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Apresentação

Este 2o Plano Setorial da Indústria de Seguros

define vetores de atuação institucional, funcio-

namento e produção do Mercado Segurador

Brasileiro. Articulado em quatro partes, desta-

ca o empenho das empresas de seguros, pre-

vidência complementar aberta e capitalização

no cumprimento de sua missão de prover –

com eficiência econômica e responsabilidade

social – a proteção aos agentes produtivos e à

população brasileira, contribuindo para a rea-

lização dos valores gerais da cidadania e a

humanização do progresso.

Em suas linhas gerais o plano ora apresentado

evidencia que o Mercado Segurador – que atu-

almente mobiliza mais de 3,3% do PIB e res-

ponde pela geração de mais de 210 mil em-

pregos – apresenta no Brasil condições e es-

paço favoráveis a seu crescimento. No segmen-

to de seguros, por exemplo, embora em 2002

nossa receita total de prêmios registrada te-

nha representado mais de um terço da produ-

ção total do continente sul-americano, o País

ainda ocupava o 22o no ranking mundial. E o

consumo de seguros, per capita, situava-se em

torno de 72  dólares, muito distante do consu-

mo em países desenvolvidos (US$ 3.461 nos

Estados Unidos em 2002), ou mesmo em

outros países do continente sul-americano

(US$ 165,6 dólares no Chile em 2002).

O primeiro pressuposto para o desenvolvimen-

to do Mercado Segurador Brasileiro é uma ação

planejada de seus vários agentes. Neste senti-

do, conforme evidenciado na primeira parte

deste 2o Plano, desde 1992 vários programas

setoriais de planejamento estratégico foram e

ainda vêm sendo implementados, com ou sem

a participação dos órgãos de regulação. Em

uma das propostas de ação apresentadas na

época – o Plano Setorial da Indústria do Segu-

ro, de 1994 – era reconhecido que o mercado

brasileiro ainda se encontrava nos seus está-

gios iniciais de desenvolvimento, apresentan-

do uma pequena demanda mas, ao mesmo

tempo, um grande potencial a ser explorado.

da Indústria do Seguro

2004

2º Plano Setorial
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Era previsto que a indústria de seguros podia

chegar a 5% de participação no PIB, desde que

o Brasil pudesse contar com ambiente de esta-

bilidade estrutural em sua vida econômica.

Não obstante as dificuldades de conjuntura, o

mercado caminhou, nesses últimos anos, no

sentido da confirmação de algumas das ex-

pectativas. Sua participação no PIB mais que

dobrou, passando de 1,29% em 1993 para

3,38%  em 2003. Mas alguns dos fatores que

inibiam uma ampliação da base de consumi-

dores, sobretudo de seguros, ainda se man-

têm como desafio ao mercado. A alta concen-

tração de riqueza – que coloca à margem do

consumo parcela substancial da população

brasileira – tem se aliado à desinformação re-

lativa à atividade seguradora, impedindo que

os produtos cheguem exatamente àquelas

camadas mais desprotegidas. Além desse

desconhecimento sobre as vantagens da pro-

teção que o seguro pode propiciar às famílias

e aos agentes produtivos, a opinião pública

também é levada a desconhecer a dimensão

do retorno do Mercado Segurador à socieda-

de. Basta destacar que no Seguro Saúde, só

em 2003, foram realizados mais de 100 milhões

de procedimentos entre consultas, exames e

internações. E, no ramo Auto, mais de 1,8 mi-

lhão de indenizações foram pagas a segura-

dos e terceiros.

Conforme explicitado na segunda parte des-

te Plano, a importância do Mercado Segura-

dor para o País transcende em muito os limites

do cumprimento das obrigações contratual-

mente assumidas pelas empresas diante do

consumidor. Dada a natureza de suas opera-

ções, o mercado assume grande relevância

como setor estratégico de formação de pou-

pança doméstica e agente financiador da eco-

nomia. Assim foi em 2003, quando o montante

de reservas acumuladas, somado ao

patrimônio  das empresas que operam no mer-

cado, alcançou a cifra de R$ 92,3 bilhões. E

para fazer face a uma conjuntura marcada por

alta volatilidade do mercado de capitais, o

Mercado Segurador adota perfil bastante con-

servador em seus investimentos: 95,15% dos

recursos estão alocados em títulos públicos,

em modalidades de renda fixa e em imóveis.

Embora sofrendo com as retrações econômi-

cas, esse capítulo mostra as possibilidades de

crescimento do setor, entendido como a soma

dos segmentos de seguro, previdência com-

plementar e capitalização, projetando uma

produção em torno de R$ 120 bilhões em cin-

co anos, podendo o País, nesse mesmo perío-

do, se beneficiar com uma acumulação de re-

cursos na ordem de R$ 200 bilhões.

Conforme destacado na terceira parte deste

Plano, a nota marcante na atualidade do segu-

ro, capitalização e previdência complementar

aberta no Brasil é a mudança nas relações en-

tre agentes econômicos e governo. É inegável

que a lógica estatal de regulação e fiscaliza-
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ção tem evoluído no sentido de uma função

mais desenvolvimentista, claramente percebi-

da na ênfase que vem sendo dada, sobretudo

pela SUSEP, à modernização dos produtos –

no sentido de sua maior adequação às deman-

das do mercado – e à melhoria das relações

das empresas com o consumidor.

Em consonância com esta nova postura, o

Mercado Segurador se propõe a atuar junto ao

Governo e instituições públicas e privadas, vi-

sando sua reorganização institucional, a unifi-

cação e o fortalecimento da estrutura da

regulação e fiscalização do sistema nacional

de seguros privados. Por isso, será enfatizada

junto ao Governo, por exemplo, a necessidade

e vantagem de que o Estado limite sua atua-

ção produtiva àquelas atividades ou segmen-

tos em que a iniciativa privada não tenha inte-

resse concorrente ou não apresente vantagem

comparativa em relação à atividade pública.

Em termos práticos, essa reorganização pre-

tendida implica, por exemplo, a redefinição

institucional e regulamentar do atual modelo

de mercado de resseguros no Brasil, transfe-

rindo-se para a SUSEP o que ainda remanesce

dos poderes regulamentares e de fiscalização

na alçada do IRB-Brasil Re. Também pressu-

põe o aperfeiçoamento de mecanismos legais

e regulamentares que insiram no âmbito do

CNSP e SUSEP a competência originária e

exclusiva para regular e fiscalizar toda e qual-

quer atividade que possa técnica e juridica-

mente ser caracterizada como Seguro. Acima

de tudo, o mercado pretende apoiar o Gover-

no em todo esforço que seja voltado à rede-

finição jurídica e fortalecimento institucional da

SUSEP, para ampliar o caráter de agente de

desenvolvimento do mercado, ao lado de suas

funções de órgão de regulação e fiscalização.

Em termos de fortalecimento e modernização

da estrutura de regulação, vai-se trabalhar no

sentido da simplificação normativa do setor,

buscando-se aumento da liberdade dos agen-

tes de produção e comercialização, com a

observância irrestrita, porém, da responsabili-

dade e dos requisitos de solvência. Também

vai-se enfatizar ao Governo a necessidade de

adoção de mecanismos de política econômi-

ca e de regulação do mercado, que garantam

a estabilidade de regras de longo prazo e que

permitam aos cidadãos investir com maior tran-

qüilidade no seu futuro, sem correr o risco de-

corrente de mudanças normativas que venham

a se alterar ao longo do tempo.

Nesse capítulo são elencadas as principais

ações que – a serem praticadas pelo Governo

– contribuiriam para o crescimento do setor e

conseqüentemente das reservas de longo pra-

zo, indispensáveis para alavancar o desenvol-

vimento do País. Entre essas ações estão a

quebra efetiva dos monopólios, a adoção de

mecanismos fiscais que possibilitem e incenti-

vem o crescimento da poupança interna, es-

pecialmente nos segmentos de pessoas, e
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medidas que permitam a redução dos custos

em produtos de baixa renda, visando ampliar

a base segurada.

Finalmente, na quarta parte, o 2o Plano

Setorial fixa objetivos e metas – qualitativas e

quantitativas – do setor, especificando que

ações devem ser implementadas, indicando a

opção estratégica a ser seguida. O objetivo

geral das ações programadas é manter a con-

sistência da trajetória de evolução do Merca-

do Segurador, elevando a participação do se-

tor, a curto prazo, para o patamar de 5% do PIB

brasileiro.

Destaque-se a adoção, pelas empresas, de

maior autonomia para o desenho de produtos,

o que deve estimular o aparecimento de segu-

ros massificados e favorecer o crescimento do

mercado. Bom para o consumidor, que passa

a ter a possibilidade de uma apólice ajustada

às suas reais necessidades – levada em conta

a escassez de renda em camadas significati-

vas da população – e bom para as segurado-

ras, que poderiam ampliar a base de seus ne-

gócios. Acima de tudo, é bom para o País, que

se beneficiaria duplamente, com a difusão de

mais ampla proteção do seguro, num sentido

de inclusão social de vastas camadas de po-

pulação e melhoria do processo de formação

da poupança interna, a partir das significati-

vas massas de recursos mantidos sob a forma

de reservas.

Auspicioso registrar que, por estímulo do pró-

prio Governo, o mercado tem dado passos im-

portantes no rumo de nova realidade nas rela-

ções negociais, fundadas sobretudo em nor-

mas internas de comportamento das empre-

sas em face do consumidor, que podem levar

ao aperfeiçoamento do processo de auto-

regulação. Esta postura implica a adoção de

novos mecanismos de solução de litígios entre

seguradoras e segurados, como as Ouvidorias

internas nas empresas e a utilização da Arbi-

tragem na esfera negocial. Tais práticas refle-

tem o respeito ao segurado, a preocupação

com a transparência e com a satisfação do

consumidor, além de desonerar a SUSEP e o

Judiciário do acúmulo de procedimentos. As

vantagens são evidentes.

Entre os fatores de inibição ao desenvolvi-

mento do mercado que devem ser priori-

tariamente enfrentados, o presente Plano

considera a questão da fraude cuja redução

se refletirá, inegavelmente, na formação dos

preços dos prêmios de seguros cobrados

pelas seguradoras.

Quanto à operação do mercado, propriamen-

te dita, será dada ênfase ao aperfeiçoamen-

to das relações de consumo, melhoria da

imagem do Mercado Segurador e maior

transparência na efetivação dos contratos,

ações relativas à atividade profissional dos

corretores e à preparação de quadros técni-
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cos para o mercado, a melhoria da produção

e administração de informações no merca-

do, a consolidação e ampliação dos negó-

cios com produtos tradicionais e a criação

de mercado para produtos mais novos.

A metodologia aqui utilizada foi a de combi-

nar o diagnóstico atual dos diversos segmen-

tos da nossa indústria com uma relação de

ações específicas a realizar, no propósito de

aperfeiçoar  procedimentos,  impulsionar o

crescimento do setor e melhor cumprir nos-

sa  missão maior que é a proteção das pes-

soas e dos bens dos cidadãos brasileiros.

João Elisio Ferraz de Campos

Presidente da Fenaseg
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Uma Visão Retrospectiva

1. Plano Diretor em

1992  – proposta do

Governo para o

Mercado Segurador

No dia 17 de julho de 1992, dentro do Projeto

de Reconstrução Nacional preconizado pelo

Governo Federal, foi divulgado pelo Ministério

da Economia, Fazenda e Planejamento um

Plano Diretor do Sistema de Seguros, Ca-

pitalização e Previdência Complementar,

documento de intenções que resultou de ela-

boração conjunta com a Secretaria Especial

de Política Econômica, Superintendência de

Seguros Privados (SUSEP) e Instituto de Res-

seguros do Brasil – IRB (atualmente, IRB Brasil

Resseguros S.A.).

Sua apresentação integrava um elenco mais

amplo de propostas voltadas à “busca da es-

tabilização econômica e à promoção de

transformações estruturais capazes de mo-

dernizar o Estado e a economia, aumentan-

do-lhe a eficiência e a produtividade”. En-

tendia-se, na oportunidade, que o processo

de mudanças anunciadas para o País deve-

ria ser acelerado a partir de então, “inclusive

por determinação de ordem constitucional

e, principalmente, pela forte demanda da

sociedade nesse sentido”.

A relevância do mercado segurador era reco-

nhecida nesse quadro de transformações. E

entendia-se que um caminho de prosperida-

de podia ser trilhado pelo setor que, entre 1960

e 1990, apresentara uma relação média de prê-

mios/PIB da ordem de 0,88%, considerada

muito baixa se comparada com economias

desenvolvidas: Japão (9,8%), EUA (8,4%), Rei-

no Unido (8,2%), Alemanha (6,7%). E até mes-

mo comparativamente com países de econo-

mias em desenvolvimento, como a Venezuela

(2,9%) e a Argentina (2,7%) .

A desvantagem relativa do Brasil era gran-

de. Havia muito a fazer. Numa época em que,

na produção global do mercado no mundo,

registrava-se uma repartição equilibrada

entre os ramos Vida (53%) e Não-Vida (47%),

no Brasil ainda havia grande concentração

da atividade seguradora nos Ramos Elemen-

tares (80,11%), em flagrante desequilíbrio e

desfavor aos Ramos Vida (12,35%), e Saúde

(7,54%), que viviam uma fase de ensaio no

mercado.

Para propiciar condições adequadas ao de-

senvolvimento do mercado, o governo reconhe-

cia a necessidade de se dar nova abordagem

ao seguro, que devia ser visto primordialmen-

te sob o enfoque do consumidor (segurado),

ao qual devia ser aberta mais francamente a

oportunidade do acesso a produtos de melhor

qualidade e, se possível, a custo mais barato

que os praticados.

Essa idéia implicava mudanças regula-

mentares e institucionais. Devia-se pensar

em programa de desregulamentação do

sistema, “mediante aumento da liberdade

dos agentes”, e conseqüente intensifica-

ção da concorrência e competitividade do

sistema, “resguardadas sua integridade e

segurança”.

A proposta objetiva do governo se direcionava

para um “reforço dos mecanismos e instrumen-

tos preventivos de controle e fiscalização da

SUSEP”, somado, em termos práticos, ao “es-

tímulo ao alongamento dos contratos, de modo

a viabilizar a acumulação significativa de pou-

pança estável de longo prazo”, e uma indis-

pensável “redução da participação governa-

mental”.
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2. Documentos

institucionais e

programáticos do

Mercado  Segurador

2.1. Carta de Brasília ainda em
1992

Em 1992, a Fenaseg deu publicidade a um

documento programático – a Carta de Brasília

– que era a explicitação dos termos em que a

entidade conduziria, nos anos imediatamente

seguintes, a representação corporativa e a

defesa da categoria de empresas e profissio-

nais do setor de seguros, capitalização e pre-

vidência complementar. Emitida por seus con-

selhos e diretoria, a carta sintetizava o pensa-

mento da entidade, as aspirações e as convic-

ções de todos os segmentos do mercado de

seguros, e era apresentada como “bandeira a

favor da livre iniciativa, da economia de mer-

cado, de um liberalismo moderno, social e eco-

nomicamente justificável”.

A Carta, que se destinava a ser instrumento de

diálogo e plataforma de ação, tornar-se-ia co-

nhecida como a política dos três dês: deses-

tatização, descentralização, e desregula-

mentação. Em seu texto, a Fenaseg assumia

que a Economia de Mercado e de livre-concor-

rência “não deve ser cega e absoluta” mas, ao

mesmo tempo em que seja causa e origem da

eficiência econômica, se deveria constituir em

fonte de progresso socialmente justo.

Em suas linhas-programas a Carta fixava como

objetivos: aumentar o nível de informação rela-

tiva à atividade seguradora, como forma de

ampliar o mercado e sua participação no PIB;

reduzir os excessos de regulação que prejudi-

cam o seguro, inibem a iniciativa empresarial

e desfiguram a economia de mercado; contri-

buir para a modernização da Previdência So-

cial, estimulando a livre competição nos seg-

mentos em que a presença do Estado não se

revele essencial; retomar para a iniciativa pri-

vada o seguro de acidentes do trabalho; ope-

rar o seguro de saúde em regime de competi-

ção, asseguradas as garantias de proteção à

saúde dos beneficiários; privatizar o IRB e abrir

o mercado de Resseguro; conferir maior auto-

nomia e flexibilidade aos investimentos de re-

servas técnicas, ampliando-se o leque de ati-

vos onde podem ser aplicadas, para realizar

seus objetivos econômicos e sociais.

2.2. Plano Setorial de 1994 –
resposta ao Plano Diretor

Pode-se dizer que o mercado respondeu às

intenções desenvolvimentistas manifestadas

pelo Governo quando, em 1994, a Fenaseg

apresentou um Plano Setorial da Indústria do

Seguro, elaborado com a consultoria McKinsey

e Delphos, documento-programa destinado

a orientar e instrumentalizar as ações preconi-

zadas como necessárias no Plano Diretor

de 1992.

O Plano Setorial apresentado pela Fenaseg ti-

nha duplo objetivo: dimensionar as possibili-

dades contemporâneas e futuras de negócios

com seguros no País, considerados vários ce-

nários econômicos possíveis, e definir uma es-

tratégica que assegurasse ao mercado uma

fase de desenvolvimento sem rupturas. Sobre-

tudo as institucionais.

O estudo era verdadeiro raio-x do mercado,

indispensável à fundamentação técnica de

propostas relacionadas com a quebra dos

monopólios, inflação ou estabilidade, altera-

ções na regulação do setor. Em sua realização

foram analisados, entre outros temas, o seguro

de saúde, a integração do mercado segurador

no Mercosul, o monopólio do IRB, o seguro de
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acidentes do trabalho, a previdência comple-

mentar e o seguro de auto.

Vivia-se uma fase de expectativas e preocupa-

ções. E havia fundamento nas preocupações.

Durante muitos anos, a indústria de seguros no

Brasil funcionara sob o manto de regulamenta-

ção excessiva que, se por um lado garantia

retornos atraentes, por outro limitava a com-

petitividade e eficiência do setor, engessando

as possibilidades de alargamento da base de

negócios e comprometendo o potencial de

competição das empresas brasileiras no mer-

cado internacional. O País caminhava para o

mundo da globalização, e os temores diante

dos tempos futuros eram justificados.

Conforme anotado no Plano, em 1994 a estru-

tura da indústria de seguros mostrava-se com-

plexa, tendo suas funções de regulamentação

repousadas em três órgãos: o CNSP, a SUSEP

e o IRB. Como as responsabilidades não esta-

vam claramente definidas, o relacionamento

entre as empresas e os órgãos fiscalizadores e

regulamentadores ressentia-se da falta de agi-

lidade e flexibilidade.

Entendia-se que havia espaço para promover

a transição para ambiente regulatório mais ra-

cional de forma ordenada e sem grandes

rupturas para o mercado. Seria este um passo

importante no sentido de se reestruturar a

indústria, de modo a prepará-la para um geral

desenvolvimento dos principais ramos, e uma

redução da distância entre as práticas

relativas ao seguro no Brasil e os padrões inter-

nacionais.

Preparar essas condições de desenvolvimen-

to implicava redefinir a estrutura e a regula-

mentação da indústria, buscando fórmula

mais simples, baseada em único órgão

regulamentador e fiscalizador mais eficien-

te, o que permitiria aumentar a liberdade e a

concorrência no mercado sem acarretar pre-

juízos para a integridade das seguradoras e

a segurança do consumidor. Além disso, era

conclusão constante do Plano, devia-se bus-

car a flexibilização do monopólio do Resse-

guro no Brasil, com o objetivo de tornar o

mercado mais competitivo e atrair investi-

mento estrangeiro.

O Plano Setorial preconizava que a indústria

de seguros tinha um grande potencial de cres-

cimento. Podia ampliar grandemente sua par-

ticipação no PIB, desde que o Brasil pudesse

contar com ambiente de estabilidade estrutu-

ral em sua vida econômica.

Numa visão realista, o Plano reconhecia que

o mercado brasileiro ainda se encontrava nos

seus estágios iniciais de desenvolvimento,

apresentando uma pequena demanda mas,

ao mesmo tempo, um grande potencial. Esse

potencial saltava às vistas, mas se confron-

tava com dois grandes fatores de inibição:

um de natureza estrutural, consistente no

baixo nível de renda per capita no Brasil,

combinado com a alta concentração de ri-

quezas, o que restringia o número de consu-

midores potenciais; o outro, de estrita res-

ponsabilidade do mercado segurador, era o

desconhecimento e a falta de informação que

tanto o Estado quanto a sociedade tinham

da indústria do seguro.

Se comparados com os dias de hoje é inevitá-

vel observar que, lamentavelmente, esses dois

fatores de inibição ainda se mantém. Igualmen-

te, outras dificuldades apontadas em 94 ainda

persistem. São velhos problemas, recorrentes,

que se perpetuam como desafios na busca de

soluções inovadoras.

O Plano especificava um elenco de ações que

estrategicamente deviam ser prioritariamente

implementadas, sobretudo nas áreas de infor-

mação, imagem e educação, enfatizando a

necessidade de:
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• Criação de sistemas de informação mais com-

pletos que possibilitem melhor acompanha-

mento da saúde financeira da indústria e mai-

or fomento a eficiência operacional.

• Adoção de novo enfoque na educação,

buscando alavancar a capacidade de en-

sino e divulgação da Funenseg: a execu-

ção de recursos deverá ser progressiva-

mente delegada e deverão ocorrer mudan-

ças organizacionais que assegurem máxi-

ma eficácia.

• Busca de melhor conhecimento da imagem

que o consumidor tem do seguro e das se-

guradoras, promoção dessa imagem e cor-

reção das possíveis distorções.

Topicamente, foram feitas recomendações para

os ramos de seguro:

• Nos ramos de Vida e Previdência, o princi-

pal fator de desenvolvimento era a possi-

bilidade de uma reforma no sistema de

seguridade social. As seguradoras deviam

apoiar a mudança do regime de reparti-

ção para um regime de capitalização, com

entidades privadas e públicas concorren-

do livremente.

• Em Saúde, da mesma forma que em Vida e

Previdência, o principal fator de desenvol-

vimento seria uma reforma no sistema de

seguridade social que eliminasse a compul-

soriedade da contribuição à União para as

despesas de assistência médica e hospi-

talar. As seguradoras deveriam apoiar uma

reforma dessa natureza e, ao mesmo tem-

po, atuar em duas outras frentes: na cria-

ção de uma regulamentação única para os

planos privados de assistência médica-

hospitalar e na revisão de sua estratégia,

buscando mecanismos que permitam

compartilhar riscos e lucros com os prove-

dores do atendimento médico-hospitalar.

• O desenvolvimento do seguro de acidentes

do trabalho passava pela flexibilização do

monopólio do Estado. Contudo, esse ramo

só era viável para o setor privado se o pro-

cesso de abertura fosse procedido, entre

outras condições, pela redefinição dos ris-

cos cobertos e possibilidade das segurado-

ras atuarem de forma verticalizada.

2.3. Proseg: o pioneirismo de
uma proposta

A Constituição de 1988 trouxera avanços na

área social. Como, entretanto, provocou aumen-

to significativo dos gastos com a Previdência,

sem contrapartida de receitas para custear o

pagamento de benefícios para pessoas que

pouco ou até mesmo jamais contribuíram para

o sistema, acabou resultando em acentuada

redução dos resultados financeiros primários

a partir de 1995, o que implicou trajetória de

déficits crescentes no sistema.

Atenta às potencialidades da Previdência

Complementar, como forma participativa na

solução desse grave problema, a Fenaseg, em

1992, constituiu uma comissão mista com a

FEA USP - Faculdade de Economia e Adminis-

tração da Universidade de São Paulo, e a Fipe

– Fundação Instituto de Pesquisas Aplicadas,

para a elaboração de um “Programa de Estu-

dos e Debates sobre a Reforma da Previdên-

cia e da Seguridade Social”, o Proseg.

A comissão reuniu empresários e acadêmicos

para analisar o assunto e, pela primeira vez no

Brasil, partindo de estudos comparativos de

tendências, sistemas de seguridade e legisla-

ção social de outros países, o conceito de Pre-

vidência evoluía do empirismo de sua prática

eminentemente ligada à seguridade, para a

racionalidade de uma base conceitual ligada

ao seguro. O Proseg introduziu nas matrizes

de cálculos do valor das contribuições as vari-

áveis de tempo de contribuição, idade e
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expectativa de vida, além do valor previsto para

a aposentadoria, antecipando a construção

teórica do fator previdenciário, que anos de-

pois seria adotado pelo Governo em reforma

do sistema de aposentadoria.1

Desde então o País vinha experimentando

diversas tentativas de reforma da Previdência.

Uma primeira, em 1992, inspirada no modelo

chileno, perdeu credibilidade junto com o

governo que a conduzia. Em 1994, com o início

do processo de estabilização econômica,

algumas correntes políticas do País voltaram a

defender mudanças na Constituição, alegando

serem estas essenciais para o equilíbrio

financeiro do Estado e, conseqüentemente,

para manutenção de estabilidade dos preços

na economia. Em relação à Previdência Social,

argumentava-se que a Constituição de 1988,

ao equiparar os direitos e ampliar os benefícios

sociais, havia elevado substancialmente os

gastos previdenciários sem contrapartida

suficiente de receita.

Após cerca de quatro anos de discussões e

negociações políticas em torno da reforma da

previdência, incluindo discussões e embates

políticos, foi finalmente aprovada, em 1988, a

emenda à Constituição que criou as condições

para a realização da Reforma na Previdência

Social brasileira (Emenda Constitucional nº 20

– EC 20).

A emenda determinou que fosse feita nova

lei que conferisse maior equilíbrio entre as

contribuições e os benefícios do sistema.

Assim, em novembro de 1999, foi

promulgada a Lei nº 9.876 que, dentre outras

alterações, passou a adotar o fator

previdenciário que havia sido sugerido no

Proseg. Pela fórmula, aumentos na

expectativa de vida terão um efeito redutor

na concessão dos benefícios do INSS.

Em maio de 2001, a Lei Complementar 109

consolidou as disposições relativas ao Regime

de Previdência Complementar classificando as

entidades de previdência complementar em

abertas e fechadas. Embora toda a legislação

até então vigente sobre o assunto tenha sido

modernizada, o mercado mantém-se ainda na

expectativa de que, com a regulamentação da

LC 109 – principalmente quanto a aspectos

da portabilidade de recursos entre as

entidades de previdência complementar,

abertas e fechadas – o mercado possa ser

impulsionado.

2.4. Agenda de poupança e
investimento em 2000

Atenta às mudanças ocorridas no cenário

internacional – caracterizado por crescente

globalização da economia – e na conjuntura

política nacional, a Fenaseg, atendendo

solicitação do Ministério da Fazenda, elaborou,

em 2000, a Agenda de Poupança e Inves-

timento para o mercado segurador brasileiro.

O documento reafirmava dois objetivos

permanentes da atuação empresarial do setor:

o aprimoramento do processo de formação de

poupança e sua canalização para inves-

timentos produtivos.

A Agenda partia de um pressuposto

relacionado ao quadro regulamentar e insti-

tucional da atividade seguradora, entendida

em sentido amplo e compreensivo dos três

segmentos, do Seguro, da Capitalização e da

Previdência Complementar: a necessidade de

se ter, em um mesmo sistema de supervisão

governamental, a fiscalização e normatização

de todas as atividades do setor.

Entendia, mais – e de acordo com princípios

firmados anteriormente em outros documen-

tos de compromisso setorial – que o desenvol-

vimento do mercado segurador brasileiro pres-

supõe, da parte do governo, uma atitude fran-

ca e objetiva de incentivo à oferta de produtos

1Hélio Zylberstajn et
alii,

Proseg,
Fipe - Fundação

Instituto de Pesquisas
Aplicadas, novembro

de 1994.
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geradores de poupança de longo prazo, nos

seguros do Ramo Vida, nos planos de benefíci-

os de Previdência Complementar e na Capita-

lização.

Especificamente em relação à modalidade do

seguro de vida individual, o mercado se mani-

festava enfaticamente a favor de medidas ur-

gentes no sentido de “aliviar a tributação des-

ses produtos, considerando sempre o critério

de não considerar como base de cálculo dos

tributos incidentes os valores alocados como

provisão ou reserva técnica”, destinados ou

comprometidos com o adimplemento de obri-

gações contratuais.

Nesse sentido, enfatizava que a motivação fis-

cal pode ser a base “para mudar o hábito da

poupança de curto prazo em favor de poupan-

ça de longo prazo”, na medida em que “tanto

o diferimento do Imposto de Renda, quando

da acumulação de recursos, quanto a isenção

da tributação sobre os ganhos, são fatores

determinantes para o sucesso” do mercado

segurador, fundamental para o desenvolvimen-

to sustentado do País.

