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RESUMO 
 
 

A formação de grupos estratégicos e a adoção daquele no qual competir são 

aspectos essenciais à estratégia competitiva das empresas, vez que, além de 

configurarem o perfil competitivo do setor industrial, eles podem, até mesmo, responder 

pelos resultados das empresas que os compõem. 

Como o mapeamento dos grupos estratégicos permite demonstrar a 

concorrência, a dinâmica e as inter-relações que caracterizam uma indústria, assim 

como traçar seu perfil estratégico, a presente pesquisa foi realizada com o fito de 

identificar a possível formação de grupos estratégicos pelas resseguradoras locais, que 

entraram em operação no mercado brasileiro de resseguro após a extinção do 

monopólio estatal exercido por quase 70 anos pelo então Instituto de Resseguros do 

Brasil (IRB). Para tal, foi realizado estudo de caso de abordagem qualitativa, tendo 

como foco as oito resseguradoras locais em atuação no País em dezembro de 2011.  

Durante seu transcurso, foram efetuadas pesquisas bibliográfico-documental 

bem como entrevistas com os principais executivos das resseguradoras locais, com o 

presidente da Associação Brasileira de Empresas Resseguradoras e com o 

representante de importante escritório de advocacia especializado na legislação 

brasileira de resseguro. 

O tratamento das evidências coletadas durante as pesquisas utilizou, como base, 

as proposições teóricas obtidas na revisão da literatura acerca de modelo de estratégia 

competitiva com foco na visão de grupos estratégicos.   

Como conclusão, as resseguradoras locais com atuação endógena 

demonstraram formar um grupo estratégico específico, enquanto que todas as demais, 

com atuação exógena, incluindo o IRB, se constituíram em outro. Tal conclusão 

indicaria que a dimensão estratégica referente a público-alvo é tão relevante para a 

formação de grupos estratégicos no mercado pesquisado, que se sobrepõe a todas as 

demais.   

 

Palavras Chave: Estratégias Competitivas; Grupos Estratégicos; Resseguro.    

 
 
 



ABSTRACT 
 
 

The formation of strategic groups and the adoption of the one where to compete 

are essential aspects to the companies´ competitive strategy, since, besides forming the 

competitive configuration of the industrial sector, they can even be responsible for the 

results of their composing companies. 

 As the mapping of strategic groups demonstrates the competition, the dynamics 

and interrelationships that characterize an industry, as well as their strategic profile, this 

research aimed at identifying the possible formation of strategic groups by local 

reinsuring companies, that entered the Brazilian reinsurance market after the end of the 

nearly 70 years-old state monopoly by Instituto de Resseguros do Brasil (IRB). A 

qualitative case study was conducted, focusing on the eight local reinsurers that existed 

in December 2011. 

A bibliographic research was performed, as well as interviews with the leading 

executives of local reinsurers, with the president of the Associação Brasileira de 

Empresas Resseguradoras and with the representative of the largest Brazilian law firm 

specialized in reinsurance legislation. 

Theoretical propositions of a competitive strategy model focused on strategic 

groups were used for the treatment of evidences. 

The conclusion is that local reinsurers that operate endogenously formed a 

specific strategic group, while those that operated exogenously, including the IRB, 

formed another strategic group. This suggests that the target audience is the most 

relevant strategic dimension as for the formation of strategic groups in this market, 

overlapping all other dimensions. 

 
 
 
 
Keyword: Competitive Strategies, Strategic Groups, Reinsurance. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 
 
1.1 O PROBLEMA 

O mercado de resseguro - o seguro do seguro – é um dos setores financeiros 

mais relevantes da economia mundial. Ele possibilita que empresas públicas e privadas 

obtenham, por meio das companhias de seguro, capacidade e ou cobertura securitária 

para patrimônios já existentes e para construção de obras de infraestrutura 

indispensáveis ao crescimento e ao desenvolvimento nacional. 

No Brasil, o mercado de resseguros permaneceu por quase 70 anos sob o 

monopólio do Estado, representado pelo Instituto de Resseguros do Brasil (IRB). Sua 

abertura ocorreu em 2008, após aprovaçãoda Lei Complementar nº 126, e com a 

entrada em vigor da Resolução 168 do Conselho Nacional de Seguros Privados 

(CNSP). Este movimento tornou possível que resseguradores internacionais passassem 

a receber autorização para operar no mercado ressegurador brasileiro, ao mesmo 

tempo em que o IRB ganhava a denominação de IRB Brasil Re. 

Por consequência, o mercado ressecuritário do País encontra-se em período de 

transição, passando por mudanças profundas. Além de ter se transformado em 

importante alvo das seguradoras estrangeiras, ele experimenta a adoção do País pelos 

resseguradores internacionais (REACTIONS MAGAZINE, 2008).  

