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RESUMO 

 

O projeto tem como objetivo reunir informações do portfólio de investimento das seguradoras 

no Brasil e outros mercados (EUA, México, Japão e Zona do Euro), mostrando a proporção do 

investimento das seguradoras por classe de ativo durante o tempo. Apresenta fatores e dados 

que influenciam no portfólio de investimento dos países, como: regulação, rentabilidade que as 

classes de ativo trazem nos países durante o tempo e a taxa de sinistralidade dos países durante 

o tempo. Os dados foram retirados dos sites dos órgãos reguladores dos países e instituições 

que estudam rentabilidade das classes de ativo. Pôde-se observar que há uma grande 

concentração de investimento em renda fixa das seguradoras devido a como o negócio funciona. 

Há uma concentração maior em renda fixa no México e Brasil, países que possuem uma 

regulação mais rígida. Nos EUA as seguradoras fazem bem o papel de investidor institucional. 

Na Zona do Euro, a regulação vem sofrendo alterações para que o investimento funcione melhor 

e para que ajude mais o país a crescer. O Japão possui grande liberdade regulatória e investe 

com maior diversificação. 

 

Palavras-chave: Portfólio de investimento; órgão regulador; taxa de sinistralidade; regulação; 

rentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The project aims to gather information on the investment portfolio of insurers in Brazil and 

other markets (USA, Mexico, Japan and Eurozone), showing the proportion of insurers' 

investment per asset class over time. It presents factors and data that influence the countries' 

investment portfolios, such as: regulation, the profitability that the asset classes bring to the 

countries over time, and the countries' claims ratios over time. The data were taken from the 

websites of the countries' regulatory bodies and institutions that study asset class profitability. 

It can be seen that there is a high concentration of fixed income investment in the insurance 

companies because of how the business works. There is a higher concentration in fixed income 

in Mexico and Brazil, countries that have stricter regulation. In the US, insurance companies 

play the role of institutional investors well. In the Eurozone, regulation has been changing to 

make investment work better and to help the country grow more. Japan has great regulatory 

freedom and invests with greater diversification. 

 

Keywords: Investment portfolio; regulator; loss ratio; regulation; profitability. 
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1. Introdução 

O mercado brasileiro de seguros vem experimentando grande avanço no que se refere à 

gama de produtos oferecidos. Nos últimos vinte anos, observa-se um substancial aumento no 

volume de receitas, e uma crescente participação no Produto Interno Bruto (PIB) do país. Esse 

desempenho deve-se principalmente à conquista da estabilidade econômica, após longo período 

de inflação elevada, aliada ao aperfeiçoamento da estrutura normativa por parte da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), e à adoção de políticas de incentivo 

governamental, especialmente para produtos que envolvem captação de poupança de longo 

prazo. Tal desempenho tem contribuído para uma maior eficiência do sistema financeiro 

nacional, impulsionando o crescimento econômico do país, com alocação eficiente de recursos, 

gerenciamento de riscos e captação de poupança de longo prazo. 

Dados retirados do “Relatório de análise e acompanhamento dos mercados 

supervisionados”, emitido pela SUSEP, mostram que entre janeiro e dezembro de 2020, o 

faturamento dos mercados supervisionados pela SUSEP atingiu R$ 274 bilhões, valor 

ligeiramente superior ao faturamento em 2019. A relativa estabilidade desses mercados em 

2020 reflete o impacto da pandemia do COVID-19 sobre a economia brasileira, a partir de 

março de 2020, mais notadamente nos segmentos de acumulação e capitalização. O relatório 

também mostra que o total das provisões técnicas atingiu R$ 1,2 trilhão em dezembro de 2020, 

um aumento nominal de 7,5% em relação a dezembro de 2019, o que vem proporcionando 

expressiva contribuição para a construção da poupança nacional e para o desenvolvimento 

econômico do país. O setor tem hoje uma participação de 3,7% no Produto Interno Bruto (PIB), 

com potencial para atingir valores da ordem de 6% a 10% - valores observados em países com 

mercado segurador maduro. Registra-se que o mercado de seguros no Brasil, de acordo com a 

publicação “World Insurance” (Swiss Re Institute), ocupou a 14ª posição no ranking mundial 

em 2019, em termos de emissão de prêmios totais. 

Um assunto muito importante, para um mercado tão grande e que vem em constante 

evolução, é como as seguradoras no Brasil usam as verbas que são direcionadas para seus 

portfólios de investimento.  

A indústria de seguros é uma das principais fontes de investimento institucional no 

mundo. Ao exercer essa função, contribui para a consolidação do capital por meio de fluxos 

estáveis de recursos para o financiamento de longo prazo de projetos que impulsionam o 

crescimento econômico, trazendo estabilidade ao sistema financeiro ao fornecer uma fonte 

estável de financiamento que reduz a pró-ciclicidade em momentos de crise. 



 

 

Esse papel de investimento desempenhado pela indústria de seguros pode ser explicado 

pelo fato de seu modelo de negócios envolver a necessidade de implementar estratégias de 

investimento orientadas para o passivo, a fim de obter uma correspondência adequada em 

termos de vencimento, taxas de juros e moedas entre os passivos reconhecidos e os instrumentos 

que os suportam.  