2.5. Carta do Rio em 2001

Em agosto de 2001, no Rio de Janeiro, a

Fenaseg comemorou seus 50 anos em

solenidade que contou com a presença do

Presidente da República, Fernando Henrique

Cardoso, e cinco Ministros de Estado. A

Fenaseg entregou ao presidente e tornou

pública a “Carta do Rio”, documento que

interpretava o pensamento, a vontade e o

compromisso dos seguradores de adesão

aos ideais democráticos do povo brasileiro,

à busca permanente do bem-estar, da

tranqüilidade, da Paz Social e da realização

dos valores gerais da cidadania, como forma

de humanização do progresso, que deve ser

fundado na livre iniciativa e na justa valoração

do trabalho.

Reafirmaram, também, nesse documento, seu

compromisso institucional com a manutenção

da eficiência no cumprimento de sua missão

de proteger os agentes produtivos contra os

riscos de perdas patrimoniais; de assegurar a

renda das famílias, a proteção e garantia da

reposição de bens, indenizações e benefícios

em caso de infortúnio e proteção à saúde; de

promover a formação de reservas de longo pra-

zo, canalizáveis para projetos que contribuam

para o desenvolvimento brasileiro.

Entenderam que os avanços que decorrem

do ambiente de estabilidade econômica, re-

sultante da implantação do Plano Real em

1994, vinha favorecendo o crescimento do

mercado segurador, mas deviam ser

aprofundados pela eliminação dos excessos

de amarras regulamentares que desesti-

mulam a livre iniciativa e dificultam a criação

e oferta de produtos vitais para o consumi-

dor, particularmente no âmbito dos contra-

tos de assistência à saúde.

Manifestaram, finalmente, sua apreensão di-

ante da morosidade do processo de

privatização do IRB, que integra a política

de desestatização do Governo Federal e que

tem sido reclamado como determinante à

modernização do mercado de Resseguros,

fortalecimento do sistema de livre formação

e conseqüente barateamento de preços, es-

tímulo à criação de novos produtos e inser-

ção do mercado brasileiro no ambiente in-

ternacional, em condições de credibilidade

junto aos investidores estrangeiros. As em-

presas do setor assumiram, então, o compro-

misso institucional de empenho e de traba-

lho que compreendiam:

• Intensificação da oferta de proteção ao setor

industrial do País, como forma de preserva-

ção e estímulo ao aumento da produção,

evitando-se a interrupção no processo pro-

dutivo.
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• Desenvolvimento de produtos voltados à pro-

teção dos mecanismos de exportação, às ati-

vidades agroindustriais e ao ecossistema, em

face dos riscos de mudanças climáticas, e

no sentido da promoção do desenvolvimen-

to limpo.

• Promoção das modalidades do seguro saú-

de, como forma de disponibilizar serviços de

assistência médico-hospitalar, levando à opi-

nião pública a correta informação relativa à

presença complementar das seguradoras na

tarefa de universalizar a proteção à saúde,

preservado o caráter de atividade privada

na operação e na oferta de produtos ao con-

sumidor.

• Incremento e difusão da Previdência Com-

plementar como forma de ampliação dos

programas de aposentadorias livremente

programadas, e das novas modalidades de

seguros de vida, provimento de rendas ou

pecúlios, bem como a democratização do

acesso aos produtos destinados à popula-

ção de baixa renda.

• Esclarecimento à sociedade sobre a atividade

seguradora, transparência nas relações de

contrato, presteza na prestação de serviços,

respeito aos direitos do consumidor, diálogo

com o Judiciário, os Procons e outros núcleos

de defesa dos direitos de cidadania.

• Combate intensivo à fraude, que afronta a

sociedade e as leis, desmoraliza as institui-

ções, desordena e encarece o seguro.

• Parceria com as Secretarias de Segurança,

Defesa Civil e outras entidades públicas, visan-

do à diminuição da sinistralidade relacionada

à vida, ao patrimônio e ao trabalho, e à preven-

ção e redução dos índices de acidentes.

• Ênfase ao processo de formação de provi-

sões de longo prazo numa perspectiva de,

nos próximos 10 anos, alcançar o montante

correspondente a 20% do PIB brasileiro.

• Efetivação da quebra do monopólio do Se-

guro de Acidentes do Trabalho, com a con-

seqüente ampliação de seu caráter

indenizatório, visando à proteção do traba-

lhador, à prevenção e diminuição dos índi-

ces de sinistralidade.

Para tanto, o mercado segurador cobrava ao

Estado brasileiro que evoluísse do intervencio-

nismo, que inibe a livre iniciativa, para a legiti-

midade de sua missão de garantidor as liber-

dades individuais e institucionais, e firmasse

com o mercado o pacto da modernização dos

mecanismos de controle, fiscalização e regu-

lamentação do setor, que devem prioritaria-

mente atentar para a preservação da solvên-

cia, a formação de reservas e o estímulo à auto-

regulação.

O mercado cobrou também política tributária

que favorecesse a massificação democratiza-

da dos produtos de vida e previdência com

formação de reserva. E, finalmente, cobrava a

conclusão dos processos de Reforma da Pre-

vidência; a regulamentação do Artigo 192 da

Constituição Federal; a regulação do setor de

assistência complementar à saúde; políticas

de segurança pública e combate à crimina-

lidade; a retomada dos programas de política

social, voltados à geração de emprego; e a

distribuição mais justa da riqueza nacional,

medidas que deverão facilitar o acesso da po-

pulação ao sistema de proteção propiciado

pelo Seguro.

A Carta do Rio passou a valer como verdadeiro

programa de metas qualitativas do mercado

segurador brasileiro no início de milênio.
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2.6. Compromisso com o Governo
e o povo brasileiro: 2002

Durante a campanha eleitoral para a presidên-

cia da República, em 2002, a Fenaseg apre-

sentou à reflexão dos vários candidatos um

documento que se constituía em compromis-

so corporativo e proposta de busca de maior

eficiência do mercado segurador. Encerrado o

ciclo eleitoral, e consolidada a escolha do pre-

sidente Luiz Inácio Lula da Silva, nova propos-

ta-síntese de atuação do mercado foi encami-

nhada ao Governo - “Compromisso com o

Governo e o povo brasileiro”, que ficou conhe-

cida como “PT Comitê”, articulado em torno

de quatro eixos temáticos:

• Definia o modelo de proteção social privada

no Brasil, que compreende o seguro de vida

e previdência complementar, seguro saúde

e seguro de acidentes do trabalho.

• Abordava temas gerais da indústria de segu-

ros, com destaque para o seguro rural, segu-

ro de crédito à exportação, seguro habi-

tacional e seguro de riscos ambientais.

• Enfocava temas institucionais relacionados

com o resseguro, tributação da atividade se-

guradora, estrutura de regulação e fiscaliza-

ção do mercado, segurança e fraude.

• Finalmente, apresentava uma síntese de

agendas e propostas, em andamento, em di-

versos foros internacionais, relativos ao de-

safio brasileiro de estabelecer negociações

comerciais simultâneas; destacando, sobre-

tudo, o processo de conformação do

Mercosul, Alca, e as tratativas no âmbito da

Organização Mundial do Comércio.

No documento, a Fenaseg dava contorno à re-

levância econômica e social do mercado se-

gurador, alinhava os pressupostos para a am-

pliação da proteção social propiciada por ele

à população brasileira, apresentava soluções

para o fortalecimento e ampliação do sistema

produtivo, as necessidades institucionais do

mercado com vistas a seu pleno desenvolvi-

mento, e seu posicionamento frente aos acor-

dos internacionais do comércio exterior.

2.7. Agenda de trabalho para o
sistema de seguros privados,
previdência complementar e
capitalização

Em outubro de 2003, a Fenaseg apresentou à

Secretaria de Política Econômica do Ministério

da Fazenda, por sugestão do próprio Governo,

uma Agenda de Trabalho para o Sistema Nacio-

nal de Seguros Privados. Consubstanciando o

resultado de sugestões e discussões realizadas

em comissões temáticas, indicava as medidas

que o mercado considerava indispensáveis ao

aperfeiçoamento do sistema, a saber:

• Definição de regras de governança cor-

porativa para as operadoras; criação de

ouvidoria e defensoria dos segurados nas

operadoras; implantação da mediação e ar-

bitragem nos contratos de seguros; estabe-

lecimento de mecanismos de auto-

regulação dos segmentos com o estabeleci-

mento de Código de Boas Práticas.

• Aperfeiçoamento de regras contábeis, de pla-

nos de contas, de mecanismos de controle

interno, de compliance, dos conceitos e crité-

rios de solvência compatibilizados com pa-

drões adotados internacionalmente; regras

para minimização de riscos estruturais sistê-

micos e de proteção ao consumidor; moder-

nização das formas de contratação, inclusive

com utilização de autenticação eletrônica.

• Reordenação da legislação tributária visan-

do, sobretudo, incentivar a formação de pou-

pança doméstica de longo prazo, com foco

específico nas necessidades de pessoas fí-
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sicas que optem por investimento de longo

prazo em troca de liquidez ou de pessoas

jurídicas que participem do custeio de se-

guros e planos de benefícios.

Algumas das sugestões constantes da agen-

da de modernização do mercado segurador

tiveram início de implantação ao longo do

mesmo ano de 2003.

3. Um lugar de
trabalho, idéias e
propostas: as
conferências

Reconhecendo as qualidades das experiênci-

as bem sucedidas, a Fenaseg reativou e mo-

dernizou um evento que por várias décadas

marcou lugar no mercado segurador, a cha-

mada Conferência Brasileira de Seguros, ten-

do o último encontro ocorrido há 12 anos.

Foi reanimada em 2000 com o nome

CONSEGURO, Conferência Nacional de Segu-

ros, Resseguros, Previdência Privada e Capi-

talização, com a finalidade de estimular e ofe-

recer ao mercado condições para que pudes-

se discutir a sua atualidade e as suas perspec-

tivas em fórum apropriado. Nesse espaço de

tempo, as mudanças ocorridas no setor e no

País - com o advento da globalização e conse-

qüente queda de várias barreiras inibidoras à

expansão do mercado, e também da estabili-

dade econômica alcançada a partir de 1995,

foram muitas e profundas.

Além de possibilitar ao mercado de seguros

expressar sua força na economia, por reunir

segmentos tão distintos como seguro, resse-

guro, previdência complementar e capitaliza-

ção, e conseqüentemente apontar perspecti-

vas para esses setores, tanto no atacado como

no varejo, a Conseguro trouxe também ao con-

vívio do mercado a experiência de especialis-

tas nacionais e internacionais das áreas priva-

da e pública tanto do seguro quanto de outros

ramos de atividade que interagem com o setor

segurador.

Além disso, desempenha uma outra importan-

te função, de caráter social: a de funcionar

como mecanismo de divulgação e repercus-

são do posicionamento das seguradoras em

matérias polêmicas e importantes, como por

exemplo, a forma como os órgãos de comuni-

cação e os de defesa do consumidor vêem o

mercado segurador e como a sociedade deve

compreender as questões controversas da ati-

vidade. Enquadram-se, nesse caso, os proble-

mas do Seguro Saúde, as conseqüências das

fraudes e os problemas da violência no País.

3.1. A 1a Conseguro em 2000

O resultado da 1a Conferência Brasileira de

Seguros, Resseguros, Previdência Privada e

Capitalização, realizada em setembro de 2000,

impressionou, não só em termos quantitativos

- 1.350 participantes, 53 palestrantes, 67

debatedores, 37 temas, como qualitativos. Na

análise do desempenho do setor de seguros,

tanto quanto na sondagem de suas perspecti-

vas, nada escapou, na abordagem dos temas

discutidos, que pudesse servir-lhe ao aperfei-

çoamento e à expansão. Justamente por se-

rem esses os meios indispensáveis à realiza-

ção do grande objetivo do mercado: servir ao

desenvolvimento econômico do País e à pro-

moção do bem-estar social.

Foi apresentado um prognóstico sobre o de-

senvolvimento futuro do mercado, consideran-

do que, em cenário de economia estável e ex-

pansão econômica anual média de 4%, o volu-

me agregado da produção de Seguros, Capi-

talização e Previdência Complementar Aberta

pode ascender a R$ 56 bilhões em 2005, e o
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País, em 10 anos, pode vir a se beneficiar com

uma acumulação de reservas da ordem de

R$ 278 bilhões.

3.2. A 2a Conseguro em 2003

Em novembro de 2003, no Rio, foi realizada a

2a Conferência Brasileira de Seguros, Resse-

guros, Previdência Privada e Capitalização –

que contou com a participação de cerca de

mil profissionais e personalidades do setor. A

agenda de debates – cinco palestras e 30

workshops técnicos – compreendia, entre ou-

tros temas de atualidade do mercado segura-

dor brasileiro, a questão da ética e transparên-

cia nas relações de consumo, os novos valores

a serem incorporados às rotinas de produção

e comercialização de produtos, a inclusão so-

cial através da proteção propiciada pelo

mercado segurador, e as transformações de

natureza social e econômica neste início de

milênio.

Entre os vários assuntos lançados à reflexão

dos participantes, foi destacado o fato de o

Brasil ter sido superado pelo México no ranking

de seguros nos países latino-americanos, e um

desafio de crescimento: enquanto a participa-

ção da atividade seguradora no PIB dos paí-

ses desenvolvidos situa-se entre 6% e 10%, no

Brasil mantém-se em torno de 3%. O consumo

per capita é de apenas US$ 64, contra a média

de US$ 961 na Europa e US$ 3 mil nos Estados

Unidos.

O sistema concentrador de renda no Brasil foi

visto como um dos obstáculos à maior difusão

dos produtos do mercado segurador. O mer-

cado, portanto, deve estar atento aos progra-

mas que favoreçam a inclusão social, especifi-

camente à criação de mecanismos que propi-

ciem a melhoria dos níveis de renda da popu-

lação. Entre os desafios e perspectivas apre-

sentados ao mercado foram destacados: a

questão da ética e da responsabilidade social

das empresas, a necessidade da auto-regula-

mentação do setor, o combate sistemático à

fraude, a necessidade da difusão e utilização

de ferramentas de gerenciamento de risco e

de tecnologia da informação.
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Potencialidades do Crescimento

Participação do Mercado Segurador em relação ao PIB Brasileiro

1. Expansão do
mercado a partir
de 1994

No dia 1o de julho de 1994, o Brasil ganha a
maior conquista de sua história econômica re-
publicana, com a implantação do Real (R$),
nova moeda com valor aquisitivo estável. Os
preços caem e passam a variar apenas em ra-
zão de oferta e demanda. Expande-se ordena-
damente o consumo. Entram capitais novos no
Brasil. A inflação recebera golpe de morte. Sem
a necessidade de tabelamentos ou de grilhões
normativos, dobra-se vencida por forças de
mercado e de política econômica de raízes fir-
memente fundamentadas na razão.

O lançamento do Plano Real vinha, portanto,
na medida certa da aspiração dos segurado-
res, que em 1994 assistiram ao melhor desem-
penho já registrado até então em toda a histó-

Diante da produção historicamente registra-

da, acredita-se que a produção do mercado

segurador – entendido como a soma de seus

três segmentos: seguros, capitalização e pre-

vidência complementar aberta – possa efeti-

vamente chegar a R$ 116 bilhões em 2009, e

que o Brasil poderá, nesse mesmo período, vir

a se beneficiar da acumulação de recursos da

ordem de R$ 220 bilhões, na soma dos três

segmentos, entre provisões técnicas garanti-

doras das obrigações (R$ 173 bilhões) e capi-

tal próprio das empresas (R$ 47 bilhões).

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

5.560

11.869

16.320

22.355

25.028

26.181

28.275

32.763

37.656

42.513

51.161

1,29

2,11

2,53

2,87

2,87

2,86

2,90

2,98

3,14

3,16

3,38

430.266

561.305

646.192

778.887

870.743

914.188

973.846

1.101.255

1.198.736

1.346.028

1.514.924

Produção do setor
(US$ milhões)

PIB
(US$ milhões)

Participação
no PIB (%)

ria de sua atividade. O volume de prêmios, que
em 1992 tinha chegado a US$ 6 bilhões e caíra
em 1993 para US$ 5,6 bilhões, salta espetacu-
larmente para US$ 11,9 bilhões, e a participa-
ção no PIB, até então estagnada em torno de
1%, finalmente salta para a proximidade de 2%.
E no primeiro semestre de 1995 o volume de
prêmios mantém sua trajetória ascensional,
com um crescimento de 55% sobre igual perí-
odo anterior, levando a um total mensal que já
ultrapassava R$ 1 bilhão.

Desde então, vivendo em ambiente de estabi-
lidade econômica marcado pela queda verti-
cal da inflação brasileira, que despencara dos
quase 3.000% ao ano da primeira metade da
década de 90 para índices que, em junho de
2001, situavam-se numa expectativa de 4,5%
ao ano, o mercado segurador dá início a uma
trajetória de crescimento. E passa a operar em
novo patamar na relação da produção de prê-
mios/PIB, que agora é da ordem de 3%, contra
um índice historicamente engessado em 1%.

Ano

Prêmios e PIB figurados em R$ milhões
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R$ milhões

Segmento

Seguro

Capitalização

Previdência

Complementar

Total

1996

15.171,242

5.736,392

1.447,097

22.354,731

1997

18.394,786

4.420,772

2.212,647

25.028,205

1998

19.398,060

3.553,996

3.228,689

26.180,745

1999

20.286,956

4.090,174

3.897,596

28.274,726

2000

22.992,932

4.391,491

5.378,329

32.762,753

2001

25.341,254

4.789,563

7.525,028

37.655,845

2002

30.148,775

5.217,204

7.147,172

42.513,151

Arrecadação

1995

12.924,593

2.385,962

1.009,930

16.320,485

Complementar

2003

37.326,886

6.022,577

7.812,011

51.161,474

R$ milhões

Segmento

Seguro

Capitalização

Previdência

Complementar

Total

1996

5.124,243

3.342,556

3.189,769

11.686,568

1997

6.321,776

3.700,600

4.616,406

14.638,782

1998

7.294,706

4.087,049

6.769,011

18.150,766

1999

8.789,891

4.579,035

9.917,371

23.286,297

2000

10.569,238

5.534,615

13.665,447

29.769,300

2001

10.194,149

6.315,391

20.782,833

37.292,372

2002

14.443,496

7.202,962

26.754,328

48.400,786

Provisões Técnicas

1995

4.796,770

1.789,399

1.937,680

8.523,849

Complementar

2003

23.184,299

8.223,082

34.665,477

66.072,858

2. Mercado

quantificado em 2003

2.1. A operação do Mercado
Segurador

No encerramento do exercício de 2003

atuavam no Brasil 133 empresas na atividade

de seguros, 15 na comercialização de títulos

de capitalização, 69 na oferta de planos de

previdência complementar aberta e 65.160

corretores de seguros habilitados. Nesse ano,

o mercado segurador – que compreende os

segmentos de seguros, capitalização e

previdência complementar aberta – foi

responsável pela mobilização de 3,38% do PIB,

ao apresentar produção global de prêmios e

contribuições de R$ 51,161 bilhões.

O montante da produção do mercado

segurador em 2003 – que representa

crescimento de 20,3% sobre a receita global

de R$ 42,513 bilhões registrada em 2002 –

confirmou uma vez mais a tendência

consistente de evolução que vem sendo

registrada nos três segmentos (seguros,

capitalização e previdência complementar)

desde meados da década de 90, conforme

quadro a seguir:

O montante assim acumulado, acrescido
do patrimônio das empresas que operam
nesse mercado, alcança a cifra de R$ 92,6
bilhões no final de 2003, demonstrando,
f inalmente,  a re levância do mercado
segurador como setor estratégico de
formação de poupança doméstica e como
agente financiador da economia, através

do processo de invest imento desses
recursos. Para fazer face a uma conjuntura
ainda marcada pela alta volatilidade do
mercado de capitais, o mercado segurador
adota um perfi l  bastante conservador
nesses investimentos: 95,15% dos recursos
estão alocados em títulos públicos, em
modalidades de renda fixa e em imóveis.

O bom desempenho do mercado segurador
reflete-se de modo mais visível no volume de
recursos acumulados em provisões, reservas
técnicas e fundos que, ao final de 2003,
registraram montante de R$ 66,1 bilhões.

Esse número confirma a tendência de
crescimento constante e expressivo expe-
rimentado pelo mercado na acumulação de
reservas: 675% entre 1995 e 2003, conforme
quadro a seguir:
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R$ milhões

Modalidade

Individual

Grupo

Total

1996

182

2.653

2.835

1997

202

3.129

3.332

1998

198

3.271

3.469

1999

204

3.303

3.507

2000

299

3.619

3.918

2001

392

3.893

4.285

2002

2.962

4.200

7.162

Seguro de Vida

1995

138

2.085

2.223

2003

7.504

4.562

12.066

O seguro do ramo Vida, como se vê, a partir do

momento em que ganhou competitividade em

relação a outras modalidades de acumulação

de poupança financeira de caráter previ-

denciário, abriu caminho, inclusive, para de-

senvolvimento de novos produtos, conjugan-

do coberturas por sobrevivência e de risco por

invalidez e/ou morte. E, ao registrar incremen-

to de 68,5% sobre a produção do ano anterior,

atingiu, em 2003, uma produção (prêmios ar-

recadados) no valor de R$ 12,1 bilhões e se

consolidou como ramo mais importante do

mercado, ultrapassando a do ramo de seguro

para automóveis.

2.2. Segmento de seguros

Entre os anos de 1995 e 2003, o segmento

de seguros mais que dobrou de tamanho, ao

apresentar crescimento acumulado de

188,8% no período, quando o valor total das

receitas passou de R$ 12,925 bilhões para

R$ 37,327 bilhões. Este valor é 23,81% maior

que a produção registrada em 2002, de

R$ 30,149 bilhões.

Tal crescimento era previsível desde o momen-

to em que o Brasil – vencida a batalha histórica

da inflação em 1994 – conseguiu recolocar sua

economia de volta nos trilhos do real. A partir

do momento em que puderam trabalhar com

referencial fixo de moeda, as empresas come-

çaram a recuperar a crença no valor do traba-

lho e a apostar na prosperidade do país.

Um primeiro efeito do acerto do novo orde-

namento econômico foi o aumento de renda

das camadas menos favorecidas da popula-

ção, que passaram a consumir mais, permitin-

do que as empresas retomassem seus investi-

mentos e ampliassem sua eficiência, produti-

vidade e competitividade.

Inaugurou-se uma era de mais realismo, que

teve conseqüências diretas no comportamen-

to das empresas de seguros. O novo consumi-

dor – que passou a adquirir mais bens durá-

veis, como os automóveis – passou a reclamar

que, além de preços competitivos, as segura-

doras oferecessem maior segurança e

previsibilidade na realização futura das obri-

gações contratualmente assumidas.

A partir daí, em ambiente de estabilidade

econômica, o segmento de seguros entrou em

rota de consolidação de presença na economia

nacional, registrando sucessivos aumentos

no volume de prêmios e contribuições

arrecadadas.

Seguro de Vida
Uma das molas propulsoras desse crescimen-

to nos últimos três anos foi o seguro do ramo

Vida. Impulsionado por fatores importantes,

como a isenção do Imposto sobre Operações

Financeiras para os seguros com cobertura por

sobrevivência e a regulamentação do produto

VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) e seus

correlatos, o ramo tornou-se mais visível e dis-

ponível para o consumidor, como produto al-

ternativo aos planos de benefícios de previdên-

cia complementar, focado, sobretudo, nas ca-

madas da população de mais baixa renda, ain-

da não convenientemente atendidas por pro-

duto dessa natureza.
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Seguro de Automóveis
O ramo Auto, acrescido do ramo Responsabili-

dade Civil Facultativa – Veículo, maior carteira

do mercado de seguros até 2002, vem apre-

sentando comportamento linear em relação ao

desenvolvimento geral do mercado. Conforme

explicitado no gráfico acima, ao apresentar

produção global de prêmios equivalente a

R$ 8,789 bilhões (crescimento de 7,3% sobre a

produção de R$ 8,189 bilhões registrada em

2002), teve participação relativa de 23,5% no

total do mercado.

São números representativos. Mas ainda man-

tidos muito aquém da verdadeira curva de

possibilidades de produção do mercado, quan-

do se considera que, para uma frota nacional

estimada em 36 milhões de veículos auto-

motores, cerca de 9 milhões (25%) foram se-

gurados em 2003.

Seguro Saúde
Já o ramo Saúde, deslocado para o 3o lugar a

partir de 2001 na produção agregada do setor,

encerrou o exercício de 2002 com cerca de 5,2

MIX da Carteira de Seguros em 2003
R$ 37.326,88 milhões

Acidentes Pessoais

Auto (Casco + RCF - V)

Demais

DPVAT

Habitacional

Incêndio

Riscos Diversos

Saúde

Transporte

Vida

milhões de brasileiros segurados, o que

representa pouco mais de 14,9% do

atendimento do mercado de saúde supletiva

no Brasil, estimado em cerca de 35 milhões de

pessoas. Sua produção mantém-se expressiva:

R$ 6,617 bilhões em 2003, o que representa

um crescimento de pouco mais de 4,6% sobre

os R$ 6,326 bilhões em prêmios produzidos no

ano anterior.

Esses números, entretanto, ainda refletem a

acentuada perda em número de contratos

individuais ocorrida nos últimos anos,

invertendo tendência de crescimento que se

manteve entre 1994 e 1999, ano em que as

operadoras registravam o volume recorde de

6,5 milhões de segurados.

Além dessa dificuldade, o ramo Saúde vem

sendo submetido a uma drástica tendência

de alta nos níveis de sinistralidade, elevados

Seguro Saúde

R$ milhões

1995

1.994

1996

3.019

1997

3.975

1998

4.295

1999

4.924

2000

5.694

2001

6.063

2002

6.326

2003

6.617

Auto
(Casco + RCF-V)

Saúde

Vida
Incêndio

Acidentes
Pessoais

DPVAT

Habitacional

Transporte
Riscos

DiversosDemais

2,8%

23,5%

7,1%

3,9%

2,1%

7,2%

1,4%

17,7%

1,9%

32,3%

1.063,5

8.789,7

2.652,4

1.469,6

771,1

2.680,1

519,8

6.616,7

697,4

12.066,0

R$ milhões
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Ramo 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Auto 60,83% 68,26% 72,87% 70,89% 76,11% 72,69% 69,00% 71,07% 73,12%

Vida 45,89% 48,86% 46,79% 51,81% 51,44% 50,09% 49,09% 53,52% 60,12%

Saúde 73,64% 75,56% 77,74% 79,67% 79,02% 80,30% 83,19% 82,07% 86,21%

Riscos Div. 58,68% 65,79% 67,63% 56,45% 61,37% 64,57% 63,03% 60,73% 38,79%

Incêndio 47,81% 48,99% 64,80% 69,82% 70,49% 63,32% 61,68% 55,48% 54,08%

Acid.Pes. 18,08% 22,49% 21,59% 25,16% 23,73% 23,77% 25,11% 28,66% 26,26%

DPVAT 72,61% 75,58% 76,93% 62,13% 78,77% 77,27% 78,77% 75,78% 76,66%

Habitacional 77,98% 71,86% 74,78% 70,15% 43,94% 39,34% 29,10% 34,15% 37,60%

Transporte 48,93% 49,24% 52,38% 54,78% 61,49% 51,15% 51,45% 45,02% 44,30%

Demais 50,25% 57,56% 66,09% 58,39% 67,40% 62,07% 65,00% 60,90% 55,37%

Total 58,64% 63,40% 66,41% 66,61% 69,00% 67,29% 66,48% 66,93% 68,50%

de 71% em 1994 para mais de 86% em 2003.

É um patamar operacional que implica em

prejuízo para as operadoras, se somado a

ele o cálculo das despesas administrativas,

com a comercialização e pagamento de tri-

butos, o que tem levado a forte inibição nas

iniciativas neste segmento. Diversas empre-

sas – algumas de atuação internacional, in-

clusive – resolveram encerrar suas opera-

Sinistralidade

Total de Contratos de Seguros em 2002

82,8 milhões

Auto
10,2 milhões

12%

DPVAT
25,6 milhões

31%

Outros Bens e Obrigações
11,4 milhões

14%

Saúde
5,2 milhões

6%

Vida + Acidentes Pesoais
30,4 milhões

37%

Vida +
Acidentes
Pessoais

Saúde
DPVAT

Outros
Bens e

Obrigações

Auto

ções com o seguro saúde ao longo de 2001.

