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   Resumo 

• O Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) pretende designar Seguradoras 
Globais Sistemicamente Importantes (G-SIIs) no início de 2013.  A Associação 
Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) sugere uma metodologia para 
determinar quais serão as seguradoras designadas como G-SIIs. 

• A maioria dos formuladores de políticas sabe e acredita que seguradoras 
diferem de bancos e apresentam menos risco sistêmico.  Entretanto, nenhuma 
comparação quantitativa entre seguradoras e bancos utilizando os respectivos 
critérios do FSB / da IAIS foi disponibilizada até agora. 

• Este estudo de benchmark é a primeira comparação entre os 28 Bancos Globais 
Sistemicamente Importantes (G-SIBs) nomeados e 28 das maiores seguradoras 
globais. 



   
   Resumo (cont.) 

• O estudo de benchmark utiliza 17 indicadores que são comparados entre 
seguradoras e bancos, a fim de fornecer uma análise do tamanho de cada 
atividade. 

• Estes 17 indicadores foram exigidos pelas chamadas de dados da IAIS. 
• O estudo demonstra que seguradoras são significativamente menores que 

bancos na maioria dos 17 indicadores. 
• Basicamente, pode-se observar que o ativo das seguradoras equipara-se ao 

passivo, o que as tornam menos expostas que bancos ao risco sistêmico de 
alteração de vencimento (contrair empréstimos de curto prazo para emprestar a 
longo prazo), e ocupam posições substancialmente mais inferiores em 
derivativos. 

• Valores significativamente menores de financiamentos de curto prazo 
demonstram que seguradoras estão menos vinculadas ao sistema financeiro que 
bancos. 

• O objetivo desta análise é fornecer aos formuladores de políticas e às outras 
partes interessadas uma análise factual que quantifique o risco sistêmico dos 
bancos contra o risco sistêmico das seguradoras, utilizando os critérios de 
comparação exigidos pelas chamadas de dados da IAIS. 
 



   
Tamanho – Total do ativo                                              
A média dos bancos é 3,9x maior que a média das seguradoras 

Total do ativo (US$ Bi, 2010)  Total do ativo (US$ Bi, 2010) 
Seguradoras    Bancos 

Tamanho da amostra = 28                      Tamanho da amostra = 28 (total),  14 (bucket 1) 
Fonte: Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas da Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 
Últimos no ranking = Bucket 1 da designação do FSB, Update of group of global systemically important banks, 1º de novembro de 2012 
 
 

•  Bancos nas últimas posições do ranking são 3,2x maiores que a média das seguradoras 
•  O ativo de seguros equipara-se, em grande parte, ao passivo exigível a longo prazo 
•  Observe que os dados acima não incluem o ativo de bancos e seguradoras administrado por terceiros 
  (Asset Under Management - AUM). O ativo de seguros inclui o ativo associado à unidade e conta separada 

    



   Tamanho – Total do ativo                 
A posição da maior seguradora equivale ao 22º maior G-SIB do ranking 

 

 

 

Total do ativo (US$ Bi, 2010) 
Seguradoras e Bancos 

Tamanho da amostra = 28 (seguradoras),  28 (bancos) 
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 

Bancos 
Seguradoras 



   NTNIA – Valor Nocional Bruto de Swaps de Crédito (CDS) 
A média dos bancos representa 158x a média das seguradoras em CDS 
vendidos 

Valor nocional bruto de 
proteção de CDS vendidos (US$ Bi) 
Seguradoras    

Tamanho da amostra = 15    Tamanho da amostra = 19 (total),  10 (bucket 1)   
NTNIA = Atividades de Seguros Não Tradicionais e Não Pertinentes a Seguros 
Indicador NTNIA – Indicador de comercialização de derivativos 
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 

• Seguradoras subscrevem substancialmente menos CDS que bancos 
• Este dado sinaliza que o impacto do direito de penhora das seguradoras sobre os compradores de proteção de CDS é muito 

menor que dos bancos 
• AIG 2001 reflete as atividades da AIG FP antes da crise 

Valor nocional bruto de 
proteção de CDS vendidos (US$ Bi) 
Bancos    



   NTNIA – Valor Nocional Bruto de Swaps de Crédito (CDS) 