As estratégias de investimento nas empresas de seguros têm, então, de ter em conta o 

perfil dos seus passivos (duração e previsibilidade), o risco/perfis de rentabilidade dos ativos 

disponíveis e um conjunto de condições de enquadramento, como a regulamentação prudencial 

e de tributação fiscal.  Existe uma cultura de minimização dos riscos quando se trata do portfólio 

de investimento das seguradoras do Brasil, além de ser uma característica do mercado segurador 

nacional, há também um fator muito relevante que corrobora para que os investimentos sejam 

feitos de uma forma mais conservadora: a regulação. 

Para realizar a análise, são observados dados como: sinistralidade nos diversos países, 

a rentabilidade que os portfólios de investimento trazem, qual o tamanho do mercado segurador, 

e sua relevância no PIB dos países. Tais dados foram extraídos principalmente dos órgãos 

reguladores dos países tratados, como: SUSEP (Brasil), EIOPA (Zona do Euro), NAIC (Estados 

Unidos), CNSF (México). 

2. Metodologia 

Regulação 

Brasil 

A regulação das seguradoras no Brasil é uma das mais rígidas. É de responsabilidade da 

SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Existe uma grande preocupação na regulação 

no que diz respeito aos investimentos, a fim de fornecer a segurança necessária para honrar os 

compromissos assumidos junto aos segurados. Em um evento realizado pela CNseg 

(Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 

Suplementar e Capitalização) Marcelo Lustosa, sócio da EY, citou: “A resolução do CMN 

4444/2015 é bastante prescritiva, ela acaba impactando os custos de operacionalização dos 

investimentos das seguradoras, que acabam tendo dificuldade para acompanhar a evolução do 

mercado, que é bastante dinâmico, razão pela qual a norma já teve que sofrer algumas 

atualizações desde que foi publicada.” 

A resolução do CMN 4444/2015 dispõe de normas que disciplinam a aplicação dos 

recursos das reservas técnicas, das provisões, e dos fundos das sociedades seguradoras, das 



 

 

sociedades de capitalização, das entidades abertas de previdência complementar e dos 

resseguradores locais, sobre as aplicações dos recursos exigidos no país, para a garantia das 

obrigações de ressegurador admitido. Essa regulação se faz necessária, em função do Decreto 

Lei 73/1966, que determina que as provisões técnicas das supervisionadas sejam realizadas de 

acordo com as diretrizes do CMN. 

De acordo com a resolução do CMN, os recursos somente poderão ser alocados nas 

seguintes modalidades: renda fixa, renda variável, imóveis, investimento sujeitos à variação 

cambial e outros (como derivativos). Dentro de cada uma das modalidades, existe um limite de 

investimento de acordo com os ativos, um exemplo disso é que dentro da modalidade de renda 

fixa, a proporção máxima permitida de investimentos para FIDC (Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios) é de 25%. 

Outro ponto importante, é que segundo o regulamento, as seguradoras podem investir 

no máximo 25% em uma mesma classe de ativo, com exceção de títulos da dívida pública, 

créditos securitizados pela Secretaria do Tesouro Nacional, ações, bônus de subscrição de ações 

e recibos de subscrição de ações. Além de respeitar os limites de proporção por classe de ativo, 

existem também diretrizes em relação ao prazo dos títulos, dependendo da modalidade. 

 

EUA 

A regulação dos investimentos das seguradoras nos Estados Unidos é de 

responsabilidade do órgão regulador NAIC (National Association of Insurance 

Commissioners). Existe um documento que reúne as informações de regulação chamado “NAIC 

Model Laws, Regulations, Guidelines and Other Resources”.  

De acordo com o “New York Law Journal”, nos EUA, existem normas gerais, que regem 

o país como um todo (administrados pela NAIC), mas os estados possuem suas próprias leis 

estaduais, as quais as seguradoras também estão subordinadas. São duas as leis gerais, a 

primeira delas, diz que as seguradoras são obrigadas a apresentar declarações trimestrais e 

anuais, que devem conter diversas informações quantitativas. 

Devem entregar listas detalhadas, ativo por ativo, dos instrumentos financeiros 

mantidos para investimento ou adquiridos no ano anterior. Cada lista deve ser entregue 

separadamente por classe de ativo, e dependendo de qual investimento que cada lista se 

enquadra, determina quanto de capital adicional que a seguradora será obrigada a manter em 

seu balanço patrimonial contra esse investimento (no caso de que o investimento falhe) sob as 

leis estaduais do “capital baseado em risco”. 



 

 

Como segunda lei geral, as seguradoras são obrigadas a manter contas usando princípios 

contábeis estatutários (SAP), que fornecem informações sobre, entre outras coisas, como uma 

seguradora deve contabilizar e incluir um determinado investimento em seu balanço.  

As leis estaduais são muito diferentes entre si, cada estado possui sua particularidade 

em relação às leis. Como exemplos de leis estaduais, de acordo com a lei de Delaware, o valor 

agregado dos investimentos em ações de uma seguradora não pode exceder 40% do seu 

portfólio de investimento. Em Nova York, as seguradoras são proibidas de comprar ações de 

sua empresa-mãe.  

 

Zona do Euro 

Na Zona do Euro, existe um regime votado pelo Parlamento Europeu, para todas as 

seguradoras e resseguradoras, chamado Solvência II, que entrou em vigor em 2016. O órgão 

regulador é a EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority). 