Em 2003, a sinistralidade no mercado bra-

sileiro de seguros apresentou aumento em

seu índice agregado:  68,50% contra

66,93% em 2002. O ramo Saúde, ao regis-

trar 86,21% em 2003, mantém-se como

detentor da mais alta sinistralidade, con-

forme quadro a seguir:

Outro indicador que pode medir a vitalidade

do mercado é o crescimento em número de

contratos em carteira, nos vários ramos de

seguros. Fechou o ano de 2002 com um total

de 82,8 milhões de contratos, com destaque

para os ramos Vida e Acidentes Pessoais (30,4

milhões de contratos), que representou 36,7%

do total, conforme gráfico a seguir:
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2.3. Segmento de previdência
complementar aberta

No Brasil, o mercado de previdência comple-

mentar transcende a edição da Lei nº 6.435,

de 1977, pois, anteriormente à sua edição, já

se comercializavam planos de benefícios ain-

da que sem uma estrutura legal que lhes em-

prestasse adequado amparo legal. A referida

lei veio a regularizar tal situação estruturando

a atividade e segmentando-a em duas verten-

tes, a aberta e a fechada, o que, posteriormen-

te, veio a ser confirmado pela Lei Complemen-

tar nº 109, de 2001, que hoje rege o setor,

revogada a legislação anterior.

Atualmente, o segmento de previdência com-

plementar aberta é operado por Sociedades

Seguradoras autorizadas a atuar, exclusiva-

mente, com seguros de pessoas e por Entida-

des Abertas de Previdência Complementar

que devem estar constituídas, em ambos os

casos, como sociedades anônimas, conforme

dispõe a já citada Lei Complementar nº 109/

2001. No entanto, as Entidades Abertas de Pre-

vidência Complementar constituídas como

sociedades civis, sem fins lucrativos, em con-

formidade com a Lei nº 6.435/77, poderão man-

ter sua organização jurídica.

Modernizada, inclusive pela Lei Complementar

nº 109, de 2001, já referenciada, e se equivalen-

do, organizacionalmente, aos seguros de pes-

soas, a Previdência Complementar Aberta evo-

luiu rapidamente, após o advento do Plano

Real, como resultado, principalmente, dos se-

guintes fatores: dos benefícios decorrentes da

maior estabilidade econômica; do seu aperfei-

çoamento estrutural e operacional, privilegian-

do a transparência e o respeito ao consumidor;

e da longa discussão que vem trazendo cada

vez maiores incertezas à sociedade acerca das

formas por que se dará continuidade sustenta-

da à previdência estatal brasileira.

Em 1999, o volume de arrecadação de contri-

buições já havia alcançado R$ 3,898 bilhões –

crescimento de 720%, comparativamente aos

números de 1994 – e as provisões técnicas,

R$ 9,9 bilhões.

Em 2002, já com mais de 5 milhões de partici-

pantes, os planos de previdência complemen-

tar aberta superaram largamente os 3,76 mi-

lhões registrados ao final de 2001:

Quantidade de Participantes em 2002

5.076.545

Previdência Complementar Aberta
no Brasil

R$ milhões

Ano

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Produção

475,186

1.009,930

1.447,097

2.212,647

3.228,689

3.897,596

EAPCs

70%

30%

Seguradoras
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Em 2003, o segmento foi operado por 69 insti-

tuições, sendo 40 seguradoras e 29 entidades

abertas sem fins lucrativos (EAPCs), que repre-

sentaram, respectiva-mente, 58,0% e 42,0% do

total das empresas do mercado. Entretanto,

as seguradoras captaram 94% do valor das

contribuições arrecadadas, de um total de

R$ 7,81 bilhões.

Essa evolução, de apenas 9,3%, deveu-se ao

acelerado crescimento da concomitante

comercialização do seguro Vida, com cober-

tura por sobrevivência (VGBL).

No número destaca-se, no entanto, a partici-

pação cada vez maior dos Planos Geradores

de Benefícios Livres (PGBLs). Criados em 1997,

já participavam, ao final de 2003, com 52,6%

do volume arrecadado.

Receita por Tipo de Plano Previdenciário
em 2003

R$ 7.812 milhões

Produção de Previdência Complementar Aberta

  1995

1.009,93

1996

1.447,09

1997

2.212,64

1998

3.228,68

1999

3.897,59

2000

5.387,33

2001

7.525,02

2002

7.147,17

2003

7.812,01

Contribuições arrecadadas

R$ milhões

Provisões Acumuladas em 2003

R$ 34.665,3 milhões

Planos
Previdenciários
47,4%

PGBL
52,6%

Planos
Previdênciários
65,3%

PGBL
34,7%

O valor da receita bruta de contribuições em

2003 montou a R$ 7,81 bilhões contra R$ 7,15

bilhões registrados em 2002. Não obstante,

manteve-se, em 2003, a trajetória de consoli-

dação do segmento que vem sendo registra-

da desde o advento do Plano Real.

A riqueza acumulada pela sociedade nas em-

presas atuantes (provisões, reservas técnicas

e fundos) atingiu montante superior a R$ 34,6

bilhões e – conforme gráficos a seguir – expe-

Provisões - Previdência Complementar
Aberta

  1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001 2002  2003

1.937,7
3.189,8

4.616,4
6.769,0

9.917,4

13.665,4

20.782,8

26.754,3

34.665,5

rimentou crescimento significativo (1.689%)

desde 1995, restando substancialmente depo-

sitada em sociedades seguradoras e já com

parte significativa em planos do tipo PGBL.

R$ Milhões
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2.4. Segmento de capitalização

O mercado de capitalização no Brasil é opera-

do por Sociedades de Capitalização constitu-

ídas sob a forma de sociedades anônimas, com

ações nominativas. A autorização para funcio-

namento é concedida pelo Ministro de Estado

da Fazenda, após análise pela Superintendên-

cia de Seguros Privados – SUSEP.  Este foi um

dos segmentos do mercado segurador que

vivenciou transformações mais profundas na

década de 90.

A Capitalização, cuja história no Brasil teve iní-

cio em 1929, passou a ter visibilidade insti-

tucional desde o nascimento da Fenaseg, em

25 de junho de 1951, ao figurar na denomina-

ção da entidade: FNESPC – Federação Nacio-

nal Empresas de Seguros Privados e de Capi-

talização. Mas, não obstante a antigüidade

desse nascimento, ao longo de quarenta anos

de história, já dentro da Fenaseg, a Capitaliza-

ção praticamente passava incólume e invisí-

vel, ao largo das angústias, dos avanços e re-

cuos da atividade seguradora.

Nas décadas de 40 e 50, a Capitalização

apresentava crescimento médio anual próxi-

mo de 10%, participando do bolo do PIB com

aproximadamente 0,30%, e suas operadoras

chegavam a ser mais ricas que as segurado-

ras. Nos primeiros anos da década de 60,

atropelada pela inflação e obscurecida pe-

las nuvens de incertezas que pairavam so-

bre o País, o setor apresenta quebra em sua

produção, que chega a 20,9% negativos em

1965. Mas, a partir da reforma do mercado

de capitais (Lei nº 4595/65) e da instituição

da correção monetária, sua produção parte

de uma participação de 0,11% no PIB em

1965, para chegar a 0,21% em 1980 e entrar

em rota ascensional desde então: em 2000,

com uma produção de R$ 4,34 bilhões, a Ca-

pitalização já representava 0,38% do PIB.

A partir de 1994, com o advento do Plano

Real, a Capitalização – em ambiente de es-

tabilidade – dobra sua produção em apenas

um ano: arrecada R$ 1,941 bilhão contra

R$ 843 milhões do ano anterior. Também do-

bra o volume de suas reservas técnicas:

R$ 1,487 bilhão.

No dia 17 de fevereiro de 2000, foi divulgado o

texto da Resolução CNSP nº 23, que, em cinco

artigos, alterava dispositivos da Resolução

CNSP nº 15/91, objetivando atualizar, sobretu-

do, o rito de publicidade e acesso pelo públi-

co ao lugar dos sorteios, a forma de pagamen-

to de prêmios, o registro dos bens garantido-

res das provisões  e a notificação do contem-

plado em sorteio. A 12 de maio é editada a

Circular SUSEP nº 130, que, analiticamente, em

26 artigos, normatiza sobre as formas de

comercialização dos títulos, características das

séries de emissão, taxas de juros, indivisi-

bilidade do título em relação à emissora, parti-

cipação dos titulares de títulos nos lucros das

sociedades de capitalização, forma de sorteio

e constituição de reservas, carregamentos, res-

gate, pagamento de resgates e sorteios e ti-

pos de publicidade.

O mercado de capitalização, mais de setenta

anos depois de sua chegada ao Brasil, ganha

linhas nítidas que se ajustavam não apenas ao

desenho clássico do produto, mas o coloca-

vam sob norma inteiramente ajustada aos

direitos consagrados em código de defesa do

consumidor.

R$ milhões

Segmento

Receita

Provisões

1996

5.736,392

3.342,086

1997

4.420,772

3.700,600

1998

3.553,996

4.087,049

1999

4.090,174

4.579,035

2000

4.391,491

5.534,615

2001

4.789,563

6.315,391

2002

5.217,204

7.202,962

Capitalização
1995

2.385,962

1.789,399
Técnicas

2003

6.022,577

8.223,082
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Em 2002, registrou-se tendência de alonga-
mento dos prazos dos títulos de capitalização
em mãos do investidor. Vale dizer, deu-se mai-
or estabilidade à poupança, no momento em
que os títulos de pagamento mensal contribu-
íram com receita de R$ 3,73 bilhões, equiva-
lente a 71,5% do total produzido pelo merca-
do. Os títulos de pagamento único (26,3% do
total do mercado em 2003) tiveram produção
de R$ 1,58 bilhão.

Depois de ter vivido retração no volume global
de negócios entre 1996 e 1998 (receita de
R$ 3,55 bilhões em 1998 contra o recorde de
R$ 5,74 bilhões em 1996), a capitalização brasi-
leira confirmou a tendência de forte recupera-
ção de sua participação relativa no agregado
do mercado. Registrou receita bruta de R$ 6,02
bilhões nas 15 empresas que operaram no mer-
cado brasileiro em 2003, o que representa
acréscimo de 15,44% sobre a produção de
2002 (R$ 5,22 bilhões).

Importante observar que, entre 1995 – quando
a receita bruta da capitalização brasileira re-
gistrou o valor de R$ 2,39 bilhões – e 2003 (re-
ceita de R$ 6,02 bilhões), o crescimento acu-
mulado do mercado como alternativa de pou-
pança aliada à forma lúdica do sorteio foi de
152%. No mesmo período, as provisões técni-
cas (R$ 1,79 bilhão em 1995 e R$ 8,22 bilhões)
tiveram um crescimento acumulado de 360%,
revelando que a melhor qualidade da receita
veio acompanhada do alongamento do prazo
de poupança.

Reflexo da estabilidade monetária, que se

manteve em 2003, o valor da poupança acu-

mulada pela capitalização brasileira foi de

R$ 8,22 bilhões, 14% maior que o que havia

sido registrado em 2002: R$ 7,20 bilhões. Esse

aumento foi maior que o incremento de receita

da capitalização no exercício:

Receita Líquida com Títulos de
Capitalização em 2003
R$ 6.022,58 milhões

Pagamento
Único
26,3%

Pagamento
Mensal
73,7%

Quantidade de Títulos em 2003

303,7 milhões

Pagamento
Mensal
47,0%

Pagamento
Único
53,0%

No ano, o número de títulos ativos registrados

no exercício foi de 303,7 milhões em 2003 con-

tra 238,7 milhões em 2002.

A mudança de perfil do consumidor, que pas-
sou a priorizar a estabilidade da poupança com
o valor do título de capitalização maior que no
passado, foi uma das molas nesse incremento
no processo de formação de reservas. Sua
maior estabilidade pelo alongamento dos pra-

zos torna evidente que o mercado já não con-
sidera mais a capitalização uma loteria, mas
uma forma de guardar recursos com atrativo a
mais, que é o sorteio. Isto, certamente, passa a
influenciar positivamente o futuro da capitali-
zação no País.

Provisões Técnicas

  1995

1.789

1996

3.343

1997

3.701

1998

4.087

1999

4.579

2000

5.535

2001

6.315

2002

7.203

2003

8.223

R$ milhões



33

Total da Riqueza Segurada em 2002
R$ 9.215,9 bilhões

Obrigações
R$ 1.866,9

Auto
R$ 885,2

Outros Bens
R$ 2.210,0

R$ bilhões

Vida +
Acidentes
Pessoais

R$ 3.055,3
DPVAT
R$ 972,6

33,2%

24,0%10,6%

20,3%
9,6%

2,4%

Saúde
R$ 6,3

0,1%

DPVAT (DAMS)
R$ 219,6

3. Função social da
atividade seguradora

Consolidando as informações do Balanço So-
cial do Mercado Segurador de 2002, verifica-
se que o valor total da Riqueza Segurada pela
atividade de Seguros – traduzida pelo total de
responsabilidades assumidas pelo mercado
naquele ano – foi de R$ 9,2 trilhões, sendo que
segmento de pessoas ultrapassou R$ 4 trilhões
e na cobertura de bens patrimoniais ultrapas-
sou R$ 3 trilhões, o que reforça a importância
desse importante mecanismo de proteção so-
cial para a população em geral e para a ativi-
dade produtiva do País.

A dimensão e a importância do retorno da

atividade seguradora à sociedade também

são desconhecidas da opinião pública, na

medida em que ainda existe um campo vas-

to de informação a ser trabalhado

corporativamente pelo mercado. Sob esse

aspecto, os números são relevantes: somen-

te em 2002 o segmento de seguros incorreu

em custo total para preservação da riqueza

segurada superior a R$ 18 bilhões. Nesse

total destacam-se os valores consumidos

para a reposição ou preservação de Veículos

(R$ 6,356 bilhões), o custo da preservação

da Saúde (R$ 5,415 bilhões) e os valores

despendidos com indenizações por seguros

de Pessoas (R$ 3,242 bilhões).

Custo Total de preservação da Riqueza em 2002

R$ 18.428,2 milhões

Custo da Preservação de Outros Bens

R$ 3.413,4  = 18,5%

Custo da Preservação de Veículos

R$ 6.356,6 = 34,5%

Custo de Reposição das Rendas das Famílias

R$ 3.242,6 = 17,6%

Custo da Preservação da Saúde

(Compreende Assistência Médica do DPVAT)

R$ 5.415,6 = 29,4%

Saúde
R$ 5.375,4

29,2%

Auto
R$ 6.356,6

34,5%

Vida +
Acidentes
Pessoais
R$ 2.777,6

15,1%

Demais
R$ 1.171,5

6,4%

Incêndio
R$ 1.201,9

6,5%

Transporte
R$ 324,3

1,8%

Riscos
Diversos
R$ 240,5

1,3%

Habitacional
R$ 475,2

2,6%

Saúde
R$ 5.375,4 = 29,2%

DPVAT (DAMS)
R$ 40,2 = 0,2%

DPVAT (Morte + Invalidez)
R$ 465,0 =2,5%

Vida
R$ 2.545,4 =13,8%

Acidentes Pessoais
R$ 232,2 =1,3%

R$ milhões
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Retornando ao exemplo já citado, deve-se des-

tacar, no valor global do custo de preservação

da riqueza segurada, o montante pago pelas

seguradoras para a cobertura de mais de 95,4

milhões de exames clínicos, consultas médi-

cas, internações e outros procedimentos, atra-

vés do Seguro Saúde: R$ 5,375 bilhões.

Entre as modalidades de retorno da atividade

seguradora à sociedade também devem-se

destacar os valores despendidos no pagamen-

to de salários, encargos e benefícios (R$ 2,207

bilhões) e o pagamento de tributos sob a for-

ma de impostos, contribuições e taxas

(R$ 3.295,7 bilhões).

No aspecto social, a atividade securitária de-

monstra, também, um posicionamento

proativo que passa pelos seguintes fatos:

• Emprega, direta e indiretamente, cerca de

210 mil profissionais.

a - Aproximadamente 44 mil profissionais, nas

empresas de Seguros, Capitalização e

Previdência Complementar Aberta.

b - 144 mil na atividade de intermediação

(corretores).

c - Os demais em serviços cobertos pelos

contratos com os consumidores (oficinas,

hospitais, clínicas, laboratórios e outras

instituições prestadoras de serviços).

• Cada empresa do setor contribui anualmente

a fim de investir no sonho do crescimento

social e econômico, construindo um Brasil

mais seguro para a comunidade.

•  Em 2002, 43 empresas do mercado segura-

dor e 5 Sindicatos Regionais apoiaram o

desenvolvimento da sociedade brasileira,

somando um investimento total de mais de

R$ 70 milhões em Ações Sociais, com a cer-

teza de estar contribuindo para o cresci-

mento social, nas áreas de saúde, educa-

ção e cultura.

4. O Brasil e a
internacionalização
do mercado

A participação do capital estrangeiro na ativi-

dade seguradora no Brasil era limitada a pou-

cas empresas, apesar de seguradoras tradici-

onais, até o ano de 1995. Esta situação se ca-

racterizava por fatores de natureza econômica

e estrutural. Os elevados índices de inflação

durante décadas e as incertezas da política

Seguro Saúde
Procedimentos Realizados em 2002
95.466.273

Exames Clínicos
45.220.274

Outros
Procedimentos

28.546.076

Consultas
Médicas

20.961.329

Internações
Hospitalares
738.594

47,4%

22,0%

29,9%

0,8%

Impostos e Contribuições pagos ao
Governo em 2002

R$ 3.295,7 milhões

IRPF
R$ 195,4

PIS
R$ 83,4

CSLL
R$ 230,0

19,1% 5,9%

48,0%
2,5%

11,0%

6,2%

7,0%

Outros
R$ 6,8

IOF
R$ 1.582,1

COFINS
R$ 364,0

CPMF
R$ 203,3

IRPJ
R$ 630,7

0,2%
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econômica adotada por Governos sucessivos

afugentavam o investidor estrangeiro. Ademais,

as dificuldades enfrentadas para ingresso do

capital estrangeiro em uma empresa de segu-

ros, com exigência de autorização do Presi-

dente da República, e as restrições impostas à

participação acionária e ao controle não pro-

piciavam um ambiente com segurança para

investimentos.

No entanto, importantes transformações ocor-

reram no mercado brasileiro de seguros em

1996, as quais, no plano das relações interna-

cionais, passaram a ter o respaldo da adoção

de medidas destinadas à eliminação de entra-

ves à nação das restrições à presença comer-

cial do capital estrangeiro, a saber: tornar

inaplicável, para as empresas de seguros, a

restrição constitucional ao ingresso do capital

estrangeiro nas instituições financeiras; revo-

gar os normativos que limitavam a participa-

ção acionária do capital estrangeiro nas em-

presas de seguro; e, ainda, declarar a

inexistência de norma jurídica que faça distin-

ção da origem do capital que detenha o con-

trole das empresas de seguro.

A adoção dessas medidas resultou em cres-

cente presença do capital estrangeiro no

setor de seguro, a qual representava cerca

de 6% das operações em 1996 e alcançou o

montante de 35% ao final de 2002, fruto de

movimentos de fusões e aquisições de em-

presas. Não se pode deixar de salientar que

essa abertura produziu efeitos positivos ao

mercado como um todo, e ao consumidor em

particular, ao disponibilizar novas tecno-

logias de produtos e por ter permitido uma

transição de um estado de altas taxas de in-

flação com grandes ganhos financeiros para

um momento de estabilidade da moeda, que

requer melhor desempenho operacional das

empresas.

O Brasil é o maior mercado consumidor da

América Latina e, graças à estabilidade mone-

tária, passou a ser considerado um país com

grande atratividade para o capital internacio-

nal, tendo sido registrados investimentos es-

trangeiros nos diversos segmentos da econo-

mia. Conseqüência da globalização crescen-

te da economia e – no plano interno – da esta-

bilidade monetária a partir de 1994, o Brasil

desde então passou a ser considerado país

com grande atratividade para o capital inter-

nacional. Tal como registrado em outros seto-

res da economia, o mercado segurador refletiu

essa mudança de cenário.

Participação do capital estrangeiro no prêmio total do Mercado de Seguros

1995

6,19%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

6,33%

17,94%

25,05%

29,54%
31,11%

33,96%
35,06%
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Além da eliminação da restrição à presença

comercial do capital estrangeiro na atividade

seguradora, a atual estrutura regulatória tam-

bém contempla aberturas para o seguro de

transporte e para o seguro de casco marítimo,

como também para aqueles seguros que não

encontrem cobertura no mercado brasileiro ou

que não convenham aos interesses nacionais.

Portanto, o marco regulatório do setor segura-

dor brasileiro, no que tange ao status de

liberalização de serviços financeiros verificado

nos principais países signatários de acordos

de comércio internacional, já se encontra em

estágio avançado, restando pendentes, espe-

cificamente, as questões relativas ao monopó-

lio estatal das operações de resseguro e do

seguro de acidentes do trabalho, que foram

objeto de Emendas Constitucionais em 1996 e

1998, respectivamente, carecendo no momen-

to de Lei Complementar regulatória.

Nacionalidade Prêmio %

Holandesa 4.204,450 39,78

Americana 2.222,690 21,03

Francesa 1.537,723 14,55

Espanhola 921,748 8,72

Japonesa 728,049 6,89

Italiana 284,509 2,69

Inglesa 251,503 2,38

Suíça 186,261 1,76

Alemã 110,167 1,04

Luxemburguesa 56,867 0,54

Mais de 30 empresas

estrangeiras têm presença

significativa no mercado

brasileiro, destacando-se a

participação expressiva de

empresas holandesas

(39,78% do total de prêmios

produzidos no Brasil por

empresas estrangeiras),

americanas (21,03%) e

francesas (14,55%), conforme

quadro a seguir:

Empresas estrangeiras no Brasil

2002

5. Espaço para
crescer

O mercado de seguros brasileiro tem espaço

para crescer. Ocupa o segundo lugar na receita

de prêmios da América Latina no segmento

de seguros – US$ 12,6 bilhões em 2002,

correspondentes a 31,57% da produção total

do Continente.

América Latina - 2002
Prêmio Total

1 México 5.985 6.816 12.801 32,07% 126,7 2,01%

2 Brasil 4.749 7.852 12.601 31,57% 72,2 2,79%

3 Chile 1.624 974 2.598 6,51% 165,6 4,04%

4 Argentina 741 1628 2.369 5,93% 62,9 2,35%

5 Colômbia 548 1.571 2.120 5,31% 48,3 2,62%

6 Venezuela 62 1.963 2.025 5,07% 81,3 2,06%

7 Peru 232 444 676 1,69% 25,3 1,19%

8 Rep. Dominicana 44 500 544 1,36% 60,4 2,42%

9 Trinidad e Tobago 340 159 499 1,25% 381,6 5,02%

10 Jamaica 189 259 448 1,12% 171,1 5,57%

Pos. País Vida
Não-Vida

(US$ milhões)
Total Participação

Prêmio per
Capita - US$

Participação/
 no PIB

R$ milhões
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Além disso, pode-se considerar que, em termos

mundiais, a participação relativa do Brasil é

muito aquém da expressão de sua economia.

Apesar de o Brasil ser a décima terceira

economia do mundo, no cenário mundial o

setor de seguros brasileiro ocupava, em 2002,

o 22o em ranking mundial cuja hegemonia

continua a ser dos Estados Unidos e Japão,

responsáveis por 55% de toda a produção

mundial no ano.

1º EUA     480.452       519.868 1.000.310 38,08

2º Japão     354.553        91.028 445.580 16,96

3º Inglaterra     159.656        77.026 236.682 9,01

4º Alemanha       60.860        74.911 135.771 5,17

5º França       80.411        44.649 125.059 4,76

6º Itália       52.444        31.616 84.059 3,20

7º Coréia do Sul       39.272        16.143 55.414 2,11

8º Canadá       20.697        28.520 49.217 1,87

9º Espanha       23.840        20.415 44.255 1,68

22º Brasil        4.749          7.852 12.601 0,48

Ranking Mundial na Produção de Seguros

Ano 2002

Pos. País Vida Não-Vida Total Participação %

US$ milhões

Se considerarmos só o segmento Não-vida,

essa posição se eleva para a 16a, mas se consi-

derarmos apenas o segmento Vida, a posição

do Brasil cai para o 27o lugar.

Se compararmos a relação percentual Prê-

mios/PIB da atividade de seguros do Brasil re-

lativa ao ano de 2002 com a de outros países

com PIB próximo ao brasileiro, fica ainda mais

latente o longo caminho a ser perseguido:

Brasil 452 2,79

Coréia do Sul 477 11,61

Holanda 418 9,51

Austrália 398 8,48

País PIB (US$ bilhões) Prêmio/PIB (%)

Há nesses números uma evidência que desa-

fia o mercado: enquanto em outros países a

participação da atividade seguradora na for-

mação do PIB é superior a 8%, no Brasil, ape-

sar de alguns avanços em relação a passado

ainda recente, vem se mantendo nos últimos

anos em torno de 3%. Esse patamar demons-

tra que o mercado segurador brasileiro encon-

tra-se ainda muito distante de sua curva de

possibilidades de produção e contrasta

vigorosamente com o que era imaginado em

fins da década passada.

Num cenário de otimismo, acreditava-se que

entre 2000 e 2005 a expansão do PIB brasileiro

se daria a taxas anuais próximas de 4% e que a

inflação manteria sua tendência de queda.

Esperava-se que o mercado de seguros, capi-

talização e previdência complementar teria

seu ritmo de crescimento modulado nesse

mesmo diapasão.

O mercado apostava nas mudanças. Mantinha

a convicção de que seu crescimento poderia

ser efetivamente alavancado por duas promes-
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Potencialidades do Crescimento

Há, portanto, espaço para crescer. E essa con-

fiança nas potencialidades do mercado segu-

rador brasileiro tem fundamento nos próprios

números de sua produção global, que entre

1995 e 2003 apresentou evolução superior a

213%, passando de R$ 16,3 bilhões para

R$ 51,2 bilhões.

A tendência de crescimento deve se manter,

considerando-se que, a partir de 2003, abriu-

se para o Brasil nova possibilidade de ciclo

virtuoso de desenvolvimento geral de sua eco-

nomia, como resultado de modificações estru-

turais no quadro normativo e institucional, da

implementação das reformas fiscal e previ-

denciária, da manutenção da estabilidade mo-

netária e da redução das taxas de juros, metas

prioritárias do governo, que deverão benefi-

ciar a todos.

Consumo Per Capita Outros Países - 2002

Valores em US$

Consumo Per Capita

Total

EUA 3.461,6 1.662,6 1.799,0

França 2.064,2 1.349,5 714,7

México 126,7 59,2 67,5

Chile 165,6 103,5 62,1

Brasil 72,2 27,2 45,0

País
Consumo Per Capita

Não-vida

Consumo Per Capita

Vida

sas que vinham da esfera pública: a fle-

xibilização do Seguro de Acidente do Traba-

lho e abertura do mercado de Resseguros com

a privatização do IRB. E dava mostras de ca-

pacidade de crescimento, graças a uma ofer-

ta de produtos extremamente dinâmica e ao

perfil de sua demanda, que apresenta carac-

terísticas de modernidade semelhantes às das

economias industrializadas.

Ademais, ao contrário dos países industrializa-

dos, o mercado brasileiro evidencia – tal como

os países emergentes – a existência inconteste

de consideráveis potencialidades de cresci-

mento. O consumo per capita, comparativa-

mente com os mercados de países mais de-

senvolvidos e, principalmente, no segmento

vida, permitem antever um forte potencial de

crescimento no médio prazo. Enquanto isso –

como mostra o quadro abaixo – nos mercados

americano, francês e até chileno e mexicano

esses valores alcançam cifras significativamen-

te altas. Qualquer análise mostra, portanto, que

há muito a ser feito e conquistado:

Nesse ambiente de boas expectativas, empre-

sas e indivíduos buscam proteger o patrimônio

que constroem, e há um movimento geral de

reorganização de investimentos: as famílias

passam a poupar para a educação dos filhos,

para a compra da casa própria, para uma apo-

sentadoria mais tranqüila, produtos que geram

poupança de longo prazo.

Como se isso não bastasse, até os efeitos da

realização dessa potencialidade por conta

do crescimento são fenomenais: estima-se

que para cada 1% de crescimento da frota

segurada seja possível gerar 148 novos pos-

tos de trabalho nas seguradoras, nas empre-

sas de atividades vinculadas (vistoria, assis-

tência 24 horas e outras), 248 postos em

corretoras de seguros e 494 em oficinas de

reparação de veículos.
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1. Regras e normas

1.1. A lógica da regulação
de mercado no Brasil

A intervenção institucional e regulamentar do

Estado no Mercado Segurador obedece a

uma lógica universalmente aceita por eco-

nomias livres: normatizar e fiscalizar com vis-

tas à promoção de condições justas de

contratação de seguros, títulos de capitali-

zação, planos de previdência e demais pro-

dutos do setor, além de promover o desen-

volvimento da atividade privada, sem modi-

ficar sua formação estrutural e técnica. Em

síntese, o que o Estado e a sociedade bus-

cam é o funcionamento regular e produtivo

do mercado, sem descurar da proteção que

é devida ao segurado.