Bancos nas últimas posições do ranking registram 12,5x  CDS vendidos 
que a média das seguradoras 

 
Valor nocional bruto de proteção de CDS vendidos (US$ Bi, 2010) 
Seguradoras e Bancos 

Tamanho da amostra = 15 (seguradoras),  19 (bancos) 
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 
NTNIA = Atividades de Seguros Não Tradicionais e Não Pertinentes a Seguros 

Bancos 
Seguradoras 



   
Interrelação – Valor Nocional Bruto de Derivativos  
Bancos registram 219x a média das seguradoras, mesmo bancos nas 
últimas posições do ranking operam 66x  a média das seguradoras 

Valor total nocional bruto de derivativos 
(US$ Bi, 2010) 
Seguradoras 

Valor total nocional bruto de derivativos 
(US$ Bi, 2010) 
Bancos 

Tamanho da amostra = 23                        Tamanho da amostra = 26 (total),  12 (bucket 1) 
Últimos no ranking = Bucket 1 da designação do FSB  Update of group of global systemically important banks, 1º de novembro de 2012 
 

• Este indicador consta das chamadas de dados da IAIS 
•   Demonstra que seguradoras operam muito menos com derivativos que bancos 



   
Interrelação –  Valor Nocional Bruto de Derivativos  
Bancos nas últimas posições do ranking registram 66x o valor de  
derivativos que a média das seguradoras 

Valor total nocional bruto de derivativos (US$ Bi, 2010) 
Seguradoras e Bancos 

Bancos 

Seguradoras 

Tamanho da amostra = 23 (seguradoras),  26 (bancos) 
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 



   
Interrelação – Valor Negativo Bruto de Derivativos 
A média dos bancos deve 68x mais que a média das seguradoras,  
mesmo os bancos nas últimas posições do ranking devem 28x a média 
das seguradoras 

Exposições em derivativos ‘mercado a mercado’ 
de valor negativo bruto  (US$ Bi, 2010) 
Seguradoras 

Exposições em deritativos ‘mercado a mercado’ 
de valor negativo bruto  (US$ Bi, 2010) 
Bancos 
 

Tamanho da amostra = 27 (seguradoras)                            Tamanho da amostra = 25 (todos), 11 (bucket 1) 
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 
 

• O número representa o valor devido às contrapartes em derivativos 
• A média das seguradoras deve menos em derivativos com contrapartes que os bancos nas últimas posições do ranking 
 



   
Interrelação – Valor Negativo Bruto de Derivativos                      
Seguradoras têm muito menos vínculo com o sistema financeiro em 
operações com derivativos que bancos 

Exposições em derivativos ‘mercado a mercado’ de valor negativo bruto (US$ Bi, 2010) 
Seguradoras e Bancos   

Bancos 
Seguradoras 

Tamanho da amostra = 27 (seguradoras),  25 (bancos) 
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 
 



   
Interrelação – Valor Positivo Bruto de Derivativos 
A média dos bancos deve 70x mais que a média das seguradoras 

Exposição em derivativos ‘mercado a mercado’ de 
valor positivo bruto com instituições financeiras1 
(US$ Bi, 2010) 
Seguradoras  

Exposição em derivativos ‘mercado a mercado’ de 
valor positivo bruto com instituições financeiras1 

(US$ Bi, 2010) 
Bancos 

Tamanho da amostra = 27                          Tamanho da amostra = 25 (total),  11 (bucket 1) 
1 Refere-se ao total de mercado da exposição em derivativos de valor positivo bruto 
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 
 

• Bancos nas últimas posições do ranking têm 28x mais a receber em derivativos com contrapartes que a média das 
seguradoras 

 
 



   
Interrelação – Valor Positivo Bruto de Derivativos    
Seguradoras são muito menos dependentes do desempenho dos 
derivativos com contrapartes que bancos 