A legislação Solvência II, é bem rígida tratando dos investimentos das seguradoras. 

Possui um ideal que é o risco baseado em capital, que é uma grande tendência que surgiu nos 

Estados Unidos. Segundo Michaella Koller, diretora-geral da Insurance Europe, a norma é 

“excessivamente conservadora, contém falhas nos requisitos que se relacionam principalmente 

com os negócios de longo prazo e impõe encargos operacionais desnecessários às seguradoras 

europeias”. 

A regulação vem passando por diversas mudanças desde que foi publicada, algumas 

dessas mudanças tem como pauta os investimentos das seguradoras. Foi criada uma comissão 

chamada Capital Market Union, com o objetivo de remover as barreiras para o investimento 

dos países da União Europeia, principalmente para os investimentos em infraestrutura, trazendo 

uma nova categoria de investimentos em infraestrutura qualificados, com um menor risco 

implícito. Além de trazer incentivos para que as seguradoras retomem investimentos em títulos 

a longo prazo. 

Os investimentos em renda fixa possuem uma limitação dependendo do tipo de ativo, 

classificação de risco de crédito, o vencimento do título ponderado pela quantidade de fluxos 

futuros, entre outros. De acordo com cada uma das regras, existe um limite diferente para o 

investimento. 

Já com ações, existe um regime transitório na regulação para que o limite chegue em 

até 39% até 2023. Para instrumentos de renda variável para investimentos em infraestrutura, o 

limite é de 30%. Existem também, casos em que o limite de investimento pode ser menor, como 



 

 

é o caso de aquisições estratégicas. O limite para investimentos no ramo imobiliário, é de 25% 

do valor da propriedade.  

 

Japão 

A regulação do mercado segurador do Japão é de responsabilidade da GIAJ (The 

General Insurance Association of Japan), por meio da “Insurance Business Act”. A norma é 

uma das menos rígidas pelo mundo, disponível e resumida com os principais pontos no site da 

GIAJ, é dividida em 2 partes: o escopo do investimento e os limites dos investimentos por classe 

de ativo. A segunda parte teve sua vigência até abril de 2012, quando a restrição de investimento 

por classe de ativo foi abolida. 

O escopo de investimento lista todos os ativos que as seguradoras podem alocar suas 

verbas destinadas a investimentos. A lista define 15 tipos de ativos, dentre eles: títulos emitidos 

pelo governo japonês, imóveis, crédito monetário, títulos corporativos de curto prazo, ouro, 

empréstimos monetários, empréstimos garantidos em títulos, depósitos bancários, transações 

de futuros cambiais, entre outros. Existe uma grande diversidade de títulos que as seguradoras 

no Japão podem investir. 

 

México 

O órgão responsável pela regulação das seguradoras no México é o CNSF (Comisión 

Nacional de Seguros y Fianzas). O país possui uma regulamentação inspirada na Solvência II, 

que é a regulamentação vigente na Zona do Euro, embora tenha implementado um regime de 

capital baseado no risco, trata-se de limites quantitativos para certos ativos que cobrem 

provisões técnicas e requisitos qualitativos que cobrem provisões técnicas e do requisito de 

capital de solvência. Tais requisitos são impostos para evitar uma concentração inadequada de 

riscos e para restringir uma dependência excessiva dos investimentos num único ativo, 

emitente, grupo econômico ou entidades coligadas.  

Quanto aos limites em torno da denominação da moeda de um investimento, para o 

México, existe a exigência de que uma porcentagem dos ativos seja investida na mesma moeda 

que a dos passivos de pensões, onde pelo menos 70% dos ativos devem ser denominados em 

pesos mexicanos.  

O México limita o investimento em ações e fundos de investimento em ações estão 

sujeitos a um teto de 50% no total. A exposição a ações estrangeiras, que devem ser negociadas 

nos mercados financeiros regulamentados dos países elegíveis, a 20%. Limita também a 

exposição a títulos de dívida externa, a 20%. No que diz respeito às restrições de mercado, 



 

 

embora aplicáveis às ações nacionais e estrangeiras, as ações devem ser cotadas em bolsas de 

valores e mercados regulamentados de países elegíveis.  

O CNSF exige também a criação de um comitê de investimento do conselho de administração. 

Os comitês de investimento necessários no México são responsáveis por selecionar os ativos e 

investimentos a serem adquiridos pela seguradora. Exige uma política escrita sobre estratégia 

de investimento e gestão de riscos para garantir que uma apólice explícita faz parte da gestão 

das seguradoras. Exige ainda a aprovação do conselho da estratégia de investimento e gestão 

de risco. 

3. Dados  

3.1. Sinistralidade 

Outro fator importante ao analisar o portfólio de investimento das seguradoras, é a taxa 

de sinistralidade, pois é um fator que está diretamente relacionado ao risco das seguradoras nos 

países. Apesar de não ser um fator determinante, quanto maior a taxa de sinistralidade, menor 

é a quantidade de risco que as seguradoras podem se expor quando o assunto é investimento. 

A tabela abaixo mostra a taxa de sinistralidade no Brasil: 

Tabela 1 - Taxa de Sinistralidade no 

Brasil 

2016 2017 2018 2019 2020 

49% 47% 45% 45% 45% 

Fonte: SUSEP (2020) 

O país possui uma das menores taxas de sinistralidade dentre os países estudados. Possui 

uma sinistralidade média de 46,2%, a menor dentre os países estudados. 