Essa lógica não é exclusiva do mercado brasi-

leiro. É universal. E apresenta como fundamen-

to a necessidade de preservar e ampliar o

mercado, que em seu sentido mais amplo se

constitui em modalidade de solução moral-

mente justa para um dos mais angustiantes

problemas do indivíduo e das instituições: a

incerteza quanto ao futuro.

É universalmente aceito que o Mercado

Segurador opera a partir da convergência de

duas virtudes fundamentais da comunidade

humana – a boa-fé e a solidariedade –,

incorporadas ao conceito de mutualismo, e

objetiva proteger agentes produtivos contra os

riscos patrimoniais e assegurar às famílias a

proteção à vida e à saúde, e à reposição de

bens, indenizações e benefícios em caso de

infortúnio.

Em síntese, na medida em que promove a

partilha do risco entre muitos, o Mercado

Segurador democratiza a possibilidade de

proteção e cumpre relevante função social e

econômica, merecendo especial atenção do

Estado, a quem competirá promover o fo-

mento da competitividade, o arbitramento de

conflitos entre empresa e consumidor, a fis-

calização do cumprimento da legislação pró-

pria do setor.

Nessa perspectiva, o órgão de regulação e

fiscalização do mercado deve agir no senti-

do da proteção geral do setor produtivo e do

mercado consumidor quando verifica a con-

formação da prestação da operadora, con-

dições gerais e especiais dos planos de se-

guro e apólices, a descrição dos riscos e a

conformidade da regulação de sinistros em

relação ao pactuado na apólice, bem como

a solvência e capacidade de pagamento da

empresa de seguros, de capitalização e de

previdência complementar. Em paralelo, a

proteção direta ao consumidor deve se dar

quando o Estado zela pela transparência e

conteúdo mais adequado de planos ou apó-

lices, verificação da adequação do prêmio

ou contribuição paga em relação à proteção

oferecida pela operadora.

Em síntese, uma situação ideal de regulação

e fiscalização deve estabelecer como objeti-

vos estratégicos a busca da transparência

nas relações estabelecidas entre produtores

e consumidores, foco na solvência sobretu-

do com a preocupação centrada na forma-

ção e proteção das reservas, e manutenção

de padrões e processos regulatórios dinâ-

micos.

1.2. A estrutura de regulação
e fiscalização do mercado

A normatização e fiscalização do Mercado

Segurador Brasileiro competem ao Governo

Federal. Nos termos do que dispõe o Decre-

to-lei no 73, de 21 de novembro de 1966, al-

terado pelas Leis no 9.656/98 – sobre Seguro

Saúde – e Lei no 10.190/2001 – que rege as
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operações de seguro – articula-se o Sistema

Nacional de Seguros Privados, composto

pelo Conselho Nacional de Seguros Privados

(CNSP), Superintendência de Seguros Priva-

dos (SUSEP), Instituto de Resseguros do

Brasil (IRB-Brasil Re) e sociedades autoriza-

das a operar em Seguros Privados e Capita-

lização, Entidades Abertas de Previdência

Complementar e Corretores de Seguros

habilitados.

O funcionamento do mercado insere-se nessa

múltipla moldura regulamentar e institucional,

que é afeta a três ministérios. Os segmentos

de seguros, capitalização e previdência com-

plementar aberta subordinam-se imediata-

mente ao Conselho Nacional de Seguros Pri-

vados – CNSP e à Superintendência de Segu-

ros Privados – SUSEP, vinculados ao Ministério

da Fazenda.

O segmento de previdência complementar fe-

chada subordina-se à estrutura integrada pelo

Conselho de Gestão da Previdência Comple-

mentar e pela Secretaria de Previdência Com-

plementar, que se vinculam ao Ministério da

Previdência Social.

A partir da edição da Lei no 9.656/98 determi-

nou-se que as seguradoras que atuam no seg-

mento do Seguro Saúde se transformassem em

seguradoras especializadas, passando a es-

tar subordinadas a uma nova estrutura de

regulação e fiscalização vinculada ao Ministé-

rio da Saúde, juntamente com outras modali-

dades de operadoras de planos privados de

saúde.

O CNSP, cuja organização e funcionamento são

definidos pelo Decreto-lei no 73/66 – com alte-

rações feitas pela Lei no 10.190, de 14/02/2001

–, é integrado pelo Ministro de Estado da Fa-

zenda, Superintendente da SUSEP e represen-

tantes do Ministério da Justiça, Ministério da

Previdência e Assistência Social,  Banco Cen-

tral do Brasil e CVM. Tem, entre outras compe-

tências:

• Fixar diretrizes e normas da política de segu-

ros privados e resseguros.

• Fixar as características gerais dos contratos

de seguro, previdência complementar aber-

ta, capitalização e resseguro.

• Prescrever os critérios de constituição das

Sociedades Seguradoras, de Capitalização,

Entidades de Previdência Complementar

Aberta e Resseguradores, com fixação dos

limites legais e técnicos das respectivas ope-

rações.

A Superintendência de Seguros Privados –

SUSEP é entidade autárquica vinculada ao

Ministério da Fazenda. Criada pelo Decreto-lei

no 73/66, tem sede e foro na Cidade do Rio de

Janeiro e jurisdição em todo o território nacio-

nal. É instituição dotada de personalidade jurí-

dica de direito público e patrimônio próprio,

sendo responsável pela execução da política

traçada pelo CNSP. Tem, entre as suas atribui-

ções, as de:

• Fiscalizar a constituição, organização, fun-

cionamento e operação das Sociedades Se-

guradoras, de Capitalização e Entidades

Abertas de Previdência Complementar, na

qualidade de executora da política traçada

pelo CNSP.

• Atuar com o objetivo de proteger a captação

de poupança popular que se efetua através

das operações de seguro, previdência com-

plementar aberta e de capitalização.

• Zelar pela defesa dos interesses dos consu-

midores dos mercados supervisionados.

• Zelar pela liquidez e solvência das socieda-

des que integram o mercado.
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• Disciplinar e acompanhar os investimentos

daquelas entidades, em especial os efe-

tuados em bens garantidores de provisões

técnicas.

• Cumprir e fazer cumprir as deliberações do

CNSP e exercer as atividades por este dele-

gadas.

Criado pela Lei no 9.656/98, e posteriormente

alterado pelo Decreto no 4.044, de 6 de

dezembro de 2001, o Conselho Nacional de

Saúde Suplementar – CONSU é órgão

colegiado integrante da estrutura regimental

do Ministério da Saúde. O CONSU tem

competência para desempenhar as seguintes

atividades:

• Estabelecer e supervisionar a execução de

políticas e diretrizes gerais do setor de saúde

suplementar.

• Aprovar o contrato de gestão da ANS,

supervisionar e acompanhar suas  ações e

funcionamento.

• Fixar diretrizes gerais para a constituição,

organização, funcionamento e fiscalização

das empresas operadoras de planos

privados de saúde.

• Deliberar sobre a criação de câmaras

técnicas, de caráter consultivo, de forma a

subsidiar as decisões.

Criada pela Lei no 9.961, de 28 de janeiro

de 2000, a Agência Nacional de Saúde

Suplementar – ANS – é autarquia especi-

al, vinculada ao Ministério da Saúde. Sua

missão é promover a defesa do interesse

público na assistência suplementar à saú-

de, regulando as operadoras setoriais, in-

clusive quanto às suas relações com

prestadores e consumidores.

1.3. A necessidade da
modernização normativa

A simples leitura dos itens precedentes mos-

tra em que extensão e complexidade se dá a

intervenção da vontade do Estado na opera-

ção das empresas de seguros, capitalização e

previdência complementar. Evidencia a exis-

tência de uma estrutura de regulação pesada

e excessiva, com organismos que operam em

diferentes ministérios, o que dificulta as pró-

prias intenções desenvolvimentistas do gover-

no para o setor. Mostra a necessidade da eli-

minação dos excessos de amarras regulamen-

tares, que desestimulam a livre iniciativa e difi-

cultam a criação e oferta de produtos vitais para

o consumidor. Evidencia, portanto, que uma

das formas de preparar o mercado para o cres-

cimento é procurar criar-se no País uma esta-

bilidade normativa que ponha fim às modifica-

ções constantes nas regras impostas às em-

presas, e que promova a simplificação das

políticas de regulação e fiscalização.

É, pois, fundamental que leis modernizadoras

que venham a ser editadas sejam blindadas

contra a corrosão legislativa, para que não ve-

nha se repetir o que ocorreu com o Seguro

Saúde, que, normatizado pela Lei no 9656/98 –

editada após amplo e longo debate no Con-

gresso Nacional – teve suas definições mutila-

das por dezenas de Medidas Provisórias.

Mantém-se, assim, a expectativa de que o Es-

tado, ao evoluir no sentido de sua missão de

garantidor das liberdades individuais e

institucionais, firme com o mercado um pacto

da modernização dos mecanismos de contro-

le, fiscalização e regulamentação do setor, que

devem prioritariamente atentar para a preser-

vação da solvência, a formação de reservas e o

estímulo à auto-regulação.

Necessário entender que, neste início do século

XXI, o mercado tem totais condições para aspi-
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rar a se conduzir e se auto-disciplinar por meios

próprios. É inegável que, no Brasil, o mercado

apresenta porte suficiente para começar a pen-

sar em temas que digam respeito diretamente

à sua produção, à qualidade dos serviços que

presta, às relações com o consumidor, à diversi-

ficação de produtos. Neste sentido é que os te-

mas corporativos mudaram: passaram da rela-

ção de dependência do Estado, para a depen-

dência das próprias forças de mercado. Passa-

se a acreditar um pouco mais que a mão do

Estado tem que ser invisível.

1.4. A questão institucional da
SUSEP e do IRB-Brasil Re

A estabilidade normativa que ponha fim às

modificações constantes nas regras impos-

tas ao mercado pode ser mais facilmente

visualizada a partir do momento em que ór-

gãos reguladores e fiscalizadores sejam vin-

culados a um mesmo Ministério, exclusiva e

diretamente envolvido com assuntos e pro-

blemas relacionados aos seguros, capitali-

zação e previdência complementar. Por uma

questão de economicidade, tal estrutura de

regulação e de fiscalização evitaria duplicar

custos, na medida em que as operações in-

dustriais e comerciais dos três segmentos

conjugam característ icas estatíst icas,

atuariais e financeiras que guardam similari-

dade essencial.

As vantagens desse modelo seriam ainda mais

evidentes se, juntamente com sua adoção, fos-

sem utilizadas as já existentes estruturas do

CNSP e SUSEP para unificar a regulação e fis-

calização das atividades do mercado segura-

dor. Pode-se imaginar que haveria um ganho

substancial em eficiência e eficácia técnico-

administrativa, pela utilização ótima de recur-

sos humanos, técnicos e materiais, pois seria

evitada não só a dispersão de esforços e crité-

rios mas, sobretudo, a duplicação de estrutu-

ras e respectivos custos.

Antecedendo a busca de equacionamento da

multiplicidade de estruturas de regulação e fis-

calização, deve-se pensar na conclusão do pro-

cesso de transferência de remanescentes atri-

buições regulatórias do IRB para a SUSEP. Essa

é uma questão relevantíssima para o merca-

do, que desde a década de 90 viu ter início o

processo de modernização institucional do Ins-

tituto de Resseguros que – mesmo depois de

ter sido incluído no programa de privatização

de empresas estatais do Governo Federal –

viu preservada a estranheza  do exercício de

funções regulatórias, que são próprias do Es-

tado e se chocam com o caráter de empresa

cujo capital é 50% privado e de propriedade

de companhias de seguros.

1.5. Ações a realizar em relação
à fiscalização e regulação  do
Mercado Segurador

• Atuar junto ao governo e instituições públi-

cas e privadas, no sentido da reorganização

institucional do Mercado Segurador, da uni-

ficação e fortalecimento da estrutura da

regulação e fiscalização do sistema nacional

de seguros privados.

• Firmar junto ao Estado a necessidade de que

os órgãos reguladores e fiscalizadores sejam

vinculados ao Ministério da Fazenda, en-

quanto diretamente envolvido com assuntos

e problemas relacionados à ordem econômi-

ca e financeira como, por exemplo, a capta-

ção e formas de aplicação de recursos de

poupança popular e, mais especificamente,

incumbido de cumprir e supervisionar a exe-

cução das políticas destinadas a promover o

desenvolvimento equilibrado e sustentado

do País.

• Estabelecer ou aperfeiçoar mecanismos le-

gais e regulamentares que insiram no âmbi-

to do CNSP e SUSEP a competência originá-

ria e exclusiva para regular e fiscalizar toda e
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qualquer atividade que possa técnica e juri-

dicamente ser caracterizada como Seguro.

• Transferir para a SUSEP os poderes

regulamentares e de fiscalização das

operações de resseguro, co-seguro e

retrocessão que ainda permanecem na

alçada do IRB-Brasil Re.

• Promover a redefinição institucional e

regulamentar do atual modelo de mercado

de resseguros no Brasil.

• Propugnar pelo fortalecimento da SUSEP.

Para a modernização institucional do

mercado é importante, sobretudo, que a

SUSEP, órgão de supervisão e fiscalização,

seja fortalecida pela convergência dos

poderes em todas as atividades de seguros,

incluindo o Seguro Saúde, a Previdência

Complementar Aberta, a Capitalização e os

Resseguros.

• Evidenciar, junto ao governo, a necessidade

e vantagem de que o Estado limite sua

atuação produtiva àquelas atividades ou

segmentos em que a iniciativa privada não

tenha interesse concorrente, ou não

apresente vantagem comparativa em

relação à atividade pública.

• Enfatizar a necessidade de uma política

oficial de desregulamentação e simplificação

do sistema, mediante aumento da liberdade

dos agentes de produção e comercialização,

com a observância irrestrita, porém, da

responsabilidade e dos requisitos de

solvência.

• Reivindicar a inclusão da participação do

setor privado, Fenaseg e Fenacor, no CNSP.

• Estabilidade normativa, que ponha fim às

modificações constantes nas regras impos-

tas às empresas, e que promova a simplifi-

cação das políticas de regulação e fiscaliza-

ção. Recomendável portanto que, na edição

das leis complementares, sejam incluídas no

texto salvaguardas impeditivas de que tal

matéria seja alterada por Medida Provisória.

2. Mercado

Segurador  e  ações

governamentais

2.1. A regulamentação do artigo
192 da Constituição Federal

Diagnóstico

É tão ou mais relevante que a atualização da

moldura regulamentar das atividades

exercidas no âmbito do Sistema Nacional de

Seguros Privados – SNSP a necessidade de

aprofundamento da regulamentação do art.

192 da Constituição Federal, matéria que, há

muito tempo, vem causando expectativa, per-

plexidade e controvérsia.

Essa regulamentação ficou agora facilitada

com a edição da Emenda Constitucional no 40,

de 29/05/2003, que simplificou a redação do

art. 192 da Constituição, inaugurando, por as-

sim dizer, um ciclo de modernidade normativa

do mercado.

A redação original do art. 192 trazia, inseridas

em seus incisos, todas as atividades que com-

põem o sistema financeiro, reconhecendo que

o seguro, o resseguro, a previdência comple-

mentar e a capitalização possuem, além do

caráter social, forte e preponderante compo-

nente econômico-financeiro, já que as empre-

sas atuantes administram riscos – princípio que

alcança qualquer operação de natureza

securitária – pressupondo a formação de pro-
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visões, reservas e fundos representativos, em

quase sua totalidade, de obrigações para com

os clientes, e cujos recursos, assim, por repre-

sentar verdadeira poupança popular, devem

ser aplicados com rígida e superveniente obe-

diência a princípios técnicos relacionados a

critérios de diversificação, de liquidez, de ren-

tabilidade e de segurança.

A manutenção desse reconhecimento, de suma

importância para o mercado, é apenas um pri-

meiro passo, pois foi assim que, por

constituirem um só e mesmo segmento da eco-

nomia  e por guardarem identidade que os afas-

ta das demais atividades tipicamente financei-

ras, seguro, resseguro, previdência comple-

mentar e capitalização, juntamente com seus

respectivos órgãos específicos de regulação

(Conselho Nacional de Seguros Privados –

CNSP) e de supervisão e fiscalização (Supe-

rintendência de Seguros Privados – SUSEP),

mereciam e merecem uma regulamentação

com um tratamento moderno.

Ocorre que o texto original do aludido artigo,

vigente até maio do ano passado, criava uma

dificuldade no que se refere à sua regulamen-

tação, uma vez que determinava que tal regu-

lamentação deveria ser feita por lei comple-

mentar. Na verdade, uma única lei complemen-

tar que abrangeria todas as atividades com-

ponentes do Sistema Financeiro Nacional.

Com a aprovação da Emenda Constitucional

no 40, ficou claro que aquelas atividades pode-

rão e deverão ser reguladas por leis comple-

mentares. No plural. Com esse novo critério,

fica por demais facilitada a regulamentação

das atividades com ele exercidas no âmbito

do Sistema Nacional de Seguros Privados,

numa forma que se convencionou chamar de

“fatiada”.

Tais atividades possuem visível denominador

comum com as operações financeiras, ban-

cárias ou não, pois todas elas, em última ins-

tância, mobilizam recursos de poupança

popular, servindo de ponte para investimen-

tos. Mas preservam diferenças profundas,

pois, enquanto a operação tipicamente finan-

ceira, bancária ou não, é de nít ida

intermediação, as primeiras ordenam-se por

princípios estatísticos-atuariais, ou seja, re-

partição, eventualmente até com a própria

operadora, dos custos inerentes aos riscos a

que a clientela está exposta.

Dessa forma, para fazer frente a esses riscos e

honrar os compromissos futuros, sob a forma

de pagamento único ou de renda programa-

da, tais atividades exigem adequado

provisionamento de recursos, tecnicamente

calculado e efetivado através de provisões, re-

servas técnicas e fundos.

É de se notar que para mitigar riscos de even-

tual insolvência – e de este vir a se transformar

em risco sistêmico – tais recursos, por deter-

minação legal e por princípios de prudência,

devem permanecer aplicados em ativos

garantidores vinculados à Superintendência

de Seguros Privados – SUSEP, detentora,

inclusive, de poderes para suspender sua livre

negociação.

Por esses motivos é que se reclama, quan-

do da elaboração, votação e promulgação

da pertinente lei complementar, a preser-

vação do tratamento – que há muito vem

sendo dispensado às operações desenvol-

vidas no Sistema Nacional de Seguros Pri-

vados – adotado pelo constituinte de 1988

e mantido pela recente Emenda Constitu-

cional, ou seja, que a lei complementar que

tratar das atividades exercidas no âmbito

do Sistema Nacional de Seguros Privados

contemple sua subordinação, para todos

os efeitos, às disposições que tratam da

Ordem Econômica Financeira e do Siste-

ma Financeiro Nacional.
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Ações a realizar em relação à
regulamentação do art. 192 CF:

• Promover estudos conjuntos com Fenaseg,

Fenacor e Anapp, para a elaboração de pro-

posta de projeto de lei complementar para a

regulamentação do art. 192 CF.

• A Lei Complementar que venha a ser editada

sobre o Sistema Financeiro Nacional deverá

versar sobre todas as atividades desenvolvi-

das pelo setor, ou seja, seguro, resseguro, pre-

vidência complementar e capitalização, con-

templando:

a - que tais atividades devem ser coordena-

das e controladas por um único órgão re-

gulador;

b - que o contexto normativo atual, regido

por diversas leis e decretos, seja substi-

tuído por uma única lei que verse sobre

as operações de seguro de danos e de

pessoas, facilitando, deste modo, sua

compreensão por toda a sociedade;

c - que a Lei Complementar preveja a transfe-

rência da competência regulatória e fisca-

lizadora do resseguro, co-seguro e retro-

cessão para o mesmo órgão regulador e

fiscalizador das operações de seguro;

d - que a estrutura atual do Sistema Nacional

de Seguros Privados, composto pelo

CNSP, SUSEP, IRB-Brasil Re, sociedades

autorizadas a operarem seguros privados

e corretores habilitados, permaneça a

mesma. A única alteração a ser observa-

da refere-se à composição do CNSP, que

voltaria a ser integrado por membros da

iniciativa privada;

e - que a Lei Complementar não teça as

nuances dos seguros obrigatórios. Deve

ser genérica, cabendo à Lei Ordinária dis-

por, entre outras coisas, sobre a natureza

jurídica, características e modalidades

de contratação de tais seguros;

f -  no intuito de garantir a solvência e a li-

quidez dos direitos dos titulares de pro-

dutos comercializados no âmbito do

SNSP, seria interessante que a Lei Com-

plementar estabelecesse não só a

incomunicabilidade entre os ativos garan-

tidores das respectivas e pertinentes pro-

visões, reservas técnicas e fundos mas,

também, a preferência de seus créditos

em relação aos de quaisquer outros cre-

dores (blindagem de reservas);

g - a nova legislação do seguro não pode

ficar alheia às inovações introduzidas pela

tecnologia nos mais diversos setores da

sociedade, em especial no que tange a

contratação eletrônica.

2.2. As seguradoras e as
operações cambiais bancárias

O assunto foi amplamente discutido em 1999,

à época em que se estudava a regulamenta-

ção para abertura das operações de ressegu-

ro, com vistas que outros resseguradores, além

do IRB-Brasil Re, pudessem vir a operar no País.

O que não ocorreu até o momento.

As seguradoras continuam dependendo do IRB

para efetuar suas operações em moeda estran-

geira, o que dificulta suas ações no que se re-

fere à agilidade no recebimento dos prêmios e

no pagamento dos sinistros. O mais importan-

te é que o modelo atual inviabiliza a constitui-

ção das provisões técnicas na mesma moeda

das responsabilidades assumidas pelas segu-

radoras, em moeda estrangeira.

Na ocasião, estudos foram desenvolvidos com

a participação de representantes do Banco

Central, IRB  e SUSEP no sentido de permitir as
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operações de câmbio para pagamentos de

prêmios e indenizações referentes a contratos

de seguro ou resseguro em moeda estrangei-

ra, diretamente pelas seguradoras e ressegu-

radoras.

Esses estudos indicaram a real necessidade

de as seguradoras manterem contas em moe-

da estrangeira, considerando a existência no

País de seguros contratados em  moeda es-

trangeira.

2.3. Poupança de longo prazo
e política tributária

Diagnóstico

Historicamente, um dos fatores de inibição a

maior desenvolvimento do Mercado Segurador

tem sido a carga tributária que onera o custo

dos produtos e impede que a maior parte da

população tenha acesso a eles. É notório que,

mantida a sociedade brasileira no limite de sua

capacidade de resistência a uma carga tribu-

tária elevada, o País perde a oportunidade de

distribuir mais amplamente as vantagens da

proteção à vida e ao patrimônio que são propi-

ciadas pela contratação do seguro, da previ-

dência complementar e da capitalização. Além

disso, racionalmente tributado, o mercado po-

deria contribuir mais vigorosamente para o pro-

cesso de formação de poupança interna,

canalizável para projetos essenciais ao desen-

volvimento econômico e social.

Sobre esse aspecto, o mercado segurador man-

tém boas expectativas. Uma delas, a de que

produtos de caráter previdenciário, seguros de

pessoas e planos de benefícios de previdência

complementar passem a ter um tratamento tri-

butário onde, privilegiado o longo prazo, one-

rem-se as retiradas a curto prazo e se dêem in-

centivos à retenção dos recursos por mais lon-

gos prazos de permanência. Por ele, ficam isen-

tos de imposto de renda as contribuições e prê-

mios e os rendimentos e ganhos dos respectivos

investimentos, tributando-se apenas os paga-

mentos de resgates e de benefícios.

Outro ponto que o mercado têm na pauta de

discussões com o governo – para estimular o

processo de formação de poupança interna –

é a solução do tratamento fiscal distinto entre

operações de mesma natureza, relacionadas

à gestão e à movimentação de recursos de ter-

ceiros. A diferença do tratamento dado pela

legislação tributária às diversas instituições

integrantes do Sistema Financeiro Nacional

gera um desequilíbrio de custos que, além de

onerar o consumidor na movimentação de seus

recursos, privilegia um setor com perda de

competitividade para um outro.

Entre vários exemplos da diferença de trata-

mento, pode-se mencionar o relativo ao reco-

lhimento do PIS e da COFINS. Aos bancos é

permitido deduzirem valores com despesas

nas operações de intermediação financeira,

deságio na colocação de títulos, perdas com

títulos de renda fixa e variável, exceto com

ações, perdas com ativos financeiros e merca-

dorias, em operações de hedge, entre outros.

Ao Mercado Segurador, essa possibilidade é

vedada.

Outra situação que caracteriza a falta de

isonomia no tratamento fiscal das empresas

está relacionada com a aplicação de alíquota

zero de CPMF nas movimentações financeiras

relacionadas às operações que constituem o

objeto social das instituições financeiras (Lei

no 9.311/96 e Portaria do Ministério da Fazen-

da no 134/99).

Isso porque existem diversas semelhanças

entre a natureza das movimentações de recur-

sos que, nas instituições financeiras, gozam de

alíquota zero de CPMF enquanto que as mes-

mas operações das sociedades seguradoras,

entidades abertas de previdência complemen-
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tar e sociedades de capitalização não têm esse

tratamento.

Ações a realizar relacionadas à
questão tributária

• A primeira condição para se estimular o

processo de formação de poupança interna

a partir das atividades do Mercado

Segurador é a solução do tratamento fiscal

distinto entre operações de mesma natureza,

relacionadas à gestão e à movimentação de

recursos, que implica desequilíbrio nos

custos que incidem sobre as empresas e

sobre o consumidor. Nesse sentido, deve-se

atuar junto ao Governo e ao Congresso

Nacional para:

a - Permitir a dedução das despesas de

comercialização da base de cálculo do

PIS e COFINS, na medida em que tais co-

missões não se constituem em fato gera-

dor de receita e a exemplo do tratamento

dado às despesas incorridas com

intermediação pelas instituições finan-

ceiras.

b - Excluir da base de cálculo do PIS e da

COFINS as receitas financeiras auferidas

pelas seguradoras com títulos públicos,

emitidos pelo Governo Federal e pelo

Banco Central do Brasil, adquiridos para

permanência  no ativo da instituição por

prazo não inferior a 360 (trezentos e ses-

senta dias) e destinados exclusivamen-

te à garantia de provisões, reservas téc-

nicas e fundos. Esta medida assegurará

tratamento isonômico às seguradoras em

relação às instituições financeiras, enti-

dades de previdência complementar,

abertas e fechadas, sociedades de ca-

pitalização, operadoras de planos de as-

sistência à saúde e pessoas jurídicas que

tenham por objeto a securitização de cré-

ditos imobiliários e financeiros.

• Demandar a redução de alíquota zero no IOF

para todo seguro que ofereça coberturas de

risco de pessoas, como forma de reduzir cus-

tos para o consumidor e permitir a maior dis-

seminação da proteção à família e à vida das

pessoas.

• Trabalhar pela fixação de alíquota zero para
CPMF na movimentação de ativos garanti-
dores de provisões, reservas técnicas e fun-
dos dos planos de benefícios de previdên-
cia complementar, dos seguros de pessoas
e de danos e dos títulos de capitalização,
dando-se ao Mercado Segurador tratamen-
to isonômico ao que é dado à movimenta-
ção de recursos no sistema bancário, entre
contas correntes de mesma titularidade.

• Trabalhar pela reordenação tributária, com
adoção de regras estáveis, que sirvam de
estímulo à formação de poupança domésti-
ca e retenção desses recursos a longo pra-
zo, tanto para pessoas físicas – que optarem
por poupança a prazos gradativamente mais
longos em detrimento da liquidez –, como
para pessoas jurídicas que participem do
custeio de programas securitários para seus

empregados e para as operadoras.

• Promover maior clareza à definição do trata-

mento tributário a planos de caráter

previdenciário averbados, em que haja con-

tribuição do empregador.