Exposição em derivativos ‘mercado a mercado’ de valor positivo bruto com  
instituições financeiras1  (US$ Bi, 2010) 
Seguradoras e Bancos 

Bancos 
Seguradoras 

Tamanho da amostra = 27 (seguradoras),  25 (bancos) 
1 Refere-se ao total de mercado da exposição em derivativos de valor positivo bruto 
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 



   NTNIA - Financiamento de curto prazo 
Seguradoras têm significativamente menos financiamentos de curto 
prazo em comparação a bancos – mesmo bancos nas últimas posições do 
ranking ultrapassam a média das seguradoras 

Financiamento de curto prazo (US$ Bi, 2010) 
Seguradoras 

Financiamento de curto prazo (US$ Bi, 2010) 
Bancos   

Tamanho da amostra = 26                   Tamanho da amostra = 28 (total),  14 (bucket 1) 
Financiamento de curto prazo é o valor absoluto de empréstimos contraídos a curto prazo, papéis comerciais emitidos, certificados de depósito emitidos, valor bruto de 
recompras e valor bruto de títulos cedidos 
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 



   NTNIA - Financiamento de curto prazo 
 Seguradoras não operam com  alteração de vencimento em face do 
modelo de negócios de seguros 

Financiamento de curto prazo (US$ Bi, 2010) 
Seguradoras e Bancos 

Tamanho da amostra = 26 (seguradoras),  28 (bancos) 
Financiamento de curto prazo é o valor absoluto de empréstimos contraídos a curto prazo, papéis comerciais emitidos, certificados de depósito emitidos, valor bruto de 
recompras e valor bruto de títulos cedidos 
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 

Bancos 
Seguradoras 



   NTNIA – Percentual de financiamento de curto prazo 
Financiamentos de curto prazo das seguradoras representam percentuais 
significativamente menores de todo seu balanço patrimonial, mesmo em 
comparação aos bancos nas últimas posições do ranking 

Financiamento de curto prazo em 
percentual do total do ativo 
Seguradoras 

Tamanho da amostra = 26                                                                                                       Total da amostra =  28 (total),  14 (bucket 1) 
Financiamento de curto prazo é o valor absoluto de empréstimos contraídos a curto prazo, papéis comerciais emitidos, certificados de depósito emitidos, valor bruto de 
recompras e valor bruto de títulos cedidos 
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 
 

•  Seguradoras não operam com alteração de vencimento em face do modelo de negócios de seguros 

Bancos 
Seguradoras 

Financiamento de curto prazo em 
percentual do total do ativo 
Bancos 



   NTNIA – Percentual de financiamento de curto prazo 
Não espera-se que seguradoras sejam forçadas a assumir perdas nas 
atividades de venda a preços baixos em face de suas atividades de 
financiamento de curto prazo 

Financiamento de curto prazo em percentual do ativo   
Seguradoras e Bancos 

Tamanho da amostra = 26 (seguradoras),  28 (bancos) 
Financiamento de curto prazo é o valor absoluto de empréstimos contraídos a curto prazo, papéis comerciais emitidos, certificados de depósito emitidos, valor bruto de 
recompras e valor bruto de títulos cedidos 
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 

Bancos 
Seguradoras 

Bancos 
Seguradoras 



   Interrelação – Ativo intrafinanceiro 
A média dos bancos é 2,5x maior que a média das seguradoras  

Ativo intrafinanceiro (US$ Bi, 2010) 
Seguradoras 

Tamanho da amostra = 22    Tamanho da amostra = 25 (total),  12 (bucket 1) 
Ativo intrafinanceiro é a soma de empréstimos relativos a IFs e títulos (títulos de dívida, papéis comerciais, certificados de depósito e ações) emitidos por IFs.  O passivo 
intrafinanceiro não inclui depósitos bancários  
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 
 

• Como grandes investidores de longo prazo, seguradoras investem em ativos, como por exemplo, títulos de renda fixa e 
ações após uma abordagem de investimento baseada no passivo – em apoio ao sistema financeiro e à economia 