A tabela abaixo mostra a taxa de sinistralidade nos EUA: 

Tabela 2 - Taxa de Sinistralidade nos 

EUA 

2016 2017 2018 2019 2020 

71% 73% 69% 70% 68% 

Fonte: NAIC (2020) 



 

 

O país possui uma das maiores taxas de sinistralidade dentre os países estudados, com 

uma sinistralidade média no período de aproximadamente 70%. A alta taxa nos EUA é 

explicada por diversos motivos, como por exemplo acontecer no país grandes desastres naturais. 

A tabela abaixo mostra taxa de sinistralidade na Zona do Euro: 

Tabela 3 - Taxa de Sinistralidade na 

Zona do Euro 

2016 2017 2018 2019 2020 

61% 65% 64% 64% 63% 

Fonte: EIOPA (2020) 

Na Zona do Euro, a taxa de sinistralidade também é alta, perdendo só para os Estados 

Unidos. Possui uma sinistralidade média de aproximadamente 63%, também explicada por 

acontecer grandes desastres naturais, além de outros motivos. 

A tabela abaixo mostra a taxa de sinistralidade no Japão: 

Tabela 4 - Taxa de Sinistralidade no 

Japão 

2016 2017 2018 2019 2020 

55% 51% 66% 61% 53% 

Fonte: GIAJ (2020) 

No Japão, a taxa de sinistralidade é média, comparada com os países estudados, com 

taxas mais altas nos anos de 2018 e 2019, devido principalmente a grandes desastres naturais. 

O país apresenta uma sinistralidade média de 57% no período estudado. 

 

 

A tabela abaixo mostra a taxa de sinistralidade no México: 

Tabela 5 - Taxa de Sinistralidade no 

México 

2016 2017 2018 2019 2020 

51% 62% 52% 36% 39% 

Fonte: CNSF (2020) 



 

 

No México, a sinistralidade média é a segunda menor dentre os países estudados, 48%. 

Teve uma taxa mais alta em 2017, devido a um forte terremoto que aconteceu no país, gerando 

grandes perdas. 

3.2. Portfólio de investimento 

O mercado securitário brasileiro é caracterizado por um alto percentual de investimentos 

administrados por meio de fundos mútuos. Conforme a tabela abaixo, investimento mútuo os 

fundos representavam 89,1% da carteira em 2018, com aumento de 13,1 pp em relação ao 

período de 2008 a 2018. 

A tabela abaixo mostra as mudanças na estrutura do portfólio de investimento 

discriminada por tipo de ativo ao longo dos anos de 2008-2018: 

Tabela 6 - Portfólio de investimentos das seguradoras do Brasil 

Tipo 

de 

Ativo 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Renda

Fixa 

10,8

% 
9,8% 9,0% 8,5% 

10,0

% 
8,8% 9,9% 9,3% 8,0% 8,0% 7,8% 

Ações 
11,5

% 

11,0

% 

10,5

% 
8,9% 8,4% 6,5% 5,3% 3,9% 3,5% 3,4% 2,9% 

Dinhe

iro e 

depós

itos 

0,5% 0,4% 0,4% 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 

Imobi

liário 
0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Fundo

s 

Mútu

os 

76,0

% 

77,6

% 

79,3

% 

81,2

% 

80,2

% 

83,3

% 

83,7

% 

85,9

% 

87,8

% 

88,3

% 

89,1

% 

Outro

s  
0,9% 1,0% 0,7% 0,6% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,4% 0,1% 0,1% 

Fonte: Mapfre Economics (com dados da SUSEP - 2018) 

 

De acordo com informações da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a 

maioria dos ativos investidos por meio de fundos mútuos estão em títulos de renda fixa. Assim, 

com base em dados de 2018, o investimento em renda fixa do mercado securitário brasileiro 

representou 92,7% do total da carteira de investimentos. 



 

 

Vale ressaltar, que o mercado brasileiro tem a característica de altas taxas de juros, 

trazendo boas rentabilidades em momentos dessas altas. Além disso, como citado 

anteriormente, existe uma regulamentação rígida sobre os investimentos das seguradoras no 

país, criando um bloqueio para investimentos com maior apetite ao risco, inibindo uma maior 

diversificação no portfólio. 

Quanto ao mercado securitário nos Estados Unidos, a tabela abaixo mostra as mudanças 

na estrutura do portfólio de investimento discriminada por tipo de ativo ao longo dos anos de 

2008-2018: 

Tabela 7 - Portfólio de investimentos das seguradoras dos Estados Unidos 

Tipo de 

Ativo 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Renda 

Fixa 
69,4% 71,4% 71,5% 71,5% 70,5% 69,5% 69,0% 69,1% 65,9% 

Ações 8,9% 8,7% 8,5% 8,6% 9,1% 10,0% 9,9% 9,6% 13,1% 

Emprésti

mo 
10,0% 9,5% 9,1% 9,1% 9,2% 9,3% 9,3% 9,8% 9,7% 

Dinheiro e 

depósitos 
6,2% 5,3% 4,4% 4,0% 4,3% 4,0% 4,1% 4,1% 4,0% 

Imobiliári

o 
0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 

Outros 4,8% 4,4% 5,7% 6,0% 6,2% 6,5% 7,0% 6,7% 6,6% 
Fonte: Mapfre Economics (com dados da NAIC - 2018) 

 

O investimento em renda fixa pode ser dividido em: títulos corporativos de Renda Fixa 

e títulos Soberanos de Renda Fixa. Em 2018, o percentual de títulos corporativos era de 51,5% 

e o de soberano era de 13,6%. Ao contrário da tendência observada nos mercados securitário 

da Zona do Euro, no mercado norte-americano os investimentos em renda fixa caíram -4,2 pp 

no período em análise, concentrando-se principalmente em títulos corporativos de renda fixa. 