2.4. Ainda os monopólios

2.4.1. Resseguro

Diagnóstico

O IRB foi criado pelo Decreto-lei no 1.186, de
1939, que instituiu também o monopólio do
resseguro. Metade das ações pertenciam aos
órgãos oficiais de previdência (hoje transferidas
ao Tesouro Nacional) e a outra metade às se-
guradoras autorizadas a operar no Brasil.
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Além do monopólio e completo domínio das

operações de resseguro, as funções regulado-

ras e fiscalizadoras relativas ao resseguro,

retrocessão e ao co-seguro foram atribuídas

ao IRB, com particular ênfase àquelas relativas

à participação do Estado em alguns tipos de

seguros: seguros de órgãos do poder público,

seguro de crédito à exportação, seguro rural,

seguros de riscos nucleares, seguro do Siste-

ma Financeiro de Habitação, seguros em mo-

eda estrangeira. Compete ao IRB, também,

autorizar a operação de resseguro por socie-

dades seguradoras privadas.

O arcabouço legal do atual sistema de resse-

guro é o Decreto Lei no 73, de 1966, e a Lei

no 9.482 de 1997.

Em 1996, foi aprovada a Emenda Constitucio-

nal no 13, que modifica a redação do artigo 192

da Constituição, extinguindo a menção ao “ór-

gão oficial ressegurador”, abrindo o mercado

de resseguro às instituições privadas.

Em 1997, o IRB é incluído no programa de

privatização de empresas estatais do Governo

Federal. Neste mesmo ano, duas medidas

legislativas permitem ao IRB alterar sua confi-

guração acionária e a denominação, que pas-

sa a ser IRB-Brasil Re, à semelhança das

resseguradoras internacionais.

Em 1999, a Lei no 9.932 transfere as funções

reguladoras e fiscalizadoras do IRB para a

Superintendência de Seguros Privados –

SUSEP, “órgão fiscalizador da constituição,

organização, funcionamento e operação das

Sociedades Seguradoras”, nos termos do art.

36 do Decreto-lei no 73/66. Essa medida in-

tegrava o contexto do processo de pri-

vatização por venda de ações em leilão pú-

blico conduzido pelo BNDES.

Em 2000, o Conselho Nacional de Seguros

Privados – CNSP edita as Resoluções no 1, 3

e 12, que regulamentam as atividades de

resseguro no Brasil, a serem fiscalizadas pela

SUSEP.

Neste mesmo ano de 2000, é concedida

l iminar nos autos da Ação Direta de

Inconstitucionalidade – ADIN apresentada

pelo Partido dos Trabalhadores sob o funda-

mento de que as funções reguladoras e

fiscalizadoras do IRB somente poderiam ser

transferidas à SUSEP por lei complementar

e não lei ordinária como ocorrera. O leilão é

suspenso, bem como a ef icácia da

Lei no 9.932 e das Resoluções do CNSP.

Em outubro de 2002 é julgada e mantida pelo

plenário do Supremo Tribunal Federal a liminar

da Ação Direta de Constitucionalidade apre-

sentada pelo PT.

Em 29 de maio de 2003, foi aprovada a Emen-

da Constitucional 40, que permite a regula-

mentação fatiada do art. 192, do Sistema Fi-

nanceiro Nacional. Dentro desta definição,

cada grupo de atividades do sistema finan-

ceiro nacional terá lei específica. E finalmen-

te, em 12/06/2003 na Câmara dos Deputa-

dos, foi apresentado o Projeto de Lei Com-

plementar 55/2003, transferindo as atribui-

ções regulatórias e de fiscalização das ope-

rações de resseguro e retrocessão do

IRB - Brasil Re para a SUSEP.

O IRB continua exercendo o monopólio do res-

seguro como também as funções regulatórias

da atividade.

Ações a Realizar em relação

ao resseguro

• Como primeiro passo, transferir as compe-

tências reguladoras e fiscalizadoras do res-

seguro para a mesma entidade que regula

as operações de seguro – SUSEP.
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• Iniciar programa de reaparelhamento do IRB,

de forma a dotá-lo de condições, em termos

de recursos materiais e humanos, para ope-

rar com níveis satisfatórios de eficiência, per-

mitindo ainda, na condição de único

ressegurador local, oferecer o mesmo nível

de capacidade de absorção de riscos ora

existente.

• Concluir o processo de regulação do resse-

guro, por meio da necessária Lei Comple-

mentar, tal como previsto no  artigo 192 da

Constituição com a redação que lhe foi dada

pela Emenda Constitucional no 13.

• Obter autorização do IRB-Brasil Re para que

seja liberado o resseguro interno, o que pos-

sibilitaria às seguradoras substituir o meca-

nismo de pulverização do co-seguro pelo res-

seguro.

2.4.2. Seguro de Acidentes
do Trabalho

Diagnóstico

Além do monopólio estatal do Resseguro, ou-

tra questão  tem desafiado o passar dos anos:

a flexibilização do Seguro de Acidentes do Tra-

balho.

Nosso sistema tradicional de proteção ao tra-

balhador acidentado, inspirado no Direito Civil,

se baseia numa relação jurídica de natureza pri-

vada entre empregado e empregador e no prin-

cípio de que ao dano sofrido deve corresponder

o pagamento de uma indenização, a cargo do

patrão e transferível à entidade seguradora me-

diante contrato de seguro obrigatório.

Com a evolução industrial  verificou-se,  já no

final do século XIX, que o princípio milenar

da culpa, herdado do Direito Romano, não

seria suficiente para resolver os problemas

da era industrial, com severo incremento de

vítimas de acidentes do trabalho. A impe-

riosa necessidade de que nenhum dano fi-

casse sem reparação inspirou a Teoria do

Risco Profissional, baseada na abstração de

qualquer idéia de culpa, quer do emprega-

do, quer do empregador (responsabilidade

civil objetiva).

Haveria necessidade, então, de ser criada lei

especial adotando a responsabilidade civil

objetiva, já defendida na doutrina européia, a

partir da constatação de que a dinâmica do

trabalho criava riscos inerentes à atividade

empresarial, cujas vantagens eram auferidas

pelo empregador, que deveria  responder, ob-

jetivamente, pelos prejuízos causados aos

empregados.

De acordo com esses princípios, a indeniza-

ção  é tarifada, mas o empregador paga sem-

pre, já que não se indaga da culpa de quem

quer que seja, e por isso paga um valor certo

(indenização transacional ou “forfaitaire”).

A fim de garantir a certeza do pagamento e

proteger o acidentado contra a insolvência

do patrão, o seguro torna-se compulsório,

pela transferência do risco do empresário

para o segurador.

Foi à luz dessa teoria, inovadora na época e

implantada com sucesso na Alemanha pelo

Governo Bismarck em 1884 e depois em diver-

sos paises do continente europeu, que nasceu

nossa primeira lei sobre Acidentes do Traba-

lho, a Lei no 3.724, de 15 de janeiro de 1919.

No decorrer de quase meio século  nosso

ordenamento jurídico  adequou a legislação

do Seguro de Acidentes do Trabalho às novas

realidades sociais, através de sucessivas alte-

rações, sempre baseada na Teoria do Risco

Profissional, até o ano de 1967, quando o Se-

guro de Acidentes do Trabalho foi transforma-

do em monopólio da Previdência Social, atra-

vés de um Decreto do regime militar.
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Com efeito, o Decreto Lei  no 5.316,  de 16 de
setembro de 1967, estatizou o Seguro de Aci-
dentes do Trabalho e o  incorporou à Previdên-
cia Social, respaldado na  Teoria do Risco So-
cial, segundo a qual  a responsabilidade pelos
prejuízos decorrentes de acidentes do traba-
lho deve ser atribuída a toda a coletividade
em vista da função social da empresa. Sendo
assim, carecem de fundamento coberturas
com base na responsabilidade civil do patrão
e, conseqüentemente, pagamento de indeni-
zações correspondentes aos danos ocorridos
na atividade laborativa.

A Teoria do Risco Social está apoiada, segun-
do alguns, no imperativo social do progresso
econômico, de cujo proveito toda a sociedade
se beneficia e, como tal, deve ser responsabili-
zada. Dessa forma, responde a sociedade
como um todo, mas o empregador responsá-
vel pelo dano se  exime da  reparação e resta
eliminada a indenização do acidentado. A ex-
periência demonstrou, no entanto,  o  insucesso
do Modelo Previdenciário resultante dessa
mudança, que se mostrou ineficaz e incoeren-
te com a Teoria Social que diz adotar.

O  retrocesso do sistema monopolizador  foi
representado pela  supressão do regime tradi-
cional das indenizações pagas ao trabalhador
acidentado ou seus dependentes e substitui-
ção desse direito pelo recebimento de um be-
nefício previdenciário custeado com a Con-
tribuição Social paga pelo próprio emprega-
do, juntamente com o seu empregador, por-
que, ao contrário do que se pensa, as alíquotas
de 1, 2 ou 3 % sobre a folha de pagamento que
o empregador recolhe mensalmente aos co-
fres da Previdência se destinam, desde 1995,
ao custeio das aposentadorias especiais, por
força de uma lei que alterou a  destinação dos
recursos  provenientes das aludidas alíquotas.

Anos antes da estatização o Mercado Segura-
dor já  lutava incansavelmente  para  barrar as
tentativas de concretização do Monopólio. Em
1944, o Decreto Lei no 7036 havia sido promul-
gado com medida de transição para  a

integração gradual do Seguro de Acidentes
do Trabalho na Previdência Social, que deve-
ria  ocorrer  até o final do ano de 1953,  quando
cessaria, em definitivo,  a atuação  das segura-
doras privadas e das cooperativas  de seguros
dos sindicatos, todas autorizadas a operar em
livre concorrência com diversos Institutos  de
Previdência Social, que depois foram unifica-
dos com a criação do INPS. Como a Previdên-
cia  Social não se aparelhava para concretizar
o Monopólio, as seguradoras continuavam em
operação, porém  ameaçadas, a cada exercí-
cio legislativo, de  ter suas carteiras   cassadas,
sem a indenização prévia e justa  pela
encampação da atividade, o que acabou por
acontecer,  em 1967, através da estatização
do seguro.

Criada  a Fenaseg em 1951, esta assumiu, des-
de sua primeira Diretoria, a luta  até então en-
frentada pelos seguradores isoladamente,  e
com a força de sua representatividade junto
aos órgãos governamentais conseguiu evitar,
durante mais de uma década, que o Seguro
de Acidentes do Trabalho se transformasse em
privilégio dos órgãos da Previdência Social.

Com a Constituição de 88, que garantiu aos
trabalhadores urbanos e rurais o direito ao Se-
guro de Acidentes do Trabalho a cargo do em-
pregador,  a Fenaseg, sempre atenta à nature-
za privada do Seguro de Acidentes do Traba-
lho e ao princípio da responsabilidade civil
objetiva, criou comissão especializada para
reestudar o assunto e, enquanto aguardava o
interesse efetivo do mercado e o momento
político para voltar à carga, organizou sucessi-
vos Grupos de Trabalho para formalizar uma
proposta, até que, em 1999, apresentou ao
mercado um texto de lei e uma proposta base-
ada  em conceitos e na experiência internacio-
nal, divulgada  com o título “Fundamentos  de
uma proposta para a regulamentação do Se-
guro de Acidentes do Trabalho no Brasil”.

A Fenaseg pretende agilizar as ações neces-
sárias à apresentação e acompanhamento do
projeto nas esferas governamentais a fim de
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resgatar uma carteira que representou, no pe-
ríodo de 1960/1967, trinta por cento da receita
do Mercado Segurador.

Ações a realizar em relação ao
Seguro de Acidentes do Trabalho

• Diligenciar junto ao Governo e Congresso Na-
cional no sentido da efetiva flexibilização do
Seguro de Acidentes do Trabalho, abrindo-
se à iniciativa privada a possibilidade de ope-
rar concomitantemente com o Regime Geral
da Previdência Social, nos termos originaria-
mente propostos pela Emenda Constitucio-
nal no 20, de 15 de dezembro de 1998.

• Diligenciar junto ao Governo e Congresso
Nacional no sentido da elaboração de pro-
posta de projeto de lei que regulamente o
Seguro de Acidentes do Trabalho –
flexibilizado nos termos do item anterior –,
de tal modo que o mesmo atenda aos inte-
resses do trabalhador, dos empregadores e
operadores do seguro, visando à redução do
número de acidentes e o restabelecimento
de coberturas que foram eliminadas ao lon-
go e após o período de estatização.

• Diligenciar junto ao Governo e Congresso
Nacional no sentido da criação e efetivação
de políticas que reconduzam à formalidade
a mão-de-obra sem vínculo empregatício, em
razão do crescente número de trabalhado-
res desempregados.

• Esclarecer e sensibilizar a opinião pública e
entidades governamentais, por meio de cam-
panhas de esclarecimento, relativamente à
natureza multidisciplinar do Seguro de Aci-
dentes do Trabalho, que apresenta aspec-
tos relacionados à responsabilidade civil do
empregador – em função da doutrina do ris-
co profissional –, bem como aspectos de pro-
teção social ampla e de responsabilidade
pública.

• Enfatizar junto ao Governo as vantagens da
participação da iniciativa privada, que resul-

tará no fortalecimento do processo de forma-
ção de poupança interna a partir da consti-
tuição e gerenciamento de reservas técni-
cas de médio e longo prazo, para fazer frente
aos compromissos de reabilitação e
readaptação profissional, bem como a da
reposição salarial, até que o trabalhador
readquira sua capacidade laboral ou passe
a gozar do direito de aposentadoria.

• Diligenciar junto ao Governo e Congresso
Nacional no sentido do restabelecimento das
indenizações por  morte, invalidez permanen-
te total ou parcial, como decorrência de Res-
ponsabilidade Civil do empregador, inde-
pendemente da culpa do trabalhador.

• Diligenciar no sentido de que, dentro da re-
gulamentação definitiva do Seguro de Aci-
dentes do Trabalho, sejam inseridos disposi-
tivos relacionados com a prevenção, como
forma de obrigar o empregador a minimizar
os riscos a que o trabalhador se expõe, dimi-
nuir a sinistralidade, reduzir a sobrecarga
sobre o sistema indenizatório e dar maior
estabilidade à formação e preservação das
reservas técnico-financeiras.

• Diligenciar no sentido de que, na regulamen-
tação do Seguro de Acidentes do Trabalho,
sejam considerados e incluídos dispositivos
relacionados com as doenças profissionais
de longa latência, remetendo os fatos gera-
dores posteriores à lei a custeio de Fundo a
ser especialmente constituído por cada ope-
radora.

2.5. Seguro Rural

Diagnóstico

Embora o Brasil venha se firmando como um
dos países que lideram a produção mundial
de alimentos, a proteção de lavouras e reba-
nhos contra os riscos que lhes são peculia-
res mantém-se ainda em bases puramente
naturalísticas: depende dos humores da na-
tureza e da propensão à existência de pra-
gas ou endemias. A Constituição Federal,
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entretanto, prevê em seu artigo 187 a exis-
tência de Seguro Rural, instrumento de pla-
nejamento e execução da política agrícola,
eleito para este fim, juntamente com o crédi-
to rural, a tecnologia, a assistência técnica e
extensão rural.

Reivindicado há mais de um século por lide-
ranças agrícolas, essa modalidade de seguro
não se desenvolveu, apesar das várias leis que
sucessivamente trataram do assunto. Sua ado-
ção, entretanto, transcende em muito os inte-
resses imediatos dos produtores, tornando-se
fator primordial para a fixação de preços dos
produtos agrícolas exportáveis, baseado no
subsídio indireto que se realiza através do Se-
guro Rural.

Há duas fortes razões estruturais, de nature-
za socioeconômica, que vêm impedindo sua
institucionalização, seu reivindicado desen-
volvimento: o vultoso custo do seguro e a na-
tureza fortemente instável do seu resultado
técnico.

A primeira refere-se à incapacidade econômi-
ca de o produtor arcar com o pesado custo do
seguro. A segunda, à forte dependência de vul-
tosos resultados catastróficos, que possam vir
a comprometer a economia da seguradora,
atingindo não só o fundo de Seguro Rural, mas
podendo alcançar outros mútuos garantidores
de outras modalidades de seguros adminis-
trados pela seguradora, de modo a compro-
meter a sua economia própria e de todos os
seus segurados, quer de Seguro Rural, quer
de outras modalidades por ela garantidas.

O modelo viável, de sucesso, deve pois com-
plementar o custo do risco, subsidiando o prê-
mio a ser suportado pelo produtor, ao mesmo
tempo que deve oferecer ao gestor do seguro
a garantia de cobertura dos resultados catas-
tróficos e excepcionais.

Ambas as condições estão hoje satisfeitas: a Lei
no 10.823, de 19/12/2003, dispõe sobre a subven-
ção econômica ao prêmio de Seguro Rural e o DL
no 73, de 21/11/1966, cria o Fundo de Estabilida-

de de Seguro Rural, que garante “a estabilidade
dessas operações e atender à cobertura suple-
mentar dos riscos de catástrofe”.

Diante destas circunstâncias, a Secretaria de
Política Agrícola resolveu constituir um grupo
para regulamentar a matéria, do qual a Fenaseg
faz parte.

Ações a realizar em relação ao
Seguro Rural

• Encaminhar ao Governo proposta de dedu-
zir dos impostos devidos pelas seguradoras
a parcela correspondente ao prêmio subsi-
diado; ou transferir para o IRB-Brasil Re a
competência de efetuar os respectivos cré-
ditos às seguradoras, considerando que
aquela empresa já dispõe de sistema finan-
ceiro-contábil com o Mercado Segurador, em
função de suas operações.

• Diligenciar junto ao Ministério da Fazenda,
Secretaria de Política Econômica, CNSP e
SUSEP, no sentido da reestruturação do Fun-
do de Estabilidade do Seguro Rural,
objetivando-se a alocação de recursos do
próprio governo e de outras origens e auto-
nomia em sua gestão financeira.

• Propor acesso a custo zero de serviços pres-
tados pelas empresas governamentais,
como a EMPRAPA, para que as seguradoras
possam obter informações metereológicas,
com dados e fotos, produtividade e estudo
sobre culturas, para melhor gerenciamento
de riscos.

• Promover esforço de difusão do Seguro Ru-
ral, através de campanha de esclarecimento
público, em que serão evidenciadas ao pro-
dutor as vantagens dessa modalidade de
proteção contra a eventualidade de riscos
vultosos, de custo muito elevado, inibidores
da oferta e demanda de produtos
agropecuários.

• Promover, paralelamente, campanha no sen-
tido de que o produtor segurado adote me-
lhores técnicas e ações preventivas para a
redução e controle dos riscos seguráveis.
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1. Uma opção
estratégica e seus
reflexos na operação
das empresas

É inegável que avanços decorrentes do ambi-

ente de estabilidade econômica inaugurado

com a implantação do Plano Real em 1994 têm

favorecido o crescimento do Mercado Segura-

dor, mas devem ser aprofundados pela elimi-

nação dos excessos de amarras regulamenta-

res, que desestimulam a livre iniciativa e difi-

cultam a criação e oferta de produtos vitais para

o consumidor, particularmente no âmbito dos

contratos de assistência à saúde.

Por isso, o setor de seguros mantém a expec-

tativa de que o Estado Democrático, ao evoluir

do intervencionismo que inibe, para a legitimi-

dade de sua missão de garantidor das liberda-

des individuais e institucionais, firme com o

mercado um pacto de modernização dos me-

canismos de controle, fiscalização e regula-

mentação da atividade, que devem priorita-

riamente atentar para a preservação da sol-

vência, a formação de reservas e o estímulo à

auto-regulação.

A opção pela modernidade, o foco no consu-

midor e a atitude realista diante da realidade

socioeconômica do país refletem-se nas ope-

rações das empresas do setor de seguros, pre-

vidência complementar e capitalização de vá-

rias formas, como se pode destacar:

• Necessidade do desenvolvimento de novos

produtos e incremento das áreas que apre-

sentam espaços virtuais para crescimento,

como Responsabilidade Civil, Garantia, Vida,

Auto, Saúde e Previdência Complementar,

condição para nos colocarmos melhor nos

mercados internacionais e, principalmente,

darmos uma resposta às necessidades soci-

ais de uma economia emergente.

• Aceitação do desafio de integrar às ativida-

des do Mercado Segurador as novas áreas

que, por longos anos nas mãos do Estado,

são pouco conhecidas: Acidentes de Traba-

lho, Seguro Agrícola e Resseguro.

• Necessidade do ajustamento permanente da

atividade seguradora – seguros, previdência

e capitalização – com a realidade socio-

cultural, considerando-se que na ponta dos

serviços prestados pelo mercado está o

consumidor, que não deve ser visto apenas

como comprador de produtos. As relações

de consumo evoluíram para um quadro mais

civilizado de relação de cidadania, o que

implica exigências cujo amparo tem sido

legalmente alargado.

Como decorrência do status novo de cidada-

nia e das exigências de mercado, considerar

que a democratização das oportunidades de

consumo implica, no mercado segurador, a

necessidade da informação que facilite o aces-

so de novos compradores, hoje inibidos em

face do mercado por precariedade de condi-

ções econômicas e financeiras. Abre-se aos

operadores do mercado a oportunidade do

alargamento da base de seus negócios por

meio da criação e oferta de produtos de con-

sumo facilitado pela informação.

Decorre da maior disponibilidade de informa-

ção a necessidade de adoção de novos pa-

drões de comportamento, capazes de superar

a histórica barreira de desconhecimento e des-

confiança anteposta a milhões de potenci-

ais consumidores. Políticas de relacionamen-

to facilitadas pela adoção de ouvidorias inter-

nas nas empresas seriam mecanismos apro-

priados para a reflexão e recomendação de

padrões de qualidade nas relações de negó-

cio com o cliente, a lisura, a transparência, a
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informação, a presteza e, sobretudo, o respei-

to. Indispensável, inclusive, a racionalização

dos custos de modo a incorporar uma maior

faixa da população na massa segurada e pos-

sibilitar a amplitude de coberturas.

Gerencialmente, as novas relações de consu-

mo e o ajustamento da produção implicam a

necessidade de informação – estatísticas, ta-

belas, bancos de dados, diferenciados e qua-

lificados – não só para se constituírem como

base de tarifação, mas para o ajustamento do

crescimento da empresa e identificação de

problemas.

Também passam a condicionar mais decisiva-

mente o resultado final das operações das

empresas a adoção de práticas voltadas à ini-

bição da fraude, tanto interna – do próprio ne-

gócio – quanto externa – do consumidor.

Finalmente, a nova realidade do mercado está

a exigir das empresas o permanente apri-

moramento da formação de seus técnicos,

instrumento indispensável para enfrentar a

competição que passa a se estabelecer no

campo da competência, permitindo que

empresas não se tornem presas da obrigação

de repetir o saber e a tecnologia produzidos

externamente.

Por tudo isso, o Mercado Segurador mostra-se

apto a assumir seu papel de parceiro do Esta-

do, compartilhando responsabilidades, o que

vai ao encontro  da demanda do atual governo

por ações que firmem uma Parceria Público-

Privada (PPP). A Parceria Público-Privada não

pode ser vista como uma necessidade parti-

cular do nosso País, antes é comportamento

mundialmente adotado. A diversidade geográ-

fica, o crescimento demográfico e o aumento

da longevidade apontam por si só para a ne-

cessidade de soluções, pela iniciativa priva-

da, dos problemas sociais em áreas como pre-

vidência e saúde. Com interação nessas

áreas, o Mercado Segurador estará comple-

mentando as ações do governo, que sozinho

não pode suprir todas as metas para elevar o

índice de desenvolvimento humano do Brasil.

Deve, pois, o governo brasileiro reconhecer o

Mercado Segurador como seu parceiro e com

ele definir atuações sociais conjuntas.

2. Temas institucionais

2.1. A fraude contra os seguros:
um bom combate

Diagnóstico

Aspecto geralmente silenciado junto à opinião

pública é a existência de uma quase generali-

zada aceitação à cultura da fraude, que, ao

desconsiderar a seriedade das relações

contratuais estabelecidas em torno da apóli-

ce, atinge num primeiro momento as segura-

doras, para logo em seguida acabar se refle-

tindo negativamente no custo das garantias

contratadas pelo segurado.

A contratação do seguro é essencialmen-

te fundamentada na boa-fé dos contratan-

tes e sua aceitação condiciona-se à ver-

dade e inteireza das declarações do pro-

ponente. Como, entretanto, o seguro é ati-

vidade que opera com o imponderável do

futuro e do risco de realização imprevisível,

muito freqüentemente cerca-se a con-

tratação ou cumprimento da apólice de

circunstâncias pouco precisas, que favo-

recem o aparecimento da fraude. Cria-se

então certo relaxamento moral que justifi-

ca a simulação de situações que podem ir

muito além do meramente ilícito, do não

permit ido,  para entrar  no terreno da

criminalidade. Sempre com a escusante e

o entendimento equivocado de que o dano,

eventualmente verificável, atingiria apenas

as empresas seguradoras.
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O fraudador engana-se ao supor que o prejuí-

zo decorrente de seu ato atinge apenas a em-

presa seguradora. Esquece que o preço co-

brado às garantias do seguro será tanto mais

oneroso ao segurado quanto maior tenha sido

a incidência de sinistros considerados para

a apuração estatística da sinistralidade. Mas,

além dos prejuízos financeiros, há sempre o

gravíssimo dano causado às seguradoras: o

da generalização de comportamento crimino-

so, que pode – e deve – ser combatido por

trabalho de informação e esclarecimento da

opinião pública.

Embora não haja uma avaliação consistente

dos impactos econômicos provocados pelas

fraudes no País, estima-se que entre 10% e 15%

dos sinistros pagos embutem algum tipo de

fraude, o que gera prejuízo estimado entre

R$ 2,4 bilhões a R$ 3,6 bilhões por ano. Os se-

guros de automóvel, de saúde, de vida e de

riscos patrimoniais são os mais vulneráveis às

ações dos fraudadores. Se nada for feito, a es-

timativa é de que o índice de indenizações frau-

dulentas sobre prêmios em automóveis cres-

ça dos atuais 2,6% para algo em torno de 4%,

em ramos elementares de 2,7% para até 3,5%;

em vida de 1,9% para 2,5%; e em saúde de

0,9% para 1,2%. Nesses percentuais os índi-

ces de fraude do nosso mercado estariam en-

tre os mais elevados do mundo.

Diante dessa realidade, que é alarmante, o

Mercado Segurador Brasileiro tem reagido.

Através da Fenaseg, vem sendo colocado em

prática o Plano Integrado de Prevenção e Re-

dução da Fraude em Seguros, elaborado pela

empresa de consultoria A. T. Kearney, com base

em diagnóstico da fraude nas operações de

seguros no País.

O plano compreende ações preventivas, re-

pressivas, educativas, de comunicação e re-

lacionamento entre governo e comunidade

e fundamenta-se em avaliação de modelos

internacionais e das melhores práticas para

o combate às fraudes em operações de se-

guros, reunindo esse plano um conjunto de

33 ações, a serem implantadas em três fa-

ses, num prazo estimado de 2 a 3 anos, inici-

adas em 2003.

Projeções indicam que a implantação do pla-

no poderá trazer benefícios da ordem de

R$ 165 milhões anuais para o mercado, alcan-

çando retorno de cerca de R$ 3,4 para cada

R$ 1,00 de capital nele investido.

O Mercado Segurador é o principal interes-

sado na redução dos índices de fraude.

Reduzir o custo do seguro estenderá seu

alcance a uma maior parcela da sociedade

brasileira.

Ações a realizar para combater
a fraude

Na concepção do programa de combate às

fraudes desenhado para o Mercado Segura-

dor Brasileiro, os grandes desafios para preve-

nir e reduzir os seus efeitos partem da necessi-

dade de desvincular a imagem da fraude do

crime sem vítimas, do aperfeiçoamento da le-

gislação sobre fraude e da punição mais rigo-

rosa dos fraudadores.

a) As Ações Institucionais:

• Criação do Código de Conduta

Criação de compêndio de boas práticas

corporativas e de conduta ética das socie-

dades seguradoras para redução e preven-

ção da fraude.

 • Relacionamento com Autoridades Públicas

Ampliação de acordos existentes de coo-

peração com as autoridades públicas – es-

pecialmente no âmbito do Ministério Pú-

blico Federal, do Ministério da Justiça (Se-

cretaria Nacional de Segurança Pública,
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Polícia Federal e Pol ícia Rodoviária

Federal), do Ministério das Cidades

(DENATRAN) e dos Ministérios Públicos

Estaduais e das Secretarias Estaduais de

Segurança Pública (Polícia Civil, Polícia

Militar e DETRANs) e ainda do Poder Judi-

ciário, Estadual e Federal. O propósito des-

ses acordos é a melhoria dos sistemas de

fiscalização e controle da movimentação

de veículos nas estradas, vias urbanas e

fronteiras; do policiamento ostensivo e re-

alização de operações especiais; do ofe-

recimento de denúncias contra pessoas

indiciadas em processos; da análise e jul-

gamento de processos envolvendo práti-

cas fraudulentas.