• A falência de uma seguradora não desencadeará uma necessidade imediata de vender ativos, em face da natureza de 
longo prazo do passivo e da abordagem de investimento baseada no passivo 

Ativo intrafinanceiro (US$ Bi, 2010) 
Bancos 



   Interrelação – Ativo intrafinanceiro 
O impacto sobre seguradoras resultante da falência de um investidor 
financeiro costuma ser parcialmente absorvido por estruturas de produtos 
em que o prejuízo é compartilhado com os segurados 

Ativo intrafinanceiro (US$ Bi, 2010) 
Seguradoras e Bancos 

Tamanho da amostra = 28 (seguradoras),  28 (bancos)     
Ativo intrafinanceiro é a soma de empréstimos relativos a IFs e títulos (títulos de dívida, papéis comerciais, certificados de depósito e ações) emitidos por IFs. O passivo 
intrafinanceiro não inclui depósitos bancários  
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 
 

Bancos 

Seguradoras 



   Interrelação – Passivo intrafinanceiro 
A média dos bancos é 11x maior que a média das seguradoras  

Passivo intrafinanceiro (US$ Bi, 2010) 
Seguradoras 

Tamanho da amostra = 28                        Tamanho da amostra = 28 (total),   14 (bucket 1)   
Passivo intrafinanceiro é a soma de empréstimos de IFs e emissão de títulos (títulos de dívida, papéis comerciais, certificados de depósito e ações) de propriedade de outras IFs. 
O passivo intrafinanceiro não inclui depósitos bancários  
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 
 

•  A falência de uma seguradora tem um impacto significativamente menor no mercado financeiro que a falência de um 
banco  

 

Passivo intrafinanceiro (US$ Bi, 2010) 
Bancos 



   Interrelação – Passivo intrafinanceiro 
Seguradoras dependem muito menos de empréstimos e emissão de 
títulos para financiamento do que bancos 

Passivo intrafinanceiro (US$ Bi, 2010) 
Seguradoras e Bancos 

Tamanho da amostra = 28 (seguradoras),  28 (bancos)   
Passivo intrafinanceiro é a soma de empréstimos de IFs e emissão de títulos (títulos de dívida, papéis comerciais, certificados de depósito e ações) de propriedade de outras IFs. 
O passivo intrafinanceiro não inclui depósitos bancários  
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 

Bancos 

Seguradoras 



   Interrelação – Ativo Nível 3 
 A média dos bancos é 4x maior que a média das seguradoras 

Total do ativo nível 31 (US$ Bi, 2010) 
Seguradoras 

Tamanho da amostra = 27                Tamanho da amostra = 28 (total),  14 (bucket 1)  
1  Ativo cujo valor de mercado não pode ser determinado por medidas observáveis, como por exemplo, preços ou modelos de mercado.  Ativo nível 3 é classificado como o 

menor ativo líquido.  
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 
 

• Participações das seguradoras de ativo nível 3 são consideravelmente inferiores que a dos bancos – mesmo a média dos 
bancos nas últimas posições do ranking são 2x a média das seguradoras 

• Como grandes investidores de longo prazo, seguradoras investem no ativo ilíquido depois de uma abordagem de 
investimento baseada no passivo 

  

Total do ativo nível 31 (US$ Bi, 2010) 
Bancos 



Interrelação – Ativo Nível 3 
A falência de uma seguradora não desencadeará uma necessidade imediata 
de vender seu ativo, em face da natureza de longo prazo do passivo 

Total do ativo nível 31 (US$ Bi, 2010) 
Seguradoras e Bancos 

Tamanho da amostra = 27 (seguradoras),  28 (bancos)  
1  Ativo cujo valor de mercado não pode ser determinado por medidas observáveis, como por exemplo, preços ou modelos de mercado.   
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 
 

Bancos 
Seguradoras 



   Interrelação – Percentual do Ativo Nível 3 
A média das seguradoras apresenta um percentual menor do ativo nível 
3 que os bancos 