Conforme citado anteriormente, 51,5% da carteira total estava em renda fixa corporativa, 

enquanto os investimentos em títulos soberanos títulos representavam 13,6%. As ações 

contabilizavam 13,1% da carteira total, destacando o fato que seu peso aumentou 4,2 pp em 

relação ao período inicial observado, um aumento relativo de 78,9%. 

A análise da Zona do Euro contempla os países: Áustria, Bélgica, Chipre, Estónia, 

Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, 

Holanda, Portugal, Reino Unido, Eslováquia, Eslovênia e Espanha. 

A tabela a seguir, mostra a evolução do portfólio de investimento discriminado por tipo 

de negócio do seguro (distinguindo entre tradicional e unit-linked) entre 2008 e 2018. 



 

 

Tabela 8 – Portfólio de investimento por tipo de negócio das seguradoras da Zona do Euro 

Tipo 

de 

Negóc

io 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Portfól

io de 

negóci

o 

tradici

onal 

84,7% 83,4% 83,3% 84,3% 84,0% 83,5% 83,4% 84,1% 84,8% 83,9% 84,5% 

Portfól

io de 

negóci

o unit-

linked 

15,3% 16,6% 16,7% 15,7% 16,0% 16,5% 16,6% 15,9% 15,2% 16,1% 15,5% 

Fonte: Mapfre Economics (com dados da EIOPA - 2018) 

 

A tabela abaixo mostra as mudanças na estrutura do portfólio de investimento 

discriminada por tipo de ativo ao longo dos anos de 2008-2018: 

Tabela 9 - Portfólio de investimentos das seguradoras da Zona do Euro 

Tipo 

de 

ativo 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Renda 

Fixa 
59,6% 60,9% 61,5% 61,7% 62,5% 62,9% 63,0% 62,6% 64,4% 66,5% 65,9% 

Ações 22,8% 22,7% 22,9% 22,4% 22,2% 22,8% 22,8% 24,0% 17,9% 13,3% 13,9% 

Empré

stimos 
10,7% 10,3% 9,5% 9,3% 9,0% 8,4% 8,1% 7,6% 4,6% 4,6% 5,2% 

Dinhe

iro e 

depósi

tos 

3,7% 3,5% 3,5% 4,1% 3,7% 3,4% 3,7% 3,1% 2,8% 5,0% 4,6% 

Imobil

iário 
2,8% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,6% 1,9% 2,0% 2,3% 

Outro

s 
0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,4% 8,6% 8,2% 

Fonte: Mapfre Economics (com dados da EIOPA - 2018) 

 Como pode ser visto, no período 2008-2018, a participação global do portfólio do 

negócio de unit-linked aumentou 0,2 pontos porcentuais (pp), e, portanto, parece ter 

estabilizado. Esse comportamento confirma que o ambiente prolongado de baixa taxa de juros, 



 

 

afetando os países da zona do euro e o comportamento do mercado de ações nos últimos anos, 

ainda refletem a demanda para produtos em que o segurado assume o risco de investimento 

(unit-linked). Eles enfrentam concorrência no mercado de produtos de investimento emitidos 

por outras instituições financeiras, como bancos ou gestores de fundos mútuos e fundos de 

pensão.  

No que diz respeito às mudanças na estrutura do portfólio de investimentos atreladas ao 

negócio tradicional por tipo de ativo ao longo da década, o aumento das aplicações em renda 

fixa de 6,3 pp destaca-se, bem como a queda de 9 pp na participação no mercado de ações. Na 

zona do euro (e em todos os mercados de seguro), o investimento em renda fixa continua a 

manter uma posição proeminente, já que o modelo de negócio de seguro implica a necessidade 

de implementar estratégias de investimento orientadas para a responsabilidade, a fim de 

alcançar uma correspondência adequada em termos de vencimento e taxas de juros entre os 

passivos assumidos e os instrumentos de investimento que os sustentam. 

Em 2016, há uma quebra na porcentagem de investimento em ações, que diminuíram 

com um aumento correspondente em outros investimentos, tal ação foi influenciada pela 

estrutura regulatória – Solvência II e o novo peso do risco de capital associados a diferentes 

tipos de ativos, que teve o efeito de realocar os investimentos e reduzir o percentual de ações. 

No entanto, importa referir que, em 2016, a categoria de "outros investimentos" foi, em um 

primeiro momento, muito utilizada, e logo após estava sendo usada de maneira residual. 

Portanto, a variação também pode ser devido a movimentos de reclassificação contábil de 

investimentos. Da mesma forma, a ligeira queda no percentual de investimento imobiliárioneste 

ano (-0,7pp) está relacionado com o novo sistema de classificação no regime do Solvência II, 

que exclui imóveis para uso próprio. Assim, se considerarmos o período de 2016-2018, o 

percentual de investimentos imobiliários permanece baixo, mas aumentou 0,4 pp, aumento de 

21%. 