Tal conjuntura, reforçada pela força econômica vivenciada pelo País no biênio 

2011-12 face ao crescimento regular do seu mercado segurador, e pela alta 

rentabilidade de seu mercado ressegurador devido à baixa despesa com pagamento de 

indenização de sinistro - vez que catástrofes naturais em seu território são raras - 

tornou o mercado brasileiro de resseguro extremamente atrativo para os 

resseguradores internacionais. Em contrapartida, o estabelecimento de resseguradores 

e de brokers1 internacionais no Brasil deverá propiciar a exploração de novos nichos de 

mercado, todos de relevada importância para o crescimento do País. 

Assim, as perspectivas do mercado brasileiro de resseguro parecem altamente 

favoráveis: revitalizado pela participação de grandes grupos internacionais, ele deverá 

desempenhar papel fundamental na dinâmica desse novo ambiente. Além de propiciar 

                                                 
1
Broker: corretorespecializado na compra e venda de bens, geralmente financeiros, em nome de terceiros, e que 

também faz o serviço de aconselhamento ao cliente.  
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o aumento da capacidade produtiva, também permitirá a transferência de novas 

técnicas e de novos conhecimentos específicos que, no médio e longo prazos, deverão 

produzir aumento nos ganhos e redução nos custos das seguradoras brasileiras, 

contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento econômico do País.  

Além da abertura à iniciativa privada, a nova legislação também permitiu que os 

novos players se constituíssem sob três formas distintas: a) como resseguradora local, 

quando empresa sediada no Brasil e constituída sob a forma de sociedade anônima; b) 

como resseguradora admitida, quando empresa sediada no exterior, mas com escritório 

de representação no Brasil; e c) como resseguradora eventual, quando empresa 

estrangeira, sediada no exterior e sem escritório de representação no Brasil 

(GOLDBERG, 2008). 

Já sob o ponto de vista da rivalidade e, especialmente, das estratégias 

competitivas adotadas pelas diversas empresas que passaram a constituir o recém-

aberto mercado ressegurador brasileiro, é legítimo supor que elas despertem forte 

interesse, não apenas com relação ao novo cenário estratégico que descortinam, mas, 

especialmente, no que concerne à identificação das similitudes e diferenças dos 

modelos de gestão estratégica que adotaram.  

Neste panorama, e considerando-se a mudança radical havida na composição e 

na forma de atuação dos novos players, surgiu a conveniência de se estudar o perfil 

estratégico do segmento de resseguros no Brasil para responder à questão-problema 

desta dissertação: 

Qual a configuração, em termos de agrupamentos estratégicos,  

das resseguradoras locais em atuação no Brasil? 

1.2 0BJETIVOS CENTRAL E INTERMEDIÁRIOS 

Esta pesquisa teve como objetivo central mapear os grupos estratégicos (GEs) 

que compunham o segmento de resseguradoras locais em atuação no Brasil ao início 

de 2012.  

A decisão pelo estudo das resseguradoras atuantes na modalidade local, em 

detrimento dos demais tipos, se deu em função de dois motivos:  

a) tratava-se do segmento de maior relevância no mercado ressegurador à 

época desta pesquisa, comparativamente às resseguradoras admitidas e eventuais: 
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seu market share, no ano de 2011, correspondia a quase 70% do total do mercado 

brasileiro de resseguros (SUSEP, 2011); e 

b) a quantidade de oito empresas, então componentes deste segmento, 

adequava-se à abordagem e ao instrumento de levantamento das informações 

primárias – respectivamente, a abordagem qualitativa e as entrevistas pessoais. A título 

de comparação, nesta mesma época havia 29 resseguradoras admitidas e 54 

eventuais. 

Com relação aos seus objetivos secundários, destacam-se: 

1. Descrever o funcionamento das indústrias brasileiras de seguros e de 

resseguros, e a evolução histórica desta última; 

2. Descrever o programa brasileiro de extinção do monopólio de resseguro e 

de abertura deste mercado à livre iniciativa;  

3. Detalhar as especificidades e as estratégias genéricas das empresas de 

resseguro brasileiras atuantes na modalidade local.  

1.3 SUPOSIÇÃO 

A presente pesquisa partiu do pressuposto de que o mercado brasileiro das 

resseguradoras locais estaria constituído por três GEs:  

 Grupo 1: formado apenas pelo IRB Brasil Re; 

 Grupo 2: formado pelas empresas que atuam de forma endógena2; 

 Grupo 3:formado pelas demais empresas não participantes dos grupos 

anteriores.  