Total do ativo nível 3 em percentual do 
total do ativo nível 1 + 2 + 3 
Seguradoras  

Tamanho da amostra = 26                        Tamanho da amostra = 25 (total),  12 (bucket 1)  
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 
 

•   A equivalência entre ativo e passivo das seguradoras significa que o ativo Nível 3 equivale de forma correta ao seu passivo 
 

Total do ativo nível 3 em percentual do 
 total do ativo nível 1 + 2 + 3 
Bancos 



   Interrelação – Percentual do Ativo Nível 3 
Dada a natureza de longo prazo do passivo das seguradoras, estima-se um 
percentual mais alto do ativo Nível 3 que o dos bancos 

Total do ativo nível 3 em percentual do total do ativo nível 1 + 2 + 3 (US$ Bi, 2010) 
Seguradoras e Bancos 

Tamanho da amostra = 26 (seguradoras),  25 (bancos)  
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 
 

Bancos 
Seguradoras 



Apêndice 

Dados adicionais das chamadas de dados da IAIS  



   Interrelação – Valor total nocional bruto de 
derivativos de non-hedging1 
Bancos registram 27x a média das seguradoras 

Valor total nocional bruto de derivativos  
de non-hedging1 (US$ Bi, 2010) 
Seguradoras 

Tamanho da amostra = 18          Tamanho da amostra = 16 (total),  7 (bucket 1) 
1 Non-hedging de acordo com o definido no contexto das aplicações gerais das normas contábeis   

Valor total nocional bruto de derivativos  
de non-hedging1 (US$ Bi, 2010) 
Bancos 



Interrelação – Valor total nocional bruto de 
derivativos de non-hedging1 
Bancos nas últimas posições do ranking registram 59x a média das 
seguradoras 

Valor total nocional bruto de derivativos de non-hedging1 (US$ Bi, 2010) 
Seguradoras e Bancos 

Tamanho da amostra = 18 (seguradoras),  16 (bancos) 
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 
1 Non-hedging de acordo com o definido no contexto das aplicações gerais das normas contábeis   

Bancos 
Seguradoras 



   Interrelação – Valor Positivo Líquido de   
Recompra Inversa  
A média dos bancos é 128x maior que a média das seguradoras 

Valor Positivo Líquido de  
Recompra Inversa (US$ Bi, 2010) 
Seguradoras 

Tamanho da amostra = 15                             Tamanho da amostra = 23 (total),  9 (bucket 1) 
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 
 
  

Valor Positivo Líquido de  
Recompra Inversa (US$ Bi, 2010) 
Bancos 



   Interrelação – Valor Positivo Líquido de 
Recompra Inversa 
Bancos nas últimas posições do ranking são 49x maiores que a média 
das seguradoras 

Valor Positivo Líquido de Recompra Inversa (US$ Bi, 2010) 
Seguradoras e Bancos 

Tamanho da amostra = 15 (seguradoras),  23 (bancos)     
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 
 
  

Bancos 
Seguradoras 



   NTNIA – Valor Positivo Líquido de Recompra 
& Concessão de Garantias 
A média dos bancos é 25x maior que a média das seguradoras 

Valor Positivo Líquido de Recompra 
& Concessão de Garantias (US$ Bi, 2010) 
Seguradoras 

Tamanho da amostra = 23            Tamanho da amostra = 25 (total),   11 (bucket 1)    
NTNIA = Atividades de Seguros Não Tradicionais e  Não Pertinentes a Seguros 
  

Valor Positivo Líquido de Recompra 
& Concessão de Garantias (US$ Bi, 2010) 
Bancos 



  NTNIA – Valor Positivo Líquido de Recompra   
& Concessão de Garantias 
Bancos nas últimas posições do ranking são 12x maiores que a média das 
seguradoras 

Valor Positivo Líquido de Recompra & Concessão de Garantias (US$ Bi, 2010) 
Seguradoras e Bancos 