• Relacionamento com o Mercado

Internacional de Seguros

Estabelecer acordos e convênios com enti-

dades representativas das seguradoras in-

ternacionais, com o objetivo de troca de ex-

periências, melhores práticas de prevenção

e redução de fraudes, bem como aprimora-

mento da atuação da indústria de seguros.

b) Ações de Prevenção, Comunicação

e Educação:

• Campanhas de Mídia

Desenvolver programas de esclarecimento

ao segurado e à sociedade sobre fraude em

seguros, as conseqüências de sua prática e

a importância de combatê-la.

• Educação em Seguros e Prevenção à

Fraude

Realizar eventos sobre fraudes em seguros

dirigidos a alguns importantes segmentos da

sociedade, a estudantes de cursos técnicos

e universitários, para disseminação do

conhecimento do seguro, além de promover

cursos técnicos especializados para melhoria

da qualificação dos profissionais do mercado

de seguro e prestadores de serviços.

• Melhoria na Qualidade da Aceitação e Aná-

lise de Sinistros

Aperfeiçoamento dos processos de aceita-

ção de riscos, com incentivo ao uso de base

de dados e sistemas para verificação de in-

formações.

• Melhoria da Identificação do Segurado –

Seguro Saúde

Aprimoramento dos controles da utiliza-

ção dos serviços da rede referenciada

para reduzir seu uso indevido por não

segurados.

• Revisão do Modelo de Contratação e

Vendas

Desenvolver código de práticas de contra-

tação e vendas de seguros para fortalecer a

imagem do mercado e orientação para cam-

panhas educativas.

c) Ações de Gestão da Informação:

• Implementação da Quantificação da Fraude

Definir e incentivar a adoção de indicado-

res padronizados para a quantificação da

fraude em seguros. Realizar periodicamen-

te coleta e análise dos indicadores, divul-

gando os seus resultados.

• Estruturação da Inteligência da Informação

Analisar tendência de fraude e de compor-

tamento dos fraudadores, possibilitando às

seguradoras a adoção de medidas de pre-

venção, mediante a utilização de ferramen-

tas de sistemas.

• Análise e Adequação dos Dados das Se-

guradoras

Identificar e incentivar os ajustes necessá-

rios nos sistemas das seguradoras para pos-

sibilitar a alimentação adequada das bases

de dados compartilhadas da indústria de

seguro.
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• Compartilhamento de Dados

Consolidar e disponibilizar às seguradoras

dados que auxiliem na redução de fraude du-

rante a contratação, aceitação e análise de

sinistro, além de possibilitar o aumento na

detecção e comprovação de fraude em se-

guros, definindo mecanismos de utilização

das bases de dados compartilhadas.

• Formação de Parcerias para Obtenção de

Dados

Estabelecer acordos de parcerias com enti-

dades públicas e privadas para acesso a in-

formações relevantes para a prevenção e re-

dução de fraudes na indústria de seguros.

d) Ações de Investigação e Repressão:

• Estruturação do Disque-Denúncia da In-

dústria do Seguro

Estruturar mecanismos eficientes de de-

núncias com mensuração de resultados

para possibilitar a inibição e a identifi-

cação de fraudes.

• Incentivo à Adoção de Unidades de In-

vestigações Especiais – UIE

Incentivar às seguradoras a adotar unidades

dotadas de profissionais técnicos espe-

cializados para as lidas com casos de fraude

visando ao aumento do índice de sucesso

das investigações.

• Revisão e Recomendação da Legislação

sobre Fraude

Aprimorar a legislação brasileira aplicável

aos delitos de fraude em seguros, estabele-

cendo punições mais severas aos frau-

dadores, inibindo a propensão a fraudar.

 • Criação de Delegacias Especializadas

Incentivar e apoiar a criação, no âmbito dos

órgãos de Segurança Pública, de unidades

especializadas em investigação e repressão

dos casos relacionados à fraude em segu-

ros, objetivando melhores índices de suces-

so de investigação e comprovação.

2.2.  Foco no consumidor

A generalização preconceituosa e o desconhe-

cimento da realidade da operação e comer-

cialização dos produtos e serviços colocados

à disposição do consumidor alinham-se entre

os fatores que mais contribuem para inibir um

desenvolvimento maior do mercado segurador

no Brasil. Preconceito e desconhecimento po-

dem ser superados por um programa de

melhoria da qualidade da informação relativa

a produtos e serviços.

O seguro ainda é considerado um produto

de elite. As pesquisas de mercado mos-

tram, de forma incontestável, que uma das

maiores causas da baixa demanda por pro-

dutos oferecidos pelo Mercado Segurador

é a desigualdade social, ou pior, a perver-

sa distribuição de rendas do País. Isso é

lamentável, mas é fato. Todavia, isso não

pode ser motivo de inércia ou crescimento

apenas residual do setor, na comodidade

da espera que as coisas mudem, o Brasil

enriqueça e a expansão do Mercado Se-

gurador venha a reboque.

O que deve ser feito, a par das variadas me-

didas socioeconômicas a serem tomadas, é

enfrentar essa realidade, criando produtos

adaptados às camadas sociais menos

favorecidas. Quem não tem bens não tem o

que segurar. Mas é verdade que há pelo me-

nos dois bens que todos os cidadãos possu-

em: saúde e vida.

A criação e oferta de seguros populares é, se-

não um dever social, um modo de expandir a

base ainda estreita de consumidores. O que

se propõe é mudança de foco, que passa a ser

o consumidor, com suas necessidades, suas

demandas, seus direitos.
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E entre seus direitos estão o de receber infor-

mações apropriadas e suficientes, facilidade

de compreensão das condições do seguro

que está comprando, transparência nas rela-

ções negociais, atendimento eficaz na hora

do sinistro e clareza dos procedimentos por

ocasião de eventuais conflitos com as segu-

radoras.

Ações a realizar na relação com o

consumidor

• Promover a disseminação dos conceitos re-

lacionados à ética empresarial, como forma

de assegurar a adoção de práticas negociais

fundadas na preservação dos valores rela-

cionados à boa-fé negocial na relação com o

consumidor.

• Seguro popular. Oferta de produtos para con-

sumidor de baixa renda, em especial na área

de seguro de pessoas, buscando formas de

comercialização ágeis e que não onerem ex-

cessivamente os custos. A garantia do suces-

so desses produtos, que se caracteriza como

uma forma de  inclusão social, está vinculada

ao incentivo fiscal, a ser concedida pelo go-

verno, ou seja, isenção da alíquota do IOF –

hoje, 7% – incidente sobre o valor dos prêmi-

os pagos, além de uma racionalização das

formalidades regulamentares.

• Estimular o processo de auto-regulação do

mercado, com a criação, dentro das

empresas,  da figura do Ouvidor ou de sis-

temas de atendimento eficazes ao consu-

midor.

• Diligenciar, junto à SUSEP, no sentido da

disponibilização de estatísticas sobre recla-

mações e denúncias de segurados, por mo-

dalidade, como forma de antecipação e re-

dução do número de demandas judiciais ou

reclamações aos órgãos de defesa de con-

sumidor.

• Editar novos Guias para informar e orientar o

consumidor e a sociedade sobre segmen-

tos da atividade seguradora, sobre temas

institucionais e sobre aspectos inovadores

do Código Civil Brasileiro em relação aos

contratos de seguros. Os Guias ajudariam

também a manter, junto aos formadores de

opinião pública, uma via aberta de comuni-

cação tecnicamente bem orientada, que

permita corrigir a tempo as distorções de

imagem do mercado.

• Diligenciar no sentido de que sejam inseridos

nas apólices de seguros, sempre que couber,

conceitos uniformizados, para melhor

compreensão do consumidor.

• Disponibilizar apólices plurianuais como

forma de reduzir o custo da cobertura

securitária. Isso é condição indispensável

para criar oferta de produtos que atendam

ao perfil da sociedade brasileira de baixa

renda. A exemplo de práticas internacionais

e da operação de resseguro, os custos de

aquisição e de administração seriam

drasticamente reduzidos com a adoção

desse modelo.

• Promover esforço de convencimento de

empresas operadoras de seguros,

previdência complementar e capitalização,

no sentido da necessidade da preservação

do sistema de livre concorrência, com base

na ampla disseminação do conhecimento

sobre produtos e serviços (full disclosure).

2.3. A comunicação e a imagem
do mercado

A informação e a transparência nas ações

negociais são fatores indispensáveis para a

comunicação com a sociedade e para a

imagem do setor. Os equívocos e inverdades

que envolvem a operação do seguro de

saúde ilustram exemplarmente a situação
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crítica da informação que chega à opinião

pública.

A opinião pública também é levada ao desco-

nhecimento da dimensão do retorno da ativi-

dade seguradora à sociedade. E, para manter

a citação do Seguro Saúde, deve-se conside-

rar que as indenizações pagas pelas segura-

doras correspondem a mais de 85% do total

de sua arrecadação bruta com mensalidades

pagas por segurados, percentual que não in-

clui as despesas administrativas, de

comercialização, combate às fraudes e outras,

estritamente necessárias à operação do Se-

guro Saúde. Acresce que a atividade tem sido

onerada com o aumento constante da carga

de tributos, muitos dos quais incidindo dire-

tamente sobre a receita do seguro saúde, tais

como: PIS, COFINS, taxa de fiscalização da

ANS, além da tributação sobre o resultado atra-

vés do Imposto de Renda e CSSL.

Ao longo de toda a história da atividade segu-

radora no Brasil, a desinformação alia-se a ou-

tros fatores de inibição, como a alta concentra-

ção de riqueza que coloca à margem do con-

sumo uma parcela substancial da população

brasileira. E o próprio setor produtivo do País –

como já era flagrado pelo Plano Setorial de

1994 – ainda não foi devidamente convencido

das vantagens da proteção a seu patrimônio

e operação. Naquele ano, anotava-se havia

uma demanda não estimulada de seguros

empresariais.

Ações a realizar em relação à comunica-
ção e a imagem

• Implementar ações de comunicação

corporativa, direcionadas ao mercado con-

sumidor, destinadas a esclarecer pontos obs-

curos da realização dos contratos de produ-

tos ou serviços, canais e modos de

comercialização (corretores, concessioná-

rias, postos bancários de venda).

• Realizar e apoiar campanhas corporativas

institucionais, mantendo sempre o enfoque

conceitual, geral, abstraído de produto es-

pecífico, marca ou instituição produtora ou

prestadora de serviço, como campanhas de

prevenção de acidentes.

• Implantar ações voltadas a formadores de

opinião, destinadas à criação de repertório

técnico, uniformização de linguagem de se-

guros e à manutenção de fluxo de informa-

ções relativas a produtos, eventos ou quais-

quer outras oportunidades de difusão da téc-

nica, da política, da ideologia de mercado.

Pode-se alinhar, aqui, a produção de relató-

rios, press-releases, textos de divulgação  e

sobretudo a promoção de encontros perió-

dicos com os formadores de opinião.

• Direcionar ações de comunicação e didática

do mercado às entidades de Defesa do Con-

sumidor, ao Judiciário e outros organismos

que repercutem, em decisão ou injunção,

matéria relacionada com direitos e deveres

decorrentes de contratos, sobre produtos ou

prestação de serviços.

• Implantar ações de comunicação insti-

tucional, direcionadas a instituições con-

gêneres, organismos técnicos de pesquisa

e conhecimento que operam na área de pro-

dução econômica (Fipe, Dieese, FGV, USP,

UNICAMP), através de eventos (simpósios,

seminários, fóruns técnicos) e da circulação

de informação técnica (estatísticas, estudos,

relatórios).

• Implantar ações de comunicação corporativa

e institucional voltadas aos organismos de

regulamentação ou fiscalização do merca-

do (Congresso Nacional, Ministérios, SUSEP,

ANS), com vistas à criação de condições fa-

voráveis à presença/influência do mercado

no processo normativo. Realização de even-

tos destinados à promoção e divulgação de
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conhecimento técnico, que se deseja ver re-

fletido e aplicado favoravelmente no proces-

so normativo, bem como a criação de um flu-

xo regular de informações da Fenaseg (mer-

cado) às instituições visadas.

• Realização periódica de pesquisas de duas
naturezas: pesquisa de mercado para colher
a opinião, as apreciações e as sugestões do
consumidor atual e potencial, de forma a
corrigir os erros e confirmar os acertos nas
práticas das seguradoras; e pesquisa de
natureza socioantropológica, para investigar
as lógicas, os valores e os principais agentes
sociais com a finalidade de desenvolver no-
vos e mais apropriados produtos de seguro,
para diferentes grupos de consumidores.

• Criação de site destinado ao consumidor,
com a finalidade de esclarecer e informar
sobre seguro, seus princípios, conceitos,
modal idades e procedimentos para
contratação.

2.4. Ética de mercado e
auto-regulação

A discussão da modernidade nas relações en-
tre o Estado e o Mercado Segurador pode ser
colocada em termos ainda mais atuais. Pode-
se discutir a própria necessidade da regulação
que se dá através da intervenção direta do Es-
tado, e sua substituição por mecanismos de
auto-disciplina, de acordo com os quais o pró-
prio mercado fixa e cobra às empresas o atendi-
mento a práticas operacionais e a padrões éti-
cos por eles próprios idealizados e consen-
sualmente submetidos à aceitação.

Obviamente que não se imagina um mercado

sem qualquer tipo de intervenção estatal –

regulamentar ou fiscalizatória – na medida em

que nas relações de produção e consumo

prevalecem, além dos interesses privados, o

interesse público da eficiência alocacional,

proteção contra práticas não-eqüitativas, os

riscos da cartelização, o zelo pela saúde eco-

nômico-financeira das empresas que captam

recursos do público e as possibilidades de

quebras e inadimplências em escala. São

aspectos que socialmente transcendem os

limites do contrato privado, por dizerem

respeito à saúde da própria economia do País.

Como a auto-regulação é fundamentada em
padrões éticos de comportamento, apresenta
a vantagem de maior flexibilidade de ajusta-
mento em sua aplicação a casos concretos.
Além disso, como suas regras são desenha-
das empiricamente, a partir da experiência do
mercado, a corporação tende a aceitá-la mais
facilmente, sabendo que as sanções ao
descumprimento da vontade coletiva são de
natureza essencialmente moral. Finalmente, é
relevante saber que os custos de manutenção
do sistema auto-regulador recaem sobre a co-
munidade, que assim buscará obter dele a
máxima eficácia possível.

O debate em torno de uma idéia de auto-
regulação abrange a consideração de dois
modelos, ambos já testados na prática de se-
tores econômicos específicos e ambos
atinentes a duas preocupações do governo,
da sociedade e dos agentes produtivos: a efi-
ciência e a ética.

Num primeiro modelo, pressupõe-se adesão
voluntária em que os agentes econômicos par-
ticipantes aceitam seguir padrões de conduta
ditados corporativamente. Uma entidade auto-
reguladora atua, por delegação coletiva das
instituições auto-reguladas, com poderes de
injunção e correção de desvios para a solução
de conflitos decorrentes de relações de mer-
cado, o que não inibe, em caso de necessida-
de – por ser legalmente impossível inibir –, a
recorrência ao devido processo legal. No se-
gundo modelo, o órgão auto-regulador atua por
delegação de poderes do Estado, baixando
regras de conduta que apresentam feição jurí-
dica: é órgão auxiliar do Estado, com poder de
polícia administrativa, e exerce funções de in-

teresse público.
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Ações a realizar em relação à ética de
mercado  e auto-regulação

• Elaboração do Código de Ética do Mercado

Segurador, a partir dos estudos e propostas

já em andamento no âmbito da Fenaseg, bus-

cando-se a adesão das empresas.

• Constituição do Conselho de Ética, formado

pela representação das seguradoras aderen-

tes, que definirá as medidas de sanção ao

descumprimento do contido no Código de

Ética.

• Definição e implantação de medidas efeti-

vas de auto-regulação, como a elaboração

dos Guias de Boas Práticas, Padronização

de Normas Contábeis e Condições Refe-

renciais para os seguros de massa.

2.5. Ouvidoria nas empresas

Uma das formas mais eficazes de atendimento

ao consumidor é o acolhimento e análise de

suas reclamações e insatisfações. Não se trata

só de registrá-las, mas de buscar efetivamente

a melhor e mais rápida solução. Nesse sentido,

vêm sendo implementadas ouvidorias nas em-

presa de seguros, capitalização e previdência

complementar, destinada à modulação de con-

flitos decorrentes de relações contratuais, ten-

do em vista o duplo objetivo de:

• preservar a boa imagem corporativa do Mer-

cado Segurador; e

• assegurar a manutenção de práticas de

comercialização e prestação de serviços de

acordo com as normas de defesa do consu-

midor.

Uma grande vantagem da existência de

ouvidorias – que podem atuar junto aos Servi-

ços de Atendimento ao Cliente, SAC – é a

possibilidade de mecanismo de atenção

corporativa aos desvios sistemáticos de com-

portamento de mercado, o que se reflete na

boa imagem das instituições que o operam.

As Ouvidorias estariam atentas para os aspec-

tos gerais de comportamento que, por sua re-

petição e repercussão, acabam por passar à

opinião pública uma imagem negativa, cujos

reflexos nos negócios podem ser evidentemen-

te percebido.

Os critérios e as competências do Ouvidor são

temas constantes dos estudos do Grupo de

Trabalho de Ética e Auto-regulação, da

Fenaseg, com a participação de representan-

tes das seguradoras.

Há de se considerar também o disposto em

Resoluções e Circulares dos órgãos regulado-

res, que não só disciplinam, como estimulam a

instituição de Ouvidorias e outras práticas que

objetivem o rápido e justo atendimento ao con-

sumidor.

2.6. Arbitragem – opção para
solucionar litígios

Diagnóstico

A arbitragem, meio alternativo de solução de

litígios no qual as partes, pessoas físicas ou

jurídicas, buscam uma solução rápida e defini-

tiva para uma divergência, que já figurava no

Código Comercial Brasileiro de 1850, teve re-

centemente, pela Lei no 9.307, de 23/09/96,

afastados os obstáculos que historicamente

impediam sua efetiva utilização. Por essa nor-

ma, foi atribuída à sentença arbitral uma eficá-

cia própria que dispensa a necessidade de sua

homologação por Juiz de Direito. A sentença

do Árbitro passa a equivaler à que é proferida

pelo Juiz de Direito.

Para o consumidor, e para as empresas que

operam no mercado, a arbitragem repre-

senta economia de custo, rapidez, eficá-
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cia de decisão, efetividade de resultados,

informalidade, garantia e privacidade de

sigilo, transformação e melhoria das rela-

ções de consumo, possibilidade de sua

aplicação nos contratos civis e comerci-

ais. Por isso, entre propostas que visam ao

aprimoramento das relações entre as em-

presas do Mercado Segurador e os consu-

midores, figuram:

Ações a realizar em relação à arbitragem

• Difundir as vantagens da inclusão de cláusu-

la de arbitragem, para solucionar litígios en-

tre as partes dos contratos de seguros, títu-

los de capitalização e planos de previdência

complementar.

• Estimular, por meio de campanha de escla-

recimento e edição de guia de orientação, a

recorrência ao instituto da arbitragem e da

mediação, como meios de solução de confli-

tos, em especial com a recorrência ao Cen-

tro Brasileiro de Mediação e Arbitragem ou

instituições afins.

2.7. Corretores e canais de
distribuição

Diagnóstico

É indiscutível que o desenvolvimento do mer-

cado brasileiro de seguros tem como um de

seus condicionantes a atuação profissional dos

corretores. De acordo com levantamento da

Fenacor – Federação Nacional dos Corretores

de Seguros, de Capitalização e de Previdên-

cia Complementar Aberta – operavam no Bra-

sil, em 2003, 63.931 corretores, pessoas físicas

(41.196) e jurídicas (22.735). Além disso, atua-

vam 7.897 prepostos, profissionais indicados

pelos próprios corretores, que participam do

mercado sem preencher, necessariamente, os

requisitos legais mínimos para o exercício da

profissão.

A indústria de seguros propõe-se a participar,

através da Fenaseg, em ação conjunta com a

Fenacor, de esforço de mobilização a favor de

iniciativas que possam contribuir para o aper-

feiçoamento técnico-profissional dos correto-

res, nas seguintes ações interfaciadas:

Ações a realizar em relação aos correto-
res e canais de distribuição

• Apoiar a Fenacor no sentido da viabilização

de proposta de criação de Conselhos Regio-

nais e Conselho Federal de Corretores, como

medida preparatória e antecipadora do es-

tabelecimento do sistema de auto-regulação

da atividade e instituição de Código de Éti-

ca da categoria.

• Apoiar a proposta de atuação corporativa da

Fenacor junto às autoridades fazendárias no

sentido do encaminhamento de projeto de

lei que racionalize a tributação incidente so-

bre a atividade de corretagem e a adoção

do SIMPLES.

• Constituir Grupo de Trabalho com a Fenacor

para desenvolver estudos e encaminhar pro-

postas do setor de seguros para a regulamen-

tação do artigo 192 da Constituição Federal.

• Apoiar a proposta de atuação corporativa da

Fenacor junto ao Governo, no sentido de re-

forço à fiscalização do exercício profissional

do corretor, como forma de inibir o exercício

da atividade por pessoal não-habilitado e

pelos chamados corretores de aluguel.

• Apoiar a Fenacor em sua ação junto a órgãos

governamentais, com base na legislação de

proteção e defesa do consumidor, no senti-

do de inibir a propaganda enganosa relacio-

nada a produtos que são oferecidos ardilo-

samente a título gratuito e outros que pos-

sam comprometer a boa imagem negocial

do mercado.
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• Aprofundar os estudos relacionados à

definição de parâmetros técnicos da

operação dos sistemas de certificação digital,

com vistas à introdução desse aperfei-

çoamento tecnológico no Mercado

Segurador Brasileiro.

• Identificar e aperfeiçoar a utilização de diver-

sificados canais de distribuição, incluindo os

atualmente adotados, como a distribuição

em bancos (bankassurance) e a venda por

cartões de crédito, com o objetivo de ampli-

ar o acesso de potenciais consumidores aos

seguros, mantidos os cuidados com a

comercialização de produtos padronizados,

de concepção simples, e com a manuten-

ção da transparência negocial.

2.8. A formação do profissional
de seguro – fortalecimento da
Funenseg

Diagnóstico

A Fundação Escola Nacional de Seguros

(Funenseg) foi criada em 1971, sob inspira-

ção de modelo de escola de seguros em fun-

cionamento na França, com a missão

institucional de preparar os quadros técni-

cos para as seguradoras e intermediários, e

promover as condições do surgimento de

uma cultura nova no mercado de seguros.

É o esforço que tem realizado desde então,

aplicando-se na preparação de corretores e

profissionais de empresas do mercado

segurador.

No Plano Setorial de 1994 destacou-se a ne-

cessidade da manutenção dos programas de

treinamento e aperfeiçoamento de profissio-

nais pela Funenseg, desde que ajustada sua

atuação a novo enfoque. Era recomendado

que  a instituição desse ênfase na criação e

coordenação de cursos capazes de reprodu-

zir suas funções em outros estabelecimentos

de ensino, além de progressiva delegação de

execução de cursos a entidades geografica-

mente dispersas.

Esse programa tem sido cumprido. Dadas

as transformações ocorridas na educação

brasileira na última década – inclusive com

o aparecimento de cursos técnicos de segu-

ros ligados à rede universitária privada –, o

Mercado Segurador reconhece a necessida-

de de que sejam efetivadas mudanças  já

inseridas nos Estatutos da Funenseg em

2003, alinhando-se com a instituição na se-

guinte proposta:

Ações a realizar em relação à formação
do profissional de seguro

• Promover a profissionalização da adminis-

tração da Funenseg.

• Definir e implantar programas de educação

continuada para corretores e atualização dos

profissionais do mercado.

• Levar a ação e os programas de formação da

Funenseg até as áreas de recursos humanos

das seguradoras, para a aplicação de cur-

sos in company.

• Apoiar a efetivação de parcerias da Funenseg

com universidades da rede pública e priva-

da, com vistas à inserção de disciplinas rela-

cionadas à atividade seguradora em cursos

superiores e MBA.

• Desenvolver estudos para a criação de curso

de graduação em Ciências Securitárias.

• Ampliar o intercâmbio com instituições de

ensino do exterior.

• Realizar pesquisas técnicas demandadas

pelo mercado.
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2.9. Organização e
gestão de informações

Diagnóstico

Reconhecida a importância da coleta de infor-

mações e análise qualitativa de dados para o

conhecimento do potencial e melhores opor-

tunidades para o mercado, a Fenaseg desen-

volveu diversos sistemas para uso do Mercado

Segurador. Um deles é o Sistema de Informa-

ções Estatísticas (SEGDATA), que consiste em

banco de dados estruturado para receber e

processar informações recebidas das empre-

sas e a sua disponibilização através de consul-

tas, com rapidez, segurança, precisão e

confiabilidade.

Na área jurídica, é mantido o Sistema de Acom-

panhamento de Projetos de Lei em Tramitação

no Congresso Nacional (SISPROLEG), através

do qual são feitos, entre outros trabalhos, a tri-

agem de matéria em discussão legislativa que

interesse ao mercado, o encaminhamento de

minutas e sugestões aos deputados e senado-

res e a elaboração de relatórios.

A Fenaseg mantém e disponibiliza para as se-

guradoras, com vistas à prevenção da prática

de atos fraudulentos contra o seguro e para

aprimorar a aceitação de riscos em todos os

ramos, o Sistema Integrado de Dados Técnicos

de Seguros (SISEG). Através dele, as empresas

afiliadas utilizam bases de dados cujos aces-

sos foram obtidos por meio de convênios com o

Denatran e a ACSP – Associação Comercial de

São Paulo e bancos de dados  próprios, como o

Registro Nacional de Sinistros (RNS), que con-

ta com mais de 5 milhões de registros relativos

a sinistros dos ramos de seguros de automó-

veis, vida, acidentes pessoais e previdência.

Dentro do SISEG  funciona, também, a Cen-

tral de Bônus, que possibilita a   confirmação

de bônus entre as seguradoras e a melhoria

do processo de aceitação de propostas de

seguros de automóveis. Em 2003 a Central

de Bônus atendeu a 1,8 milhão de consultas

feitas por 25 grupos seguradores, que

correspondem a 98% do total de prêmios

ganhos no mercado.

Outra ferramenta que permite o combate à frau-

de através da troca de informações entre se-

guradoras é o Sistema Automático de

Circularização (SIAC), que opera no geren-

ciamento de perguntas e respostas relativas a

sinistros e outros temas relevantes para o mer-

cado. Em 2003 foram realizadas, em média,

160 consultas de sinistros por mês e obtidas

2.800 respostas.

Para prevenir e combater as fraudes no se-

guro, a Fenaseg opera ainda, mediante  con-

vênios com associações que reúnem as ins-

tituições do Sistema Financeiro, o Sistema

Nacional de Gravames (SNG). Através dele

efetivam-se registros sobre gravames de ve-

ículos resultantes de operações de financia-

mentos de crédito pessoal, arrendamento

mercantil (leasing) e consórcios de veículos

que podem ser registrados nos DETRANs

pelas empresas financiadoras, direta e auto-

maticamente e com absoluta segurança. O

SNG permite às financeiras maior segurança

no controle de propriedade do veículo segu-

rado; ao consumidor, maior rapidez na libe-

ração do gravame; às seguradoras, além de

prevenir as fraudes, confere maior seguran-

ça na aceitação e no pagamento de sinistro;

e, para os DETRANs, segurança de procedi-

mento, eliminação de guarda de documen-

tos, redução de tarefas administrativas.

Ações a realizar sobre a organização e
gestão de informações

• Aperfeiçoar o Sisproleg e implantar projeto

de triagem e análise de projetos de leis

estaduais que possam afetar o Mercado
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Segurador em todos os Estados da

Federação e promover sua publicação em

periódico bimestral.

• Implantar, na área jurídica, sistema de

planejamento e análise de projetos de

Parceria Público-Privada.

• Ampliar a rede do Sistema Nacional de

Gravames, com a inclusão de todos os

DETRANs do País até dezembro de 2004, e

auxiliar os órgãos estaduais de trânsito na

implantação do registro de contratos com

alienação fiduciária para atendimento ao

disposto no § 1o do art. 1.361 do novo Código

Civil.

• Promover a inclusão de sinistros de Ramos

Elementares e de Saúde no RNS e aumento

da ef iciência do cadastramento,

velocidade e qual idade dos dados

registrados.

• Ampliar a utilização do Banco de Dados de

Corretores (BDCor), disponibilizado por meio

de convênio com a Fenacor, que permite o

acesso, on-line,  para todas as seguradoras,

de informações cadastrais de corretores,

pessoas físicas e jurídicas, com a

conseqüente economia resultante da

redução ou eliminação de cópias de

documentos em papel, arquivos e

provocando a modernização desse setor.