Como exemplo de um país da Zona do Euro, o mercado securitário da Espanha tem uma 

das menores proporções de carteiras de investimento associados a tipos de produtos unit-linked 

entre os mercados de seguros da zona euro e o menor na amostra que analisamos, com um total 

de 6,3% em 2018.  

A evolução da estrutura do portfólio de investimentos no mercado securitário japonês 

entre 2008 e 2018 é ilustrado na tabela abaixo:  



 

 

Tabela 10 - Portfólio de investimentos das seguradoras do Japão 

Tipo de 

ativo 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Renda 

Fixa 
49,3% 50,0% 50,9% 53,2% 53,6% 52,3% 49,4% 49,3% 48,1% 46,8% 46,2% 

Ações 7,2% 7,5% 6,5% 5,8% 6,3% 6,5% 7,8% 6,7% 7,0% 7,4% 6,8% 

Emprésti

mos 
15,5% 14,1% 13,1% 12,4% 11,4% 10,5% 9,7% 9,3% 8,8% 8,3% 7,9% 

Dinheiro 

e 

depósitos 

3,2% 2,8% 3,0% 2,4% 2,3% 2,3% 2,8% 2,7% 2,7% 2,9% 3,1% 

Imobiliár

io 
2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 0,5% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 

Foreign 

Investme

nts 

13,1% 13,7% 14,4% 14,4% 16,5% 17,6% 19,9% 21,6% 22,9% 23,6% 25,1% 

Outros 9,4% 9,7% 9,6% 9,6% 9,4% 8,9% 8,6% 8,6% 8,7% 9,2% 9,1% 

Fonte: Mapfre Economics (com dados da GIAJ – 2018) 

 

Uma característica importante do portfólio de investimentos do Japão é o alto percentual 

de investimentos estrangeiros detidos por seguradoras na carteira agregada, que também 

registrou um aumento de 12 pp em relação ao período observado.  

Companhias seguradoras que operam no mercado japonês são uma importante fonte de 

investimento para os títulos soberanos japoneses e, em particular, para o “super-long-term 

government bonds" (JGBs). No entanto, o atual ambiente de baixas taxas de juros tornou muito 

difícil manter o retorno do investimento ao mesmo tempo que alinha a duração dos ativos e 

passivos, tendo em vista que carteiras antigas com altas taxas de juros garantidas ainda 

permanecem. A reação das seguradoras neste ambiente tem sido aumentar o seu investimento 

no exterior, principalmente em títulos dos EUA, mas também do Reino Unido e emergentes 

Ásia, em busca de maiores rendimentos para atender suas obrigações de juros garantidas. Isso 

fez com que as seguradoras ficassem mais expostas aos mercados e ao risco de flutuação das 

taxas de câmbio. 

 No caso do mercado securitário mexicano, uma forte predominância de investimento 

em renda fixa também é observada dentro do investimento das carteiras ao longo do período 

2008-2018, conforme tabela abaixo:  



 

 

Tabela 11 - Portfólio de investimentos das seguradoras do México 

Tipo 

de 

ativo 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Renda 

Fixa 
87,6% 84,9% 83,8% 84,3% 84,0% 83,9% 83,4% 84,2% 82,7% 82,8% 81,5% 

Ações 7,3% 9,7% 10,5% 10,0% 10,9% 10,9% 11,5% 11,0% 12,1% 12,1% 13,7% 

Empré

stimos 
2,2% 2,7% 2,9% 3,6% 3,2% 3,3% 3,2% 2,8% 2,7% 2,7% 2,5% 

Dinhe

iro e 

depósi

tos 

0,5% 0,6% 0,8% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,6% 0,7% 0,5% 

Real 

Estate 
2,3% 2,1% 2,0% 1,7% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,5% 

Outro

s 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,3% 0,2% 

Fonte: Mapfre Economics (com dados da CNSF - 2018) 

 

No mesmo período, porém, a proporção do investimento em renda fixa foi reduzida de 

87,6% para 81,5% (queda de -6,1 pp), enquanto a proporção de renda variável investimento 

cresceu 6,4 pp, passando de 7,3% em 2008 para 13,7% em 2018. 

Ao longo da última década, o ambiente global tem sido caracterizado por taxas baixas 

de crescimento e de inflação, em linha com uma tendência secular de declínio do crescimento 

potencial, menor produtividade e, consequentemente, um ambiente de baixas taxas de juros cuja 

persistência levou a um maior risco apetite em busca de maiores retornos, ainda que sob um 

processo de seleção amparado por uma regulação mais evoluída. 