Tamanho da amostra = 23 (seguradoras),  25 (bancos) 
 

Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman  
NTNIA = Atividades de Seguros Não Tradicionais e Não Pertinentes a Seguros 
  

Bancos 
Seguradoras 



   Interrelação – Empréstimos bancários 
A média dos bancos é 22x maior que a média das seguradoras 

Empréstimos bancários (US$ Bi, 
2010) 
Seguradoras 

Tamanho da amostra = 24            Tamanho da amostra = 21 (total),   9 (bucket 1) 
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman  
  
  

Empréstimos bancários (US$ Bi, 2010) 
Bancos 



   Interrelação – Empréstimos bancários 
Bancos nas últimas posições do ranking são 28x maiores que a média 
das seguradoras 

Empréstimos bancários (US$ Bi, 2010) 
Seguradoras e Bancos 

Tamanho da amostra = 24 (seguradores),  21 ( bancos)  

  

Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman  
  
  

Bancos 
Seguradoras 



   NTNIA – Ativo mantido para fins comerciais 
A média dos bancos é 8x maior que a média das seguradoras 

Ativo mantido para fins comerciais 
(US$ Bi, 2010) 
Seguradoras 

Tamanho da amostra = 23            Tamanho da amostra = 27 (total),   13 (bucket 1) 
 
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 
NTNIA = Atividades de Seguros Não Tradicionais e Não Pertinentes a Seguros 
 

• Seguradoras têm uma quantidade significativamente menor de ativo mantido para fins comerciais que bancos 
 
    
  

Ativo mantido para fins comerciais 
(US$ Bi, 2010) 
Bancos 



   NTNIA – Ativo mantido para fins comerciais 
Bancos nas últimas posições do ranking são 4x maiores que a média das 
seguradoras 

Ativo mantido para fins comerciais (US$ Bi, 2010) 
Seguradoras e Bancos 

Tamanho da amostra = 23 (seguradores),  27( bancos)    
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 
NTNIA = Atividades de Seguros Não Tradicionais e Não Pertinentes a Seguros    
  

Bancos 
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   Interrelação – Participações em títulos de 
dívida (IFs) 
A média dos bancos é 2,5x maior que a média das seguradoras 

Participações em títulos de dívida (IFs) 
US$ Bi, 2010 
Seguradoras 

Tamanho da amostra = 21            Tamanho da amostra = 25 (total),  12 (bucket 1) 
 
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman   
  

Participações em títulos de dívida (IFs) 
US$ Bi, 2010 
Bancos 



   Interrelação – Participações em títulos de 
dívida (IFs) 
Bancos nas últimas posições do ranking são 17x maiores do que a média 
das seguradoras 

Participações em títulos de dívida (IFs) US$ Bi, 2010 
Seguradoras e Bancos 

Tamanho da amostra = 21 (seguradoras),  25( bancos) 
 
Fonte:  Relatórios anuais de companhias individuais, dados Bankscope, estimativas Associação de Genebra, análise Oliver Wyman 
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Bancos e Seguradoras incluídos nesta análise 



   
Amostra completa de G-SIBs incluídos nesta análise 

Fonte:  Conselho de Estabilidade Financeira, novembro/2012 
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adicionais 

Junho 2012 

Valores das Seguradoras em 
31 de dezembro de 2010 
 

   
Amostra completa de G-SIBs incluídos nesta análise 

Benchmarks adicionais 



    Informações relativas ao trabalho da Associação 
de Genebra sobre estabilidade financeira e risco 
sistêmico em seguros 



   Informações relativas ao trabalho da Associação 

de Genebra sobre estabilidade financeira e risco 
sistêmico em seguros 

• Acreditamos que o desenvolvimento e a criação de políticas efetivas de supervisão e regulação com vistas a 
reduzir risco sistêmico e identificar falta de informações seja para o benefício de todos as entidades envolvidas, 
incluindo o mercado de seguros. 