• Promover a implementação do Banco de

Dados Conceitual para o Mercado

Segurador e estudar as melhores alternativas

tecnológicas para sua implantação nas

empresas afiliadas.

• Ampliar, por meio de convênios, a dispo-

nibilização de Banco de Dados de Sinistros

de Indenização Integral (BDII), para consultas

pelas associações e federações de outras

atividades econômicas.

• Desenvolver projeto técnico e de viabilidade

para a implementação de sistemas de

contratação eletrônica, suportados

por certificação digital, objetivando o cresci-

mento do mercado e a modernização do

processo de aquisição de seguros pelos

interessados.

• Promover estudos para a viabilização de im-

plantação de controles eletrônicos contra as

fraudes, especialmente nos ramos de auto-

móveis, saúde, vida, acidentes pessoais e

previdências, mediante a utilização de recur-

sos relacionados com a biometria digital.

• Realizar estudos para viabilização de

convênios e parcerias com os Governos

Federal e Estaduais, objetivando a

implantação de sistemas de controle de

identificação de veículos nas fronteiras

internacionais e interestaduais.

2.10. Relações internacionais

Diagnóstico

O Brasil defronta-se com o desafio de estabe-

lecer negociações comerciais simultâneas e

em distintos foros, pressionado pelo acelera-

do processo de integração comercial das fron-

teiras nos diversos continentes. Refletindo esse

momento, o mercado brasileiro desperta gran-

de interesse no Mercado Segurador Interna

cional, tanto pelo quadro geral de estabilida-

de política e econômica, com grandes avan-

ços estruturais na sociedade brasileira, quan-

to pelo baixo índice de penetração que a ativi-

dade ainda tem na sociedade.

Como já demonstrado, o consumo per capita e

a relação da produção com o PIB comparati-

vamente com os mercados de países mais

desenvolvidos, principalmente no segmento

vida, permite antever um forte potencial de cres-

cimento em médio prazo.
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Preocupada com a necessidade do permanen-

te acompanhamento e da capacidade de in-

fluência no processo de negociação dos acor-

dos entre países e intra-blocos comerciais,

atenta à necessidade de antecipação do co-

nhecimento do processo de transformação

normativa emanada dos órgãos de supervisão

de seguros internacionais e interessada no

acompanhamento das evoluções de produtos

e tecnológicas do setor de seguro verificada

em outros países, a Fenaseg tem intensificado

sua atuação em distintos foros, a saber:

a -  Junto aos agentes negociadores dos Gover-

nos dos países integrantes do Mercosul, atra-

vés do Comitê Brasileiro do Mercoseguro,

participando ativamente na discussão e con-

formação dos Acordos e na instituição de

coberturas secutirárias intra-países do blo-

co, dentre outras, no âmbito da Comissão de

Seguros do Subgrupo de Assuntos Financei-

ros (SRT-4).

b -  Junto aos agentes negociadores do Gover-

no brasileiro, através da SUSEP e do Gru-

po Interministerial de Negociações em Ser-

viços (GICI-SV) do Ministério das Relações

Exteriores.

c - Junto ao setor empresarial brasileiro, que

acompanha o processo de negociação dos

acordos comerciais, através da Coalizão

Empresarial Brasileira (CEB), coordenada

pela Confederação Nacional das Indús-

trias – CNI.

d -  Junto à Federação Interamericana de Em-

presas de Seguros (FIDES), assumindo no

período de 2003 a 2005 a coordenação do

Comitê de Globalização.

e - Junto à Associação Internacional de

Supervisores de Seguros (IAIS), da qual

passou a fazer parte, na qualidade de Mem-

bro Observador, a partir de 2002.

Ações a realizar nas relações internacionais

• Dar continuidade ao processo de negocia-

ção e conformação dos Acordos-Marcos das:

Condições de Acesso para Empresas de

Seguros com ênfase no Acesso por Sucur-

sal; e Condições Básicas para o que Empre-

sas de Seguros e suas Sucursais operem no

MERCOSUL.

• Desenvolver mecanismo que facilite a forma-

ção de Convênios de Cooperação para ope-

ração do Seguro Carta Azul e Carta Verde,

entre seguradoras dos países-membros do

MERCOSUL.

• Efetuar gestões junto às autoridades respon-

sáveis pelo controle e fiscalização do tráfego

de veículos nas fronteiras do Brasil, para exi-

gência no cumprimento da contratação dos

Seguros Carta Azul e Carta Verde, promo-

vendo-se, igualmente, a implementação de

mecanismos de controle por bancos de da-

dos, nos moldes do SINIVEM.

• Promover, através do Comitê de Globa-

lização da FIDES e do MERCOSEGUROS,

avaliação e aperfeiçoamento dos convêni-

os de cooperação firmados pelo Brasil com

países fronteiriços, objetivando o combate

mais efetivo ao comércio transfronteiriço

ilegal de seguros, bem como a localização,

apreensão e devolução dos veículos rou-

bados e furtados.

• Promover, através do Comitê de Globalização

da FIDES, estudos e discussões técnicas com

vistas ao estabelecimento de padrões e con-

dições básicas de abertura dos mercados

de seguros, objetivando a conformação da

ALCA, privilegiando a operação através da

presença comercial.

• Dar continuidade à discussão com Associa-

ções das Empresas de Seguros dos Estados



72

O Mercado Segurador e suas Operações
Diagnóstico e Proposta de Ações

Unidos da América (American Council of Life

Insurance – ACLI e American Insurance

Association – AIA), com vistas ao estabeleci-

mento de um acordo de demandas, na con-

formação da ALCA, que atendam aos inte-

resses comuns do setor privado de ambos

países.

• Efetuar acompanhamento permanente e ges-

tões, junto às autoridades governamentais,

no processo de apresentação de ofertas e

demandas na Organização Mundial do Co-

mércio (OMC), na negociação da Área de

Livre Comércio das Américas – ALCA, do

MERCOSUL com a União Européia e dos

Acordos Bilaterais diversos.

• Acompanhar o processo de desenvolvimen-

to e discussão dos princípios de regulação

e fiscalização de seguros na Associação In-

ternacional de Supervisores de Seguros

(IAIS).

3. Ações específicas
para os segmentos
do Mercado
Segurador

3.1. Seguro Auto

Diagnóstico

Em todo o mundo o seguro do ramo automóvel

tem significativa relevância em sua indústria.

No Brasil isto não é diferente, até por que seu

objeto, o automóvel, representa para o brasi-

leiro – sem qualquer julgamento de valor – o

propósito natural de primeira conquista e pos-

se. E, sendo um bem considerado tão precio-

so, nada mais natural do que se prevenir de

sua falta.

Nos seguros de automóvel pode ser coberta

praticamente a maioria dos riscos potenciais a

que o mesmo está afeto: vão dos riscos de

incêndio, de colisão e de roubo e furto, pas-

sando pelos de responsabilidades civis vincu-

ladas ao seu uso.

É correto dizer, também, que a qualidade com

que os produtos de seguros para automóveis

são preparados e oferecidos vai ao encontro

das necessidades securitárias cujos riscos

vêm sendo potencializadas seja pelas condi-

ções das estradas e rodovias, seja pelos cres-

centes índices de criminalidade.

Na atividade de seguros em 2003, foram arre-

cadados R$ 37,5 bilhões em prêmios, sendo o

ramo automóvel responsável por 23,5% deste

total com um volume de prêmios de

R$ 8,8 bilhões.

Para demonstrar sua representatividade para

o restabelecimento do equilíbrio econômico

vinculado aos riscos segurados, sabe-se que

no mesmo ano retornou à sociedade, sob a for-

ma de pagamento de indenizações,

um total geral de R$ 19,8 bilhões, dos quais só

o seguro de automóveis representou

34,7% desse custo, em um valor total de

R$ 6,9 bilhões.

Vale salientar que esses números estão atrela-

dos à frota segurada de veículos automotores

– cerca de 9 milhões de veículos – equivalen-

tes a somente 25% da frota nacional de veícu-

los, que é de 36,7 milhões, segundo dados do

DENATRAN.

Essa realidade vem sofrendo sensíveis trans-

formações ao longo de um passado recente,

quando a penetração do seguro na massa de

veículos em circulação era ainda menor.

Nos anos 70, para se ter uma idéia, somente

10% dos veículos contavam com o seguro res-
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pectivo. Além da falta de uma cultura

securitária, o produto era considerado caro e

não apresentava grandes variações, pois tinha

suas tarifas controladas, e sua taxação era ba-

seada apenas no veículo em si.

A partir de 1986, passou a ser adotado o

modelo de tarifas diferenciadas por região,

sendo, posteriormente, aperfeiçoados os

critérios de seleção e de avaliação de ris-

cos, transformando o seguro automóvel em

um produto adaptado às condições e ne-

cessidades de cada consumidor e, portan-

to, mais justo.

No início dos anos 90, algumas seguradoras

lançaram-se com mais afinco sobre a neces-

sidade dos consumidores serem diferencia-

dos na classificação de seus riscos. Introdu-

ziram no cálculo o conceito de avaliação de

risco através de um questionário base, cujas

regras giravam em torno de quem conduz o

veículo.

A partir de então, o preço que era ditado ape-

nas pelo ano/modelo, valor do bem segurado

e bônus da apólice passou a ser avaliado, tam-

bém, por fatores como sua guarda, idade de

seus possíveis condutores, sexo, existência de

filhos e uso diferenciado, como lazer, trabalho

e outros.

Essa mudança trouxe sensíveis benefícios aos

segurados de um modo geral, à medida que

tornou mais justa a precificação de seguros

pela diferenciação de condutores e dos hábi-

tos de uso de um veículo.

A partir de 1995, grande parte do mercado

passou a utilizar, na precificação, o questioná-

rio de avaliação de risco, o que certamente

contribuiu para que a penetração de seguros

na base da frota nacional circulante aumen-

tasse gradativamente ao longo dos últimos

10 anos.

Toda essa movimentação, buscando a melho-

ria nas operações, tem permitido o crescimen-

to nos índices de penetração desse seguro.

Desse conjunto de informações evidencia-se

um fato que em todo momento deve ser alvo

de reflexão e ação constante: a importância

suprema do fator “sinistralidade” na definição

do preço do seguro. E isto pode se agravar

sobremaneira quando tais perdas se vinculam

às fraudes. Em 2003, por exemplo, a sinis-

tralidade do seguro de automóvel foi de

73,06%, ou seja, para cada R$ 100,00 arreca-

dados, foram devolvidos à sociedade R$ 73,06,

valor, portanto, bastante significativo.

É por conta disso que a Fenaseg identifica a

necessidade de aperfeiçoamento dos meca-

nismos que auxiliem na redução dos acidentes

de trânsito e dos roubos e furtos de veículos,

sugerindo e colaborando na adoção de medi-

das pelas autoridades públicas que permitam

reduzir os custos do seguro e, por conseguinte,

aumentar a sua penetração junto à sociedade.

Ações a realizar em relação ao Seguro Auto

• Promover e apoiar ações e iniciativas junto

às autoridades públicas das três esferas de

governo, com vistas à redução dos índices

de acidentes de trânsito, através de campa-

nhas de esclarecimento.

• Incrementar as relações com o Centro de

Experimentação e Segurança Viária – CESVI,

através do convênio de suporte tecnológico

com vistas ao aperfeiçoamento permanente

das técnicas de reparação de veículos e de

avaliação da segurança viária dos veículos

automotores.

• Acompanhar e estimular a implantação do

sistema de Inspeção de Segurança Veicular

(ISV), em nível nacional, com caráter de

obrigatoriedade periódica.
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• Promover gestões junto aos órgãos de trân-

sito, federais e estaduais (CONTRAN,

DENATRAN e DETRANs), com vistas à

implementação de metodologia técnica e

operacional, única, para avaliação e classifi-

cação de danos em veículos automotores aci-

dentados, a ser realizada por autoridades

responsáveis e ou órgãos fiscalizadores de

trânsito.

• Elaborar e encaminhar proposta legislativa e

normativa, com vistas à regulamentação e

controle da atividade de desmanche de veí-

culos, bem como do comércio de peças de

veículos usados, certificadas.

• Promover debates em torno da regulamen-

tação do Seguro Auto, com vistas ao desen-

volvimento de produto que preveja a possi-

bilidade de reparação de veículo com o uso

de peças usadas e certificadas, como forma

de ampliar o acesso da população de menor

renda ao seguro.

• Promover gestões junto às autoridades pú-

blicas estaduais e municipais da área de se-

gurança, com vistas ao aperfeiçoamento dos

processos de controle, verificação e guarda

de veículos apreendidos, em razão de furto

ou roubo com suspeita de adulteração de

chassis.

• Promover gestões junto às montadoras no

sentido da introdução, na fase industrial, de

sistemas de identificação de veículos mais

modernos, com a gravação dos números de

chassis e/ou motor em várias peças ou insta-

lação de checagem eletrônica, visando a di-

ficultar fraudes por adulteração e facilitar fu-

turos controles de pagamentos de multas,

impostos e seguro obrigatório DPVAT.

• Promover gestões junto às montadoras para

que passem a identificar todos os agrega-

dos (motor, câmbio, carroceria e eixo), de for-

ma a facilitar o processo de identificação e a

fiscalização de desmanches.

• Atuar junto ao DENATRAN para que seja obri-

gado a constar todos os agregados no cadas-

tro do RENAVAM, de forma a facilitar o proces-

so de identificação de veículos furtados/rou-

bados e a comercialização ilegal de peças.

• Atuar junto às autoridades públicas de forma

que as oficinas sejam obrigadas a apresen-

tar as notas fiscais de compra das peças apli-

cadas nos veículos por elas reparados, sem-

pre que ficarem responsáveis por essa aqui-

sição, junto com as notas de faturamento de

peças e serviços, assegurando o controle da

origem das peças.

• Atuar junto a SUSEP para regulamentação

de seguro de automóvel com franquia ou

participação obrigatória do segurado nas in-

denizações integrais, de forma a possibilitar

o desenvolvimento de produtos com preços

acessíveis às classes de menor renda.

3.2. Seguro Saúde

Diagnóstico

A situação por que passa o Seguro Saúde no

Brasil é dramática. Entre 1999 e 2003, regis-

trou-se queda na quantidade de segurados,

que passou de 6 milhões para 5 milhões (me-

nos 5%). O cancelamento de seguros individu-

ais é superior ao volume de novas vendas, o

que representa prejuízos técnicos e

operacionais. Algumas seguradoras decidiram

encerrar – a partir de 2001 – as operações de

Seguro Saúde. Além disso, a sinistralidade –

relação entre indenizações e prêmios – entre

janeiro de 1994 a fevereiro de 2004 elevou-se

de 71% para mais de 86%, patamar que impli-

ca prejuízo operacional, mantendo tendência

de alta já dentro de patamar que implica pre-

juízo operacional.
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Por tudo isso, uma proposta de retomada do

desenvolvimento dessa atividade no Brasil

deve partir de esforço dirigido à identifica-

ção dos sinais e conseqüências de mudan-

ças – de natureza regulamentar e

fiscalizatória – ocorridas no modelo de orga-

nização do sistema, a partir de diagnóstico

equivocado quanto à natureza e funções do

Seguro Saúde.

Esforços devem ser dirigidos no sentido des-

tas mudanças, com vistas à reversão da que-

da de produção do setor, de modo a recupe-

rar o equilíbrio operacional e promover a re-

tomada do volume de segurados, no mínimo

até o nível verificado no período de 1994 a

1997.

Ações a realizar em relação ao Seguro
Saúde

• Revisão por parte do Agente Regulador dos

princípios e conceitos, reestabelecendo os

do “Seguro” para o Seguro Saúde.

• Flexibilização dos Produtos, que voltariam a

ser diferenciados segundo a maior ou menor

amplitude de coberturas.

• Assegurar ao consumidor o direito de esco-

lha, sendo soberano para opção do que for

mais adequado às suas necessidades e con-

dições pessoais.

• Diligenciar, junto ao Governo, através do

Agente Regulador, no sentido de substituir o

modelo atual de controle do Seguro Saúde,

visando à:

- Adoção de medidas de monitoramento e

controle sobre o fato gerador da indeniza-

ção, reduzindo o custo médio do sinistro e

de sua frequência de utilização – sem

prejuízo de satisfazer a expectativa do

segurado.

- Adoção de revisão dos valores de prêmio,

periódicas e extraordinárias, preservando

a condição de equilíbrio esclarecida quan-

do da Nota Técnica.

- Não-tabelamento, pelo Poder Público,

respe i tando a  a t i v idade pr ivada,

desenvolvida sob regime de livre con-

corrência.

- Fortalecer a Fiscalização pelo Agente Re-

gulador visando  proteger o consumidor

contra metodologias tecnicamente falhas

ou cálculos equivocados.

• Propugnar pela criação de estímulo fiscal

às empresas e demais instituições que con-

tratem o Seguro Saúde para seus empre-

gados, a fim de que possam deduzir do

imposto de renda devido as importâncias

que efetivamente pagam a título de prê-

mio do seguro.

• Desenvolver e aplicar ferramentas de arbi-

tragem e julgamento, técnica e profissional-

mente atualizados, para desonerar o Judici-

ário, promover o respeito ao contrato e aos

direitos de ambas as partes e evitar que a

consolidação do modelo atual leve a equívo-

cos de julgamento.

• Manter o sistema atual de acompanhamen-

to de projetos (câmara e senado) e estabele-

cer formas de acompanhamento de projetos

nas câmaras municipais e assembléias

legislativas das principais capitais e municí-

pios do País.

• Articular com a Diretoria de Combate à Frau-

de a montagem de estratégias de combate

à fraude no campo do Seguro Saúde, com

possível (a ser avaliado com a Comissão de

Seguro-Saúde) desenvolvimento de um pro-

duto para o mercado.
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• Criar núcleo de produção técnica do Seguro

Saúde incluindo:

a - Produção e administração de informações

em saúde (dados de morbidade, utiliza-

ção e freqüência).

b - Articulação com instituições produtoras

de informação em saúde em nível público

e acadêmico.

c - Atualização permanente das possibilida-

des técnicas em relação às modificações

da legislação do Seguro Saúde.

• Produzir eventos na área do Seguro Saúde

para incrementar a liderança técnica e polí-

tica neste setor e criando um núcleo de dis-

cussões permanentes com os diversos ato-

res sociais do mercado.

• Sistematizar a relação da Fenaseg com ou-

tras instituições relacionadas ao seguro-saú-

de em nível internacional, com o objetivo de

discussões técnicas, de comparação de mer-

cados, produtos e troca permanente de ex-

periências.

3.3. Seguro de
Responsabilidade Civil Geral

Diagnóstico

A arrecadação do ramo Responsabilidade Ci-

vil Geral (RCG), isoladamente, tem sido

incrementada ao longo dos anos. Se forem so-

mados os prêmios relativos aos segmentos de

Riscos Profissionais, em franca ascensão, e

também o D&O (Seguros para Diretores e Ad-

ministradores de Empresas) – que na verdade

constitui ramo próprio e não mais ligado à car-

teira RCG – o montante cresce consideravel-

mente.

A reforma do Judiciário, cuja meta o Governo

anuncia de maneira contundente, certamente

poderá mudar o cenário, ampliando as possi-

bilidades de reclamações e do pronto atendi-

mento das demandas. Os seguros de RC – de

forma geral – sofrerão grande impacto diante

desta mudança. Não há duvida de que os se-

guros de responsabilidade civil constituem um

segmento que tende a crescer no Brasil daqui

para a frente, de forma consistente.

O Seguro de Responsabilidade Civil Geral,

cujo ramo agrega uma série de modalidades

ou segmentos de riscos, teve a sua produção

de prêmio praticamente dobrada de 2000 para

2002, e também em 2003 a arrecadação sur-

preendeu os menos otimistas. Uma das razões

foi a maior conscientização das pessoas em

seu dever de reparar os danos causados a ter-

ceiras pessoas ou, melhor ainda, o fato de as

pessoas ‘sentirem’ que o seu patrimônio está

cada vez mais exposto – uma vez que a socie-

dade exige mais e mais reparações.

Cada dano/prejuízo causado faz com que mui-

tos novos segurados procurassem contratar

determinado seguro de RC. Outro fator é a evo-

lução do ordenamento jurídico positivo nacio-

nal, o qual impõe rigor ao causador de danos,

notadamente a legislação ambiental e aquela

pertinente à defesa do consumidor, sem dei-

xar de mencionar as novas regras trazidas pelo

Código Civil de 2002. Tal evolução traduz um

número cada vez maior de condenações judi-

ciais responsabilizando os causadores de da-

nos, inclusive aqueles de natureza estritamen-

te moral, além da produção de inúmeros acor-

dos amigáveis entre as partes.

O Judiciário Brasileiro requer reformas e mo-

dernização também nos aspectos administra-

tivos; quando isso ocorrer – e não se esperará

por mais muito tempo – a agilidade que se

terá com a prestação jurisdicional imediata e

eficiente certamente disparará ainda mais a
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necessidade de seguros específicos nesta área

de risco – a Responsabilidade Civil.

Outro setor que está crescendo, ainda dentro

do ramo RCG, é aquele representado pela Res-

ponsabilidade Civil Profissional (médicos, den-

tistas, advogados, engenheiros, contadores,

corretores de seguros, notários, empresas de

engenharia ambiental, empresas projetistas em

geral etc.), uma vez que os profissionais se tor-

nam cada vez mais expostos, não só pela le-

gislação, mas também pelo fato de que deter-

minadas profissões deixaram de ser ‘intocadas’

pelos usuários-clientes, até mesmo em função

do distanciamento existente hoje em dia, es-

pecialmente entre médico e paciente, diferen-

te do sentimento reinante nos séculos XIX e XX

– através do qual o médico era um profissional

quase que intocado ou inquestionável.

A modernidade mudou isso. Hoje, os profissio-

nais respondem, em qualquer profissão, pela

sua ‘performance’ e ‘especialização’ diante

dos atos praticados ou omitidos. Os próprios

órgãos representativos das classes não têm

mais como se apresentarem de maneira ‘con-

descendente’ perante a população em geral,

devendo expor os maus profissionais ou mes-

mo aqueles que, por um infortúnio qualquer,

lesaram o consumidor contratante dos servi-

ços. A própria sociedade civil se organizou

neste sentido e várias entidades existem e po-

dem ajudar o prejudicado a fazer valer os seus

direitos. A globalização e a cultura internacio-

nal de reparação de danos – mais desenvolvi-

da em muitos países e com os quais o Brasil se

relaciona também têm contribuído para o cres-

cimento do ramo,  exigindo profissionais cada

vez mais capacitados às novas exigências do

mercado consumidor.

O Seguro para Diretores e Administradores de

Empresas – D&O – é um segmento que cresce

muito no País e, regra geral, os dirigentes de

empresas – independentemente do fato de

serem os proprietários ou não – podem res-

ponder com os seus bens particulares no caso

de danos/prejuízos causados em decorrência

de seus atos como administradores/gestores

da empresa – as quais comandam.

Além da previsão expressa no Código de Defe-

sa do Consumidor (da desconsideração da pes-

soa jurídica), a própria Lei das S.A. e diversos

outros ordenamentos nacionais (civil, tributário,

trabalhista etc.) também prevêem as conse-

qüências aos responsáveis pelos atos de ges-

tão da empresa – toda vez que causarem danos

a terceiras pessoas ou mesmo aos acionistas

minoritários. As empresas nacionais com expo-

sições de riscos no Exterior (ADRs em bolsas in-

ternacionais, por exemplo) são as principais

consumidoras deste segmento especial de se-

guro, embora tenha crescido acentuadamente

a demanda também em relação àquelas em-

presas que se situam exclusivamente no Brasil e

com operações no território nacional. Em função

da legislação cada vez mais rigorosa quanto às

responsabilidades civis das empresas, o Segu-

ro de D&O também continuará a crescer no Bra-

sil e no Mundo – nos próximos anos.

No âmbito do RCG, o Mercado Nacional ne-

cessita alterar seus procedimentos –

alavancando ainda mais a produção da cartei-

ra, em curto prazo de tempo, e muitas ações já

estão sendo empreendidas pela Fenaseg, vi-

sando alcançar tal objetivo. Alguns itens mere-

cem ser destacados:

Ações a realizar em relação ao Seguro de
Responsabilidade Civil

• Elaboração de clausulados referenciais mais

consistentes em relação àqueles comercia-

lizados atualmente, os quais foram criados

há mais de 30 anos.

• Redefinição das bases tarifárias, aplicando

“underwriting guidelines” mais técnicos e
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compatíveis com as exposições dos riscos

subscritos.

• Especialização de profissionais nas áreas res-

pectivas, cuja tarefa requer treinamento de-

morado e amplo. Treinamentos específicos

nas áreas técnica e de sinistros de RC.

• Criação de Departamentos Específicos de

RC nas Seguradoras.

• Análise de novas situações de riscos que o

mercado brasileiro apresenta, sem soluções

práticas até o momento. Algumas delas po-

dem ser destacadas: Coberturas para “Clinic

Trials”; reformulação das bases de aceitação

de ‘Products Recall ’; Riscos de “não

performance’ de produtos; Coberturas

para ‘perdas financeiras puras’ em RC Pro-

dutos; Empresas coligadas; Riscos de Vari-

ação ou Falta de fornecimento de serviços;

outras tantas.

• Análise sobre novas bases de retenção de

riscos pelas Seguradoras Diretas, uma vez

que a carteira é substancialmente ressegu-

rada nos dias atuais.

• Novas bases de comercialização dos riscos

afins para os Corretores de Seguros, os quais

não estão suficientemente treinados para

esta área tão complexa.

3.4. Seguro de Riscos
Ambientais

Diagnóstico

O setor de seguros, em diversos países, tem

buscado aprimorar os mecanismos relaciona-

dos com a proteção securitária dos riscos, bus-

cando soluções que tornem cada vez mais

compatíveis as expectativas da sociedade com

as reais possibilidades do Mercado Segura-

dor. Diante das questões que envolvem tam-

bém a segurabilidade dos riscos dessa natu-

reza, os quais, por definição, apresentam um

conjunto de variáveis de alta complexidade,

permeando também a esfera dos chamados

‘danos ecológicos puros’, nem sempre há uma

perfeita sintonia entre o risco e a cobertura do

seguro – no mundo todo. Desta forma, a maté-

ria é tratada com extrema cautela e os avan-

ços vêm sendo alcançados de forma gradativa.

Não há fórmulas totalmente prontas e testadas

neste segmento, mesmo no mercado norte-

americano, o mais desenvolvido. Também na

Europa os seguros para riscos ambientais não

são desenvolvidos, nos dias atuais, como se

pode equivocadamente imaginar.

No Brasil, os seguros referentes aos riscos

ambientais existem de forma singela, sendo

que determinadas parcelas de riscos vêm sen-

do acobertadas através de vários ramos e cada

qual de acordo com os riscos e as atividades

desenvolvidas pelos segurados. A primeira ten-

tativa de estruturação de um seguro específi-

co, no início dos anos 90, alcançou o seu obje-

tivo na ocasião, mas não logrou êxito integral-

mente, na medida em que o modelo mostrou-

se bastante simples e quase nada avançou em

termos de coberturas mais sofisticadas, até

porque se baseou em modelos europeus tam-

bém conservadores. De tal modo, o modelo

padrão exige profunda reformulação, de ma-

neira a torná-lo efetivamente operativo.

O mercado de seguros, através da Fenaseg,

está trabalhando de modo a apresentar bases

adequadas para a operação de seguro de ris-

cos ambientais, cujo alcance diz respeito não

só à função básica de qualquer seguro – ga-

rantir reparação de ordem pecuniária quando

danos ocorrem – mas, de forma indispensável,

contribuir como mecanismo para preservar o

meio ambiente. Contudo, o Seguro de Risco

Ambiental não pode se revestir de ‘Licença

para Poluir’.
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Tal reformulação engloba tanto a definição de

novas condições de coberturas e de procedi-

mentos técnico-operacionais – os quais exi-

gem esforços concentrados e também recur-

sos financeiros – como requer o reposicio-

namento sobre o tema por parte dos operado-

res do mercado.

Trata-se de seguro complexo, de alta

tecnologia, o qual enseja ‘underwriting’ minu-

cioso e especializado, além de requerer inspe-

ções técnicas prévias nos locais dos riscos, as

quais devem ser realizadas por profissionais

também especializados e de conhecimentos

multidisciplinares (geólogos, sanitaristas, bió-

logos, engenheiros etc.). Este seguro requer

infra-estrutura própria, sem a qual não é possí-

vel sua comercialização ou aceitação – pelas

Seguradoras e Resseguradores.