O ano de 2020 foi marcado pela continuação desta tendência, acelerada pelas medidas 

tomadas pelos principais bancos centrais mundiais para ajudar a resolver os problemas de 

escassez de liquidez nos mercados obrigacionistas, fazer face ao alargamento dos spreads de 

crédito e, de forma mais geral, assegurar o bom funcionamento dos mercados, permitindo que 

estes mercados continuem a funcionar adequadamente. Assim, as empresas emissoras e os 

estados poderiam continuar a colocar suas emissões para obter a liquidez necessária para lidar 

com a situação que enfrentavam e, mais importante, poder refinanciar suas dívidas a um custo 

razoável. O ambiente mais recente, caracterizado por taxas de inflação mais altas e persistentes, 

reflete uma mudança no viés para condições financeiras de maior dificuldade de acomodação, 



 

 

tanto em termos de redução do efeito de amortecimento dos balanços dos bancos centrais 

quanto, consequentemente, menos flexibilização do crédito devido ao aumento das taxas de 

juros. Nesse contexto, o perfil conservador dos investimentos nos balanços das seguradoras, 

bem como sua qualidade de crédito, é particularmente relevante, pois, apesar das pressões sobre 

o retorno dos investimentos e da maior diversidade de ativos nas carteiras, a qualidade dos 

investimentos tem se mantido e mesmo melhorados dentro de um perímetro de escala adequado 

e com tendência a acumular parcelas de maior qualidade, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 12 – Portfólio de investimento das seguradoras dos mercados estudados (2019-

2020) 

Tipo 

de 

ativo 

Zona do Euro Estados Unidos Japão Brasil Espanha 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Renda 

Fixa 
65,8% 64,5% 64,4% 62,6% 46,5% 45,5% 96,4% 96,1% 75,4% 74,8% 

Equitie

s 
13,8% 15,4% 13,2% 13,6% 5,7% 7,2% 3,2% 3,5% 5,6% 5,7% 

Emprés

timos 
5,0% 5,1% 10,6% 10,1% 7,5% 7,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,6% 

Dinheir

o e 

depósit

os 

4,8% 4,6% 4,1% 4,9% 3,6% 3,4% 0,3% 0,2% 6,5% 6,5% 

Imobili

ário 
2,1% 2,3% 0,6% 0,6% 1,7% 1,6% 0,0% 0,0% 3,5% 3,5% 

Outros 8,6% 8,0% 7,2% 8,3% 35,0% 35,4% 0,1% 0,2% 8,2% 8,8% 

Fonte: Mapfre Economics (com dados da EIOPA, NAIC, GIAJ e SUSEP - 2020) 

 

Conforme demonstrado nos gráficos a seguir, o setor de seguros continuou apresentando 

crescimento no valor dos investimentos generalizados em todas as regiões estudadas, tanto em 

termos absolutos quanto em percentual do PIB. A maior proporção de crescimento foi 

observada no Reino Unido, onde aumentou 10 pontos percentuais para 109%, enquanto no 

outro extremo do espectro, o México aumentou apenas 1 ponto percentual para 6%.  

O gráfico abaixo, mostra o volume de investimentos gerido pela indústria securitária em bilhões 

de euros (de 2016 a 2020): 



 

 

 

Figura 1 - Volume de investimentos gerido pela indústria securitária em bilhões de euros (de 2016 a 2020) 

Fonte: Mapfre Economics (com dados da EIOPA, NAIC, GIAJ, SUSEP e CNSF - 2020) 

 

O gráfico abaixo, mostra os investimentos administrados pela indústria de seguros como 

parcela do PIB (% do PIB): 

 

Figura 2 - Investimentos administrados pela indústria de seguros como parcela do PIB (% do PIB) 

Fonte: Mapfre Economics (com dados da EIOPA, NAIC, GIAJ, SUSEP e CNSF - 2020) 

 



 

 

3.3. Rentabilidade dos portfólios de investimento  

Um dos pontos mais importantes em relação ao portfólio de investimento, é a 

rentabilidade que os ativos trazem, para que as seguradoras busquem melhores retornos com 

seus investimentos. Serve também para as empresas ponderarem suas estratégias, analisando o 

risco x retorno das classes. 

A seguir, as tabelas mostram as rentabilidades por classes de ativo nos países estudados.  

Tabela 13 - Rentabilidade do portfólio de investimento do Japão 

Tipo de ativo 2016 2017 2018 2019 2020 

Renda Fixa 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% 1,6% 

Ações 2,7% 24,4% -12,6% 20,1% 14,9% 

Dinheiro 1,8% 1,5% 1,8% 1,2% 2,2% 

Imobiliário 6,1% 6,4% 7,2% 7,0% 7,6% 

Fonte: GIAJ (2020), MSCI (2020) 

 

Tabela 14 - Rentabilidade do portfólio de investimento do Brasil 

Tipo de ativo 2016 2017 2018 2019 2020 

Renda Fixa 20,6% 13,2% 0,8% 16,4% 9,0% 

Ações 38,9% 23,9% 16,2% 23,8% 4,6% 

Dinheiro 13,5% 9,4% 5,7% 5,2% 2,0% 

Imobiliário 46,5% 16,6% 6,4% 28,7% -6,7% 

Fonte: JP Morgan (2020), MSCI (2020) 

 

Tabela 15 - Rentabilidade do portfólio de investimento do México 

Tipo de ativo 2016 2017 2018 2019 2020 

Renda Fixa 6,9% 11,9% -6,3% 20,8% 7,3% 

Ações -9,0% 16,3% -15,3% 11,8% -1,6% 

Dinheiro 4,5% 8,5% 6,0% 6,5% 1,6% 

Imobiliário 5,3% 6,2% -9,0% 20,8% 4,2% 

Fonte: JP Morgan (2020), MSCI (2020) 



 

 