• A Associação de Genebra elaborou 5 relatórios de pesquisa ao longo dos 3 últimos anos, a fim de propiciar o 
entendimento sobre estabilidade financeira em seguros; Risco Sistêmico em Seguros (março/2010); Questões 
Relevantes sobre Estabilidade Financeira em Seguros (julho/2010); Considerações para Identificar Instituições 
Financeiras Sistemicamente Importantes no Seguro (abril/2011);  Seguro e Solução à Luz do Debate sobre Risco 
Sistêmico (fevereiro/2012); Resgates no Mercado de Seguro Vida e seus Impactos na Liquidez (agosto/2012) 

• A IAIS, operando sob o comando do FSB, está desenvolvendo uma metodologia para a designação de 
seguradoras globais sistemicamente importantes (G-SIIs).  Medidas políticas preliminares, incluindo custos de 
capital adicional para seguradoras designadas, estão em consulta até o dia 16 de dezembro. 

• A Associação de Genebra continua a promover uma abordagem baseada na atividade, identificando as 
Atividades Sistemicamente Arriscadas em potencial (pSRA) e, dessa forma, determinando as melhores medidas 
políticas adotadas para reduzir o impacto das pSRA que venham a tornar-se SRA. 

• Segurados sabem ser improvável que atividades de seguros tradicionais gerem ou aumentem riscos sistêmicos.  
Em 19 de julho, a IAIS concluiu ser improvável que resseguros tradicionais gerem ou aumentem risco sistêmico. 

• Caso o processo de designação não seja bem orientado e correto, quaisquer medidas políticas resultantes 
podem reduzir o valor da cobertura de seguro disponível no mercado.  Isto pode reduzir o crescimento global 
potencial, uma vez que o seguro está vinculado ao crescimento do PIB. 

 



   Sobre a Associação de Genebra 



   

   Introdução à Associação de Genebra 
• A  Associação de Genebra é um órgão catalisador de ideias que utiliza a pesquisa e o conhecimento sobre 

questões essenciais em seguros, com vistas a propiciar um entendimento profundo de assuntos atuais e 
futuros nos seguros globais.  Por meio de documentos, apresentações e palestras, a Associação de 
Genebra tem como foco facilitar e promover o seguro, e destacar a importância do seguro para as 
economias e a sociedade como um todo. 

• A Associação de Genebra interage com amplo espectro de importantes organizações internacionais, por 
exemplo, IAIS, FSB, G20 e IASB (FASB), bem como acadêmicos, OIGs, ONGs e organismos nacionais. 

• A Associação de Genebra constitui-se em um fórum para seus membros, garantindo uma plataforma 
única no mundo inteiro para os principais CEOs. Organiza a estrutura para que seus membros troquem 
ideias e discutam questões estratégicas pertinentes, em especial na Assembleia Geral. 

• A Associação de Genebra também organiza redes globais de especialistas em vários campos associados a 
seguros:  finanças, regulação, gerenciamento de risco, provisão de pensão, saúde, etc.  Administra ainda 
várias redes extra-companhia de especialistas oriundos de suas companhias-membros;  entre os quais, 
diretores financeiros, de riscos e de investimentos, 

• A Associação de Genebra publica revistas sobre seguros,  a Geneva Papers, e o periódico  Geneva Risk and 
Insurance, assim como boletins informativos, livros e monografias. 

• Fundada em 1973, a Associação de Genebra conta com escritórios em Genebra e Basileia, e é uma 
organização sem fins lucrativos financiada por seus membros. 
 



   
 • A maior reunião anual de CEOs de seguros. 

• Programa intensivo direcionado a CEOs, com a participação de  
renomados oradores da política internacional e contribuições das 
principais instituições das áreas de regulação e supervisão, e 
especialistas mundiais. 

• Debates estratégicos e resumos detalhados sobre questões e desafios 
atuais e futuros sobre seguro internacional. 

• Debates entre grupos sobre assuntos especiais de seguros. 
• Foco em Vida e Propriedade e Responsabilidade (P&C) – foco estratégico 

internacional. 
 

   A Assembleia Geral Anual 