Três premissas nortearam as suposições desta pesquisa:  

1) O IRB teria vantagem competitiva e forte diferencial comparativamente às 

demais resseguradoras locais devido à sua histórica atuação monopolista, o que 

lhe garantiria conhecimento exclusivo acerca de todas as seguradoras do País, 

assim como de seus portfólios e da qualidade de seus riscos;  

                                                 
2
 Por atuação endógena entende-se que a empresa ressegura apenas os negócios advindos da seguradora do grupo 

empresarial ao qual pertence, não prestando este serviço a terceiras seguradoras. 
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2) Seria indicativo estratégico relevante o fato de cerca de 30% das resseguradoras 

locais - não computando o IRB, cujo controlador não possui empresa de seguros 

- atuar apenas endogenamente;  

3) As demais resseguradoras locais, não inseridas nas premissas anteriores, teriam 

estratégias e condições competitivas semelhantes.  

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

A presente pesquisa foi delimitada, geograficamente, ao mercado ressegurador 

brasileiro. Temporalmente, posto que se propôs a estudar o funcionamento deste 

mercado após extinção do monopólio estatal, ela teve, como marco inicial, o ano de 

2008, e, como marco final, a situação das empresas em fins de 2011. Por outro lado, o 

levantamento das informações secundárias ocorreu no biênio 2011-12 e das 

informações primárias ao longo do ano de 2012.  

Já com relação à sua delimitação teórica, esta pesquisa fez uso dos conceitos de 

análise estratégica provenientes da corrente teórica da Escola da Organização 

Industrial, também conhecida como Escola do Posicionamento, e que tem seu maior 

expoente no modelo das cinco forças de Porter (1989). 

Também foram utilizados os conceitos de GEs estabelecidos por este mesmo 

autor, assim como os indicadores sugeridos por Teixeira (2010), como mecanismos 

alternativos para análise e conhecimento das resseguradoras.  

 

1.5 RELEVÂNCIA 

A relevância desta pesquisa advém da importância das indústrias de seguro e de 

resseguro para a economia do País: juntas elas arrecadaram, apenas em 2011, 

R$131,7 bilhões em prêmio, representando 3,18% do PIB brasileiro. Ainda assim, esta 

representatividade se encontra distante daquela atingida nos principais centros 

financeiros do mundo, sempre superiores a 5% dos respectivos PIBs (SUSEP, 2012).  

Outro aspecto que marca a importância do presente estudo remete à indústria de 

resseguro ser essencial à segurança do mercado segurador – e, consequentemente, a 

todos os seus segurados. Assim, além de contribuir para a proteção e a segurança dos 

segmentos mais expressivos da população brasileira, fornecendo as devidas garantias 

aos seguros de vida, de saúde e de propriedade, a indústria de resseguro alavanca o 
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desenvolvimento da economia do País a partir das elevadas reservas técnicas 

financeiras e dos vultosos ativos garantidores que são exigidos para o seu 

funcionamento.  

Por conseguinte, entender o ambiente competitivo e o posicionamento 

estratégico das empresas que atuam nessa indústria é crucial, vez que o atingimento 

de um adequado desempenho por elas se faz indispensável à sua sobrevivência e, 

consequentemente, à expansão da oferta e da qualidade dos produtos e serviços de 

resseguro.  

A relevância desta pesquisa também pode ser reforçada pela necessidade de se 

mapear e de se acompanhar a grande transformação pela qual passa o mercado 

ressecuritário brasileiro no que se refere aos aspectos de sua administração 

estratégica, após sua recente abertura à iniciativa privada. 

Este estudo também poderá ser útil ao aparato brasileiro de defesa da 

concorrência, em especial para o órgão regulador da atividade de resseguro – a 

Superintendência de Seguros Privados (Susep) que poderá se beneficiar de 

informações úteis para a garantia das condições concorrenciais do setor. 

Além disso, ele também poderá auxiliar as empresas cedentes – as seguradoras 

- enquanto clientes consumidoras do produto resseguro, a melhor entenderem as novas 

dinâmicas do mercado ressecuritário brasileiro, fornecendo subsídios importantes à 

avaliação das estratégias competitivas de seus fornecedores potenciais, contribuindo 

para a escolha daqueles com os quais negociar.  

Finalmente, esta dissertação poderá ser importante para a academia, por 

apresentar mais um teste empírico para a proposição de grupos estratégicos de Porter 

(1989). 
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CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 Estudos acerca dos esforços realizados pelas organizações na busca e na 

manutenção de um desempenho superior ao da concorrência têm sido realizados por 

diversos pesquisadores acadêmicos voltados à análise estratégica industrial.  Dentre 

tais estudos destaca-se a corrente teórica da Escola da Organização Industrial, também 

conhecida como Escola do Posicionamento, e que tem no modelo das cinco forças de 

Porter (1989) seu maior expoente.  