 

Tabela 16 - Rentabilidade do portfólio de investimento dos EUA 

Tipo de ativo 2016 2017 2018 2019 2020 

Renda Fixa 3,0% 4,0% 0,0% 9,0% 8,0% 

Ações 10,0% 19,0% -6,0% 29,0% 16,0% 

Dinheiro 0,3% 0,8% 1,8% 2,2% 0,6% 

Imobiliário 9,3% 9,2% -4,1% 28,1% -5,9% 

Fonte: JP Morgan (2020), MSCI (2020) 

 

Tabela 17 - Rentabilidade do portfólio de investimento da Zona do Euro 

Tipo de ativo 2016 2017 2018 2019 2020 

Renda Fixa 4,9% 4,7% 5,4% 4,1% 3,2% 

Ações 12,2% 9,4% -14,4% 27,5% -6,5% 

Dinheiro 0,5% 0,6% 1,4% 1,9% 0,8% 

Imobiliário 4,3% 4,7% 5,0% 4,8% 5,5% 

Fonte: JP Morgan (2020), MSCI (2020) 

 

Considerações finais 

O projeto comparou os portfólios de investimento das seguradoras no Brasil e nos 

mercados selecionados, além de fatores e dados que influenciam diretamente para que os 

portfólios tenham as suas proporções de acordo com as classes de ativos.  

No Brasil, a regulação é uma das mais rígidas dentre os países estudados, com uma série 

de regras e limitações, advindas de um ideal de garantir a solvência das seguradoras brasileiras. 

Segundo Marcelo Lustosa, sócio da EY, a regulação é um grande problema para os 

investimentos das seguradoras no Brasil, que acrescenta que “os benefícios esperados com a 

flexibilização são uma gestão de ativos e passivos mais eficientes, o aumento da 

competitividade do setor, a redução dos custos operacionais, entre outros”. Além disso, há um 

ambiente de grandes ciclos de altas de taxa de juros, que garantem boas rentabilidades no 

investimento em títulos de renda fixa, apesar de ter classes de ativos com boas rentabilidades 

além de renda fixa. Outro ponto importante, é que no país existe uma cultura de minimização 



 

 

dos riscos, mesmo não sendo o país com a taxa de sinistralidade mais alta, é o país que menos 

toma risco nos investimentos, decorrente dos fatores e dados apresentados.  

Outro país que possui uma regulamentação mais rígida, taxa de sinistralidade média 

parecida com a do Brasil, mas também possui uma cultura de menor aptidão ao risco, é o 

México. De acordo com um estudo feito com diversas seguradoras no México, promovido pela 

S&P Global, mais de 70% das seguradoras alegaram que a maior barreira para o investimento 

no país, é devido a regulação vigente no país, esses fatores também refletem na alta 

concentração do investimento em renda fixa, mesmo tendo outros ativos que garantem uma boa 

rentabilidade.  

Em relação aos Estados Unidos, o último país das Américas analisado, no âmbito 

regulatório existe muita diferenciação entre os estados do país, podendo ter uma regulação mais 

severa ou mais franca. Embora tenha a maior a taxa de sinistralidade dentre os países estudados, 

o portfólio de investimento não é tão concentrado em renda fixa quanto no Brasil e México, já 

que para obterem boas rentabilidades precisam de tomar maiores riscos e investirem em classes 

de ativos como ações e no ramo imobiliário. De acordo com o artigo “The Role of Insurance 

Investments in the U.S. da instituição Center for Capital Markets Competitiveness, as 

seguradoras desempenham um papel superimportante para mercado de capitais do país, com 

um alto volume investido e com boas estratégias de investimento, proporcionam grande 

estabilidade e impulsiona o crescimento econômico. 

Na Zona do Euro, foi possível observar que após a implementação do regime Solvência 

II, a carteira de investimentos teve uma queda nos investimentos que são necessários uma maior 

aptidão ao risco, como ações. A EIOPA vem realizando mudanças em relação a regulação, com 

o objetivo de dar mais liberdade para que as seguradoras voltem a investir mais em títulos de 

longo prazo. Segundo Michaela Koller, diretora-geral da Insurance Europe, os investimentos 

em títulos de longo prazo pelas seguradoras da Zona do Euro, são de extrema importância para 

a recuperação econômica e ao crescimento sustentável da Europa. Apesar de ter uma alta taxa 

de sinistralidade, comparado com os outros países, possui uma rentabilidade baixa com títulos 

de renda fixa, fato que corrobora para que não haja uma concentração tão alta na classe. Para 

efeito de comparação, também foi visto o portfólio de investimento da Espanha, país que faz 

parte da Zona do Euro e tem um portfólio um pouco mais conservador. Em contrapartida, o 

Reino Unido, outro país da Europa, mas que não faz parte da Zona do Euro, tem um portfólio 

de maior apetite a risco. 



 

 

O Japão, dentre os países estudados, é o que mais tem liberdade regulatória, tornando-

se o país com a maior diversificação do portfólio de investimentos, por não haver um limite de 

investimento por classe de ativo. O fato de não possuir uma taxa de sinistralidade tão alta, 

colabora para que tenham mais espaço para investimentos em títulos com maior risco, além 

disso, a rentabilidade de títulos de renda fixa não é muito atraente, fazendo com que tomem 

mais riscos.  
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