Existem, ainda, fora do âmbito do próprio Mer-

cado Segurador, fatores que inibem o desen-

volvimento do Seguro Ambiental. Embora a

legislação brasileira seja extremamente moder-

na e rígida contra os empresários em matéria

de meio ambiente, não existe o aparelhamen-

to adequado do poder judiciário – em nível

nacional – para instrumentalizar as prerrogati-

vas legais.

No plano da natureza do contrato de Seguro

Ambiental, deve ser afastada qualquer medi-

da impositiva, em particular aquela que torna

a contratação do seguro obrigatória, por ser

totalmente incompatível com a natureza e a

complexidade do risco e o estágio de desen-

volvimento ainda precário deste segmento de

seguro no País. Algumas premissas podem ser

enunciadas como justificadoras da não-

obrigatoriedade do Seguro Ambiental:

a - O seguro obrigatório não espelha a realida-

de do Mercado Segurador e a obrigato-

riedade impede o desenvolvimento de ex-

periências próprias de cada seguradora.

b - Não existe em nenhum lugar do mundo a

compulsoriedade da contratação do Segu-

ro Ambiental, que é operado através de pools

de seguradoras.

c - O seguro obrigatório é instrumento ineficaz,

na medida em que não consegue a adesão

integral dos Seguradores quanto à aceita-

ção dos riscos inerentes. Deve ser preserva-

do – sempre – o direito do Segurador de

avaliar, mensurar e tarifar cada risco, de acor-

do com seus métodos próprios.

d - Não é função do Mercado Segurador con-

trolar o cumprimento de normas ambientais

relativas à segurança e prevenção de aci-

dentes. A tarefa é de competência original

da Administração Pública.

e - As soluções mais criativas e inéditas so-

mente se darão, uma vez mantida a natureza

facultativa da comercialização dos Seguros

Ambientais.

f - A compulsoriedade do seguro poderá

apresentar impacto negativo para pequenos

e médios negócios, inviabilizando-os, caso

a apólice de seguro venha a ser considerada

como instrumento para a autorização de

funcionamento das empresas.

g - O seguro deve ser apenas mais uma garantia

financeira – entre outras – de livre opção para

o cidadão-empreendedor, que o ordena-

mento jurídico pode exigir.

Ações a realizar em relação ao Seguro de
Riscos Ambientais

• Trabalhar com vistas ao estabelecimento

de bases mais adequadas para as opera-

ções do Seguro de Riscos Ambientais, cujo

alcance não diz só respeito à função bási-

ca de qualquer seguro – garantir repara-

ção de ordem pecuniária quando as per-
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das se verificam –, mas de forma indispen-

sável, contribuir, dentro de seu alcance,

como mecanismo de prevenção, frente ao

interesse primeiro da sociedade de preser-

var o meio ambiente.

• Promover junto ao mercado a definição de

novas condições de cobertura e procedimen-

tos técnico-operacionais no plano negocial,

afastada qualquer medida impositiva que

vise tornar a contratação do seguro obriga-

tória, por ser totalmente incompatível com a

natureza e o estágio de desenvolvimento do

Seguro de Riscos Ambientais.

• Desenvolver estudos e propostas para im-

plantação e desenvolvimento de seguros que

abranjam vários tipos de risco e atividades,

como:

a - Seguros Combinados – coberturas para ris-

cos ambientais e para riscos de limpeza dos

próprios locais atingidos por um acidente.

b - Seguros de Garantia para TAC – Termo de

Ajustamento de Conduta.

c - Seguros de Responsabilidade Civil Profis-

sionais para Empresas de Serviços em ge-

ral em matéria de meio ambiente (engenha-

ria ambiental; pesquisas ambientais).

d - Seguros de Responsabilidade Civil para

Empresas Certificadoras Ambientais (ISO

14.000; Mudanças do Clima, com base no

Protocolo de Kyoto etc.).

e -  Seguros para Empresas de Transportes Ro-

doviários, Aquáticos e Ferroviários de pro-

dutos perigosos.

f - Seguros para Aterros Sanitários.

g - Seguros para Aeroportos e Portos.

h - Seguros para Obras em Construção ou Ins-

talação e Montagem.

i - Seguros para Tanques Subterrâneos.

j - Seguros para Descontaminação de Solos.

k - Petróleo.

3.5. Seguro Habitacional

Diagnóstico

O déficit habitacional brasileiro é antigo. Insti-

tutos especializados estimam em algo não in-

ferior a seis milhões de unidades. Se essa ca-

rência for somada à situação de manutenção

de imóveis, esse déficit supera a dezena de

milhões, o que evidencia a necessidade de

atenção para esse segmento habitacional nos

próximos anos.

O financiamento da produção imobiliária e dos

programas de habitação popular conta tradi-

cionalmente com o Seguro Habitacional. No

período 2000/2003, as operações do Seguro

Habitacional geraram recursos da ordem de

R$ 1,4 bilhões, que são reinvestidos no merca-

do financeiro, sobretudo em títulos públicos.

O Seguro Habitacional, apesar de ser tradicio-

nal instrumento garantidor de segmento imo-

biliário, necessita de aprimoramento para se

adequar às constantes demandas e para ofe-

recer novos produtos que cubram os riscos de-

correntes dessa expansão do mercado.

Assim, além de cobrir os riscos decorrentes de

morte ou invalidez permanente do mutuário e

de danos físicos ocasionados aos imóveis fi-

nanciados, o seguro deverá também dar pro-

teção à sociedade com a oferta de garantias

adicionais voltadas à própria entrega das uni-

dades a serem construídas, da qualidade do

material a ser empregado nos empreendimen-
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tos imobiliários, ao risco de inadimplência do

comprador das unidades, de invalidez tempo-

rário e de desemprego.

Por suas características, essa modalidade de

seguro assume alcance social relevante, na

medida que possibilita à família, em caso de

morte ou invalidez do mutuário, quitar a dívi-

da contraída para a aquisição do imóvel,

além de permitir sua recuperação em caso

de incêndio ou explosão por qualquer cau-

sa, e de inundação, alagamento, deste-

lhamento e desmoronamento, causados por

fatores externos.

Dada a relevância dessa modalidade de se-

guro para o País e sua potencialidade como

negócio para o Mercado Segurador, a Fenaseg

atuará no sentido da efetiva definição e produ-

ção de modelos de Seguro Habitacional ajus-

tados à realidade natural e socioeconômica do

País. Essa proposta se consubstanciará em

linha dupla de ações e injunções junto às

instituições responsáveis pelas políticas

habitacionais.

Ações a realizar em relação ao Seguro
Habitacional

• Criar grupo de trabalho para analisar e defi-

nir novo modelo de operacionalização do

Seguro Habitacional fora do Sistema Finan-

ceiro de Habitação e modelo de seguro imo-

biliário que atenda às operações de auto-

financiamento, de modo a conferir maior grau

de certeza e estabilidade ao mercado de

construção e comercialização de imóveis no-

vos ou usados.

• Diligenciar, junto ao Ministério da Fazenda,

Ministério das Cidades, Secretaria de Plane-

jamento Econômico, CNSP, SUSEP e Caixa

Econômica Federal, no sentido da

viabilização normativa e econômica, bem

como da adoção do modelo futuro de Segu-

ro Habitacional em contratos de financiamen-

to imobiliário.

• Apoiar o Governo Federal no desenvolvimen-

to de novos produtos que venham a ser de-

mandados pelos programas habitacionais a

serem implantados.

3.6. Seguro de Garantia

Diagnóstico

Muito embora o Seguro Garantia tenha cres-

cido mais de 400% nos últimos cinco anos,

sua participação no volume total produzido

pelo mercado segurador brasileiro ainda não

é expressivo, se situando hoje em torno

de 0,36%, enquanto que em países como

Argentina, Colômbia e México se situa entre

2 a 3%.

O Seguro Garantia é dependente direto do vo-

lume de obras contratadas pelo Governo e que

no ano de 2003 foi inexpressivo, daí resultar

numa queda de faturamento na ordem de 18%,

em relação a 2002.

Espera-se que, com a retomada do desenvol-

vimento e a implementação das ações

sugeridas a seguir, o Seguro Garantia apresen-

te bom crescimento, estimando-se na ordem

de 20%.

Ações a realizar em relação ao Seguro
Garantia

• Promover a reformulação do arcabouço

regulatório do Seguro Garantia, enfatizando

a necessidade da alteração de Instruções

Normativas da Receita Federal, sobretudo

quanto à inexistência de controle sobre o to-

tal de fianças idôneas emitidas por pessoas

físicas e/ou jurídicas, em concorrência com

as fianças emitidas pelas instituições finan-

ceiras, bancos ou seguradoras.
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• Promover maior eficácia à garantia oferecida
pelo Seguro, afastando a possibilidade de
que seja prestada sem o indispensável
monitoramento por mecanismos de contro-
les de risco.

• Criar condições para que o Seguro de Ga-
rantia possa se tornar instrumento efetivo de
cumprimento de obrigações legais decorren-
tes de caução ou execução de Dívida Ativa
de qualquer das entidades públicas dos três
níveis de governo.

• Criar condições para que o Seguro de Ga-
rantia possa se tornar instrumento de
agilização de trâmites burocráticos em ór-
gãos alfandegários, constituindo-se em ga-
rantia dos Termos de Compromissos em im-
portações temporárias.

• Assegurar que o Seguro de Garantia se cons-
titua em instrumento de preservação dos di-
reitos do Estado na licitação e contratação
de obras, compras e prestação de serviços,
ou em decorrência de contrato de conces-
sões e permissões de serviço público.

• Promover a difusão do Seguro de Fiança
Locatícia como instrumento eficaz para o
desenvolvimento do mercado imobiliário.

• Participar do esforço nacional de expansão
da matriz energética do País, através de ga-
rantia em operações que envolvam plantas
de cooperação técnica e compartilhamento
de risco entre agências transnacionais, par-
ticipantes de projetos de linhas de transmis-
são de energia, plataformas de petróleo,
oleodutos e outros.

3.7. Seguro de Crédito à
Exportação

Diagnóstico

Com o advento do Plano Real, em julho de

94, algumas medidas fizeram-se necessá-

rias para reduzir o impacto da taxa de câm-

bio sobre as exportações, por conta da rigi-

dez cambial do modelo (“âncora cambial”):

reduções/isenções de alíquotas de impos-

tos incidentes sobre a cadeia produtiva ex-

portadora; ampliação da capacidade de fi-

nanciamento através dos bancos oficiais

(BNDES e Banco do Brasil – PROEX); e, es-

pecialmente, a revitalização do instrumento

de Seguro de Crédito à Exportação.

Poucos instrumentos de garantia têm o es-

copo adequado para viabilizar operações em

países com características semelhantes às

das economias latino-americanas, por conta

do nível de risco que ainda representam no

âmbito financeiro internacional. Os financia-

mentos de grandes projetos em países emer-

gentes, através dos critérios estabelecidos

pela OCDE, são sistematicamente condicio-

nados à participação de uma Seguradora de

Crédito à Exportação.

As garantias são de fato um grande diferencial

na política de fomento ao comércio exterior.

Nos países desenvolvidos, que já experimen-

taram um crescimento notável das exporta-

ções, o instrumento de garantia para crédito à

exportação é imprescindível. As experiências

dos países emergentes também revelaram-se

bem sucedidas a partir do apoio promovido

pelas garantias aplicadas ao financiamento à

exportação.

As Seguradoras de Crédito à Exportação são

instituições que normalmente operam com re-

cursos do Estado, quando privadas, na políti-

ca de apoio às operações de financiamento à

exportação com prazos de pagamentos ele-

vados e volumes que transcendem à capaci-

dade financeira dos agentes econômicos.

Diante disso, foi criada no Brasil, em junho de

97, a Seguradora Brasileira de Crédito à Expor-

tação (SBCE), uma empresa privada que viria

a operar como representante do Governo Fe-
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deral nas operações cujos riscos não são ab-

sorvidos pelo mercado. Com um modelo se-

melhante a experiências muito bem sucedidas

na Europa e nos países em desenvolvimento,

como o nosso Brasil.

As vantagens de uma Seguradora de Crédito

à Exportação são inegáveis e os grandes gru-

pos internacionais (multinacionais instaladas

no País) já operam com o apoio deste instru-

mento de garantia a partir de suas matrizes no

exterior. Assim, sempre foi comum ver empre-

sas brasileiras perdendo concorrências inter-

nacionais para grupos estrangeiros por ausên-

cia de instrumentos de política de comércio

exterior avançados, tais como: linhas de crédi-

to competitivas e garantia. Traduzida esta, em

Seguro de Crédito à Exportação.

Hoje em dia, quando o mercado relata algum

grande projeto de expansão de linhas de trans-

missão de energia; de plataformas de petró-

leo; de gasodutos ou de oleodutos; entre ou-

tros; invariavelmente há a presença das Segu-

radoras de Crédito à Exportação oferecendo

coberturas para riscos comerciais e políticos.

Tais estruturas se sofisticam cada vez mais,

envolvendo cooperação técnica e o

compartilhamento do risco entre as agências

participantes do projeto.

No mercado de financiamento de projetos

(Project Finance) a garantia é um dos mais im-

portantes fatores críticos de sucesso: quem

assume o risco final da operação? Poucos fi-

nanciamentos à exportação hoje dispensam o

Seguro de Crédito à Exportação, principalmen-

te, no caso de projetos de exportação voltados

para economias em desenvolvimento ou paí-

ses pobres.

Na França, país que exporta cerca de US$ 330

bilhões/ano (2001), o Seguro de Crédito à Ex-

portação é responsável por 22% das exporta-

ções totais (US$ 66 bilhões). Na Alemanha o

comportamento é o mesmo, ou seja, 1/4 das

exportações totais do país são realizadas com

o apoio do seguro. Certamente, a grande mai-

oria dos grandes projetos contam com estru-

turas de garantias que envolvem Seguro de

Crédito à Exportação.

Ações a realizar em relação ao Seguro de
Crédito à Exportação

Nas operações de médio e longo prazos

• Incluir o Seguro de Crédito à Exportação na

agenda de negociações bilaterais com os

países parceiros, bem como eventuais

missões comerciais ou empresariais de

alcance internacional.

• Promover a difusão do Seguro de Crédito à

Exportação em escala nacional, através de

órgãos da administração federal, tais como:

ministérios, estatais, autarquias, universida-

des. Além de entidades de classe,

como: câmaras setoriais, câmaras de comér-

cio, sindicatos, associações comerciais,

entre outros.

• Permitir que o Fundo de Garantia à Exporta-

ção – FGE, que serve de lastro para as ope-

rações cobertas pela União, efetue indeniza-

ção em moeda estrangeira e/ou no exterior,

atraindo, desta forma, recursos para finan-

ciamento à exportação de médio e longo pra-

zos de outros países.

• Apoiar, através do FGE, o desenvolvimento

de instrumento de cobertura do Seguro de

Crédito à Exportação voltados para o acesso

de micro e pequenas empresas ao mercado

internacional.

• Apoiar, através do FGE, a criação de uma

cobertura de Seguro de Crédito à Exporta-

ção específica para micro e pequenas em-

presas, no intuito de facilitar o acesso a fi-

nanciamentos de capital de giro voltado
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para exportação, bem como para a cober-

tura dos riscos oriundos do crédito à ex-

portação.

• Ampliar a atuação dos setores econômicos e

comerciais das embaixadas no exterior, do-

tando-os de recursos suficientes para o de-

senvolvimento de pesquisa sobre projetos

em andamento em outros países, permitin-

do assim mitigar riscos derivados de opera-

ções com cobertura do Seguro de Crédito à

Exportação amparadas pelo FGE.

Nas operações de curto prazo

• Oferecer cobertura de Risco Total, engloban-

do Risco Comercial e Risco Político no mes-

mo produto, nos mesmos moldes que ope-

ram as empresas de Seguro de Crédito no

mundo.

• Intensificar a parceria com os Bancos para

aumentar a participação do Seguro de Cré-

dito como ferramenta de garantia às opera-

ções de financiamento ao comércio exterior.

• Incrementar a divulgação do Seguro de Cré-

dito no País através de reuniões e palestras

em associações de classe e afins.

3.8. Seguro DPVAT

Diagnóstico

O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais cau-

sados por Veículos Automotores de Via Terres-

tre ou por sua carga a pessoas transportadas

ou não - DPVAT foi criado pela lei no 6.194, de

19/12/1974, com o objetivo de garantir indeni-

zações em casos de morte, invalidez perma-

nente e reembolso de despesas com assistên-

cia médica. As indenizações do DPVAT são pa-

gas independentemente de apuração de cul-

pa, da identificação do veículo ou de outras

apurações, desde que haja vítimas, transpor-

tadas ou não.

No ano de 2003, a arrecadação do Seguro de

DPVAT foi de R$ 1,44 bilhão, correspondente a

27.801.543 veículos segurados. Do total arre-

cadado, 45% (R$ 648,8 milhões) foram desti-

nados ao Fundo Nacional de Saúde, do Minis-

tério da Saúde, e 5% (R$ 72,1 milhões) da arre-

cadação foi destinada ao Departamento Na-

cional de Trânsito – DENATRAN, do Ministério

das Cidades. Esses recursos foram repassa-

dos diretamente pela rede bancária e, de acor-

do com a legislação, destinaram-se ao FNS

para fins de custeio do atendimento médico-

hospitalar às vítimas de acidentes de trânsito

e ao DENATRAN para a realização de progra-

mas voltados à prevenção de acidentes.

Em 2003, o Mercado Segurador destinou

R$ 334,6 milhões para pagamento de

107.751 sinistros, sendo 34.735 de morte,

16.929 de invalidez permanente e 56.087 de

reembolso de gastos com atendimento

médico-hospitalar.

O atendimento às vítimas e beneficiários do

Seguro de DPVAT é feito por extensa rede dis-

tribuída em todo o território nacional. Ao inte-

ressado, basta escolher uma das seguradoras

conveniadas e apresentar a documentação

necessária. Complementando essa estrutura

de atendimento, a FENASEG disponibiliza a

central de atendimento.

Ações a realizar em relação ao Seguro de
DPVAT

• Tornar cada vez mais clara, ao público em

geral e às instituições governamentais, a im-

portância do Seguro Obrigatório de DPVAT

como única modalidade de seguro que dá

cobertura à totalidade da população (170 mi-

lhões de brasileiros), em qualquer ponto do

território nacional.

• Adicionalmente, enfatizar cada vez mais a

importância do valor que esse seguro agre-
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ga aos programas nacionais de assistência

e proteção universal à saúde e segurança da

população brasileira por conta dos

percentuais da receita de prêmios arreca-

dados, que são repassados ao Estado e ca-

nalizados para Fundo Nacional de Saúde e

ao Departamento Nacional de Trânsito –

DENATRAN.

• Propugnar pelo cumprimento das definições

estabelecidas na Resolução CNSP 99, de 29

de dezembro de 2003, pela qual é feita a

inclusão – entre os tipos de veículos

automotores abrangidos pelo Convênio

DPVAT – de duas novas categorias, 3 e 4,

relativas a veículos de transporte coletivo

(ônibus, microônibus e vans), mantido o mo-

delo atual de sua operação pela Fenaseg,

através de novo convênio cujos termos serão

definidos em esforço conjunto do mercado

com a SUSEP.

• Promover, administrativamente, a definição

de diretrizes, missão, objetivos, modelo de

gestão e controle das novas categorias in-

cluídas no Seguro de DPVAT, interagindo com

a SUSEP no sentido de formatar, adequar e

implantar a nova norma legal, junto à rede

bancária e aos 27 DETRANs estaduais.

• Promover a implantação e aprimoramento

do Centro de Inteligência e Análise de Sinis-

tros, como forma de identificar a ocorrência

de fraudes no Seguro de DPVAT antes de seu

pagamento, e permitir a realização de análi-

ses de tendências e padrões de comporta-

mento através de indicadores de fraude, po-

líticas, procedimentos e processos, utiliza-

ção de tecnologia de informação e serviços

especializados.

• Promover a melhoria do atendimento – mai-

or agilidade sem perda de qualidade – aos

usuários do Seguro de DPVAT em todo o País,

através da racionalização de processos e trei-

namento de funcionários e utilização

otimizada de técnicas de gestão financeira

dos recursos administrados pelo Convênio.

3.9. Seguro de Pessoas e
Previdência Complementar
Aberta

No momento em que o Brasil discute – e

reformula – seu modelo de previdência oficial,

agravado por sucessivos déficits financeiros e

pressionado por forte demanda de aposenta-

dorias e pensões, inclusive por parte dos que

se encontram à margem do sistema de

seguridade  social, abre-se espaço para o cres-

cimento de planos de caráter previdenciário,

seja no segmento de  seguros de pessoas, seja

no de previdência complementar aberta, em

regime de capitalização, em especial para pro-

dutos como o VGBL e PGBL, e seus correlatos,

com algum tipo de garantia de atualização

e/ou remuneração, abrindo caminho, inclusi-

ve, para o desenvolvimento de novas modali-

dades  onde irão conjugar-se em um único con-

trato coberturas por sobrevivência e de risco,

por invalidez e/ou morte.

Mas, para que a iniciativa privada possa con-

tribuir, mais efetivamente, para a inclusão de

milhões de trabalhadores a programas

previdenciários complementares, é indispen-

sável o provimento de um conjunto de medi-

das, cuja implantação será objeto de esforço

de atuação da Fenaseg, a saber:

• Estabelecimento de mecanismos que garan-

tam a estabilidade do marco regulatório,  de

forma clara e duradoura, permitindo aos ci-

dadãos investir com maior tranqüilidade, a

longo prazo, para o  seu futuro, sem correr os

riscos decorrentes de mudanças aleatórias

geradoras de incertezas e insegurança.

• Reordenação e consolidação das regras fis-

cais aplicáveis aos produtos de caráter
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previdenciário, com maior proteção contra

riscos de mudanças, adequando-as à pre-

mente necessidade de modernização do

sistema de formação e retenção de  poupan-

ças de longo prazo, com permissão, neste

caso, de alternativas para a concessão de

empréstimos tendo como garantia os pró-

prios recursos da poupança de caráter

previdenciário.

• Desenvolvimento de regras tributárias de-

finidas por tipificação  de produtos, abran-

gendo o tratamento dos prêmios/contribui-

ções, dos rendimentos e ganhos dos inves-

timentos,  dos eventuais resgates e do pa-

gamento de benefícios e indenizações, ten-

do-se como referência  produtos voltados

para o financiamento da educação, para

proteção à saúde, para aquisição de casa

própria, para cobertura desemprego e

para outros fins de caráter socioeconômico

relevante.

• Estímulo ao  surgimento de modalidades de

planos populares, que utilizem canais de dis-

tribuição e de cobrança de baixo custo e lar-

go alcance, contendo  coberturas básicas

de relevante interesse social, tais como: mor-

te, invalidez, auxílio funeral, desemprego, ga-

rantia de cesta básica etc.

• Flexibilização das regras, para permitir, tan-

to quanto tecnicamente possível, a livre mi-

gração (portabilidade) entre planos aber-

tos, planos fechados, FAPIs e FGTS em

sintonia com a mobilidade que vigora nas

relações de emprego, aproveitando todos

os avanços ocorridos  nos últimos perío-

dos, com destaque para Lei Complemen-

tar no 109/01. Neste sentido, trabalhar pelo

aperfeiçoamento das regras de porta-

bilidade, do direito proporcional  diferido,

do direito a resgate, do direito ao auto-pa-

trocínio e outros institutos previstos na le-

gislação.

• Aperfeiçoamento das regras para aplicação

de recursos  de provisões, reservas técnicas

e fundos em ativos garantidores em conso-

nância com os objetivos comuns de forma-

ção e manutenção de poupanças e de in-

vestimentos no curto, médio e  longo prazo.

• Desenvolvimento e regulamentação de me-

canismos que visem mitigar riscos, resguar-

dando a solvência das operadoras do Siste-

ma Nacional de Seguros Privados, individu-

almente e no conjunto de suas operações.

• Alteração e consolidação das  normas que

regulamentam  a estruturação das coberturas

de riscos de seguros de pessoas, inclusive

com sua  adaptação  ao novo Código Civil.

• Fixação de alíquota zero de IOF para todo

seguro que ofereça cobertura de riscos, de

pessoas, como forma de reduzir custos para

o consumidor e permitir a maior dissemina-

ção da proteção à família e às pessoas.

• Com o mesmo objetivo, dar continuidade as

gestões que visam desonerar da CPMF, quan-

do cabível, as operações relacionadas a es-

ses segmentos.

• Regulamentação de planos de caráter

previdenciário, com cobertura por sobrevi-

vência, na modalidade de contribuição vari-

ável, com remuneração baseada na rentabi-

lidade de carteira de investimentos, com ple-

na opção para o investidor escolher os fun-

dos onde deseja ter aplicados os recursos

de sua poupança (planos multifundos).

• Estruturação de planos de caráter

previdenciário com cobertura por sobrevivên-

cia, com cláusula de repactuação periódica

dos parâmetros técnicos durante o período

de diferimento, de modo a reduzir os riscos

para as partes envolvidas, inclusive os de

caráter sistêmico.
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• Com o mesmo objetivo, promover a criação

e estruturação de novo tipo de renda, com

mecanismos de repactuação periódica e ami-

gável, dos parâmetros técnicos.

• Definição do papel do seguro de pessoas

enquanto instrumento para atender às ne-

cessidades de exteriorização dos riscos de

entidades fechadas de previdência comple-

mentar, inclusive para acesso ao Resseguro.

3.10. Segmento de
Capitalização

Diagnóstico

O mercado de títulos de capitalização tem

demonstrado grande capacidade de cres-

cimento nos últimos anos, mas vem, ain-

da, encontrando críticas que provêem de

incompreensão de seu mecanismo espe-

cial e da motivação da procura de seus pro-

dutos.  O título de capitalização é um ins-

trumento financeiro, de particular sucesso

no Brasil, que reúne em suas característi-

cas um elemento de risco evidente – a par-

ticipação em sorteio – com uma operação

elementar de poupança, em tudo seme-

lhante à tradicional caderneta.  Para seus

consumidores, ele se apresenta como um

produto múltiplo, em cuja demanda podem

combinar-se motivações de busca de ris-

co e de poupar.

A disponibilidade destes títulos atrai para a

poupança pessoas que normalmente não es-

tariam realizando aplicações financeiras, com

resultados macroeconômicos benéficos, já

que acrescem ao total de oferta de crédito

na economia.  Esta macrovirtude dos títulos

de capitalização é de extrema importância

para a compreensão de seu papel social: na

ausência deles ocorreria uma queda no total

de poupança financeira disponível na eco-

nomia.  Para boa parte das pessoas que apli-

cam nestes títulos, o produto alternativo não

seria, certamente, um instrumento de pou-

pança financeira.

Os títulos de capitalização constituem a for-

ma de aplicação que admite os menores va-

lores mínimos observados em todo o siste-

ma financeiro nacional. Isto se deve, natural-

mente, a suas características especiais, que

possibilitam a colocação em massa de títu-

los de pequeno valor individual.  Este merca-

do, não só traz à poupança pessoas que não

teriam motivação para poupar, como permi-

te que pessoas com menor disponibilidade

líquida possam ter acesso a produtos finan-

ceiros.

Ações a realizar no segmento de
Capitalização

• Promover a criação de mecanismos que

dêem maior visibilidade e facilidade de aces-

so aos títulos de capitalização, sobretudo jun-

to à população menos favorecida e que atu-

almente se encontre à margem do sistema

financeiro, como forma alternativa de pou-

pança popular de longo prazo.

• Promover campanhas de esclarecimento no

sentido de mostrar, com maior evidência, as

vantagens da Capitalização com instrumen-

to de formação de poupança interna de lon-

go prazo, e a relevância social e econômica

da atividade, na medida em que canaliza re-

cursos para investimento em títulos públicos,

propiciando ao governo uma parceria no fi-

nanciamento da dívida interna em prazos

mais longos.

• Promover campanhas de esclarecimento so-

bre as formas planejadas de utilização dos

títulos de capitalização como meio de for-

mação de capital pré-estabelecido pelo

acúmulo de recursos, ajustando os produtos

ao perfil dos consumidores.
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• Estimular as empresas operadoras, por

meio de campanhas de esclarecimento

calcadas em informações transparentes e

de fácil entendimento, a desenvolver pro-

dutos que desestimulem ou retardem o

abandono dos planos de capitalização.

• Enfatizar, junto à SUSEP e demais órgãos de

Governo, a necessidade e vantagens de que

seja autorizada a aplicação dos recursos da

Capitalização em moeda estrangeiras, assim

como a vinculação do rendimento obtido à

reserva do subscritor, como forma de favore-

cer o aumento do número de investidores

brasileiros e estrangeiros.
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