Para Porter (1989) indústria é “[...] o grupo de empresas fabricantes de produtos 

que são substitutos bastante aproximados entre si”, embora o autor reconheça que esta 

definição, assim como inúmeras outras existentes na literatura, ocasiona elevado grau 

de controvérsia face às variadas interpretações que o constructo pode suscitar. 

Avançando nas considerações teóricas acerca de setor industrial, Porter (1989), 

assevera que o movimento de competição nele existente deriva da economia que lhe é 

subjacente e se manifesta de forma transcendente à mera concorrência. Isso porque, 

apesar de a competição se constituir na essência da formulação estratégica, a disputa 

pela participação no mercado, segundo o autor, não ocorre apenas em função dos 

concorrentes nele estabelecidos: fornecedores, novos entrantes e até produtos 

substitutos podem igualmente atuar como competidores e serem tão proeminentes ou 

ativos quanto assim permitirem características intrínsecas ao setor industrial.  

A partir de tal entendimento, Porter (1989), concebeu um esquema conceitual 

capaz de definir o perfil competitivo de qualquer segmento industrial, conforme 

apresentado a seguir.  

2.1 O MODELO DE CINCO FORÇAS DE PORTER (1989) 

O modelo definido por Porter (1989) para análise do funcionamento da 

concorrência em qualquer indústria se baseia na atuação do que ele denominou de 

cinco forças: a) ameaça de novos entrantes; b) rivalidade entre os atuais concorrentes; 

c) ameaça de produtos substitutos; d) poder de negociação dos compradores; e e) 

poder de negociação dos fornecedores (ver Figura 1). 
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Figura 1 – Forças que dirigem a concorrência na indústria.  
Fonte: Porter (1989) 
 

Juntas, as cinco forças competitivas são capazes de estabelecer, segundo Porter 

(1989), tanto o grau de concorrência quanto a rentabilidade existentes na indústria, 

sendo que as forças mais preponderantes ou acentuadas se tornam fundamentais para 

a formulação das estratégias.  

Segue-se uma análise condensada de cada uma dessas forças.  

2.1.1 A Ameaça de Novos Entrantes 

A primeira das cinco forças competitivas identificadas por Porter (1989) 

representa a possibilidade de entrada de novas empresas concorrentes em 

determinado setor industrial com o objetivo de absorver parcela do mercado. Como 

essa entrada pode ocasionar redução na rentabilidade da indústria, mormente ela é 

percebida como ameaça pelas empresas já estabelecidas no segmento.   

O grau de ameaça produzida pelos novos entrantes depende das barreiras de 

entrada existentes, assim como da reação dos concorrentes estabelecidos e das 

expectativas dos entrantes. Essas barreiras de entrada, segundo o referido autor, 

possuem as seguintes origens: 

1. Economias de escala: são reduções que ocorrem nos custos médios de 

produção à proporção em que cresce o volume total produzido, e que forçam 
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as empresas a já ingressarem produzindo grandes volumes para não 

incorrerem em desvantagem de custo. Elas podem estar presentes em várias 

funções produtivas, desde compras, fabricaçãoe Marketing, até forças de 

venda e de distribuição. Também podem surgir nas economias de escopo – 

em que os mesmos fatores são utilizados para produção de bens diferentes - 

e nas economias monetárias - em que ocorre obtenção dos fatores de 

produção a preços mais reduzidos. Além disso, a integração vertical, ao gerar 

vantagens econômicas, também age como um tipo de barreira de entrada na 

forma de economia de escala, pois a entrante precisará ingressar de forma 

integrada para não enfrentar desvantagens decorrentes da integração de 

concorrentes já estabelecidos;  

2. Diferenciação de produto: é proveniente da identificação da marca de um 

produto da empresa pelos consumidores e capaz de neles incutir um 

sentimento de lealdade. Essa diferenciação cria barreira de entrada por 

forçar os novos entrantes a efetuarem elevados investimentos na tentativa de 

romper os vínculos existentes entre os clientes e as empresas estabelecidas. 

Dentre os fatores que propiciam identificação do cliente com a marca está o 

esforço de publicidade, o serviço ao consumidor, as diferenças existentes no 

produto, e o pioneirismo no setor; 

3. Necessidades de capital: decorre da necessidade de realização de elevados 

investimentos financeiros para criar barreiras de entrada. Ainda que haja tal 

disponibilidade nos mercados de capitais, como a entrada representa risco na 

sua utilização, isso se refletirá nas margens de risco que serão cobradas aos 

novos entrantes, gerando vantagens para as empresas estabelecidas;  

4. Desvