008 e 2009, a redução dos prêmios cedidos para os resseguradores 

locais e admitidos pode ser associada a abertura do mercado de resseguro aos demais 

resseguradores. Além disso, pode ser observado que o ano de 2011 foi o que houve menor 

cessão aos resseguradores locais, correspondendo a 58,90% dos prêmios cedidos em resseguro. 

Essa redução no repasse de prêmios aos resseguradores locais possivelmente está relacionado 

ao fato da diminuição da cessão exigida por lei para esses resseguradores passando a ser de 

40% como descrito no inciso 2º do Artigo 11 da Lei Complementar 126/2007. 

Entre os anos de 2012 e 2013, percebesse que a cessão para os resseguradores locais 

novamente volta a subir. Importante notar que é nesse ano que o IRB é privatizado, o que 

possivelmente gerou confiança nas seguradoras para aumentar a cessão para esse ressegurador, 

gerando assim um aumento na cessão dos prêmios para os resseguradores locais. Nos anos 

seguintes, a cessão para os resseguradores locais se manteve constante até 2020, onde pode ser 

observado uma queda na cessão dos prêmios de resseguro. Essa queda, pode estar associada ao 

cenário enfrentado por conta da pandemia de Covid-19 ou, pode ser reflexo da insegurança no 

IRB após os apontamentos feitos pela Squadra. 

Por fim, conforme incialmente suposto, apesar do fim do monopólio ter se dado a quase 

15 anos, o IRB ainda é um dos principais resseguradores do mercado, aparecendo sempre em 
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primeiro lugar no ranking de prêmios de resseguro, quando comparado aos demais 

resseguradores locais. 

Durante a realização do trabalho foram encontrados alguns contratempos, como a falta 

de informações claras sobre a história e desenvolvimento do IRB em seu website oficial. Além 

disso, inicialmente era pretendido realizar uma análise dos demonstrativos financeiros e 

patrimoniais das entidades supervisionadas pela Susep, tanto seguradoras quanto 

resseguradoras, porém houve dificuldade para encontrar informações unificadas para base de 

comparação. 

  Para pesquisas futuras, é sugerido análise e acompanhamento do mercado de 

resseguros ao longo do tempo considerando ramos ressegurados pelo IRB para verificar se os 

resultados encontrados nesse estudo se repetem ou se há peculiaridades na divisão do risco 

entre os resseguradores locais, admitidos e eventuais. 
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9 Anexos 

Prêmios de Resseguro - 1º Relatório de Análise e Acompanhamento dos Mercados Supervisionados 

 

Fonte: SUSEP – 1º Relatório de análise e acompanhamento dos mercados supervisionados. Set/2013  
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Prêmios de Resseguro - 9º Relatório de Análise e Acompanhamento dos Mercados Supervisionados  

 

Fonte: SUSEP – 9º Relatório de análise e acompanhamento dos mercados supervisionados. 
Maio/2021  

 

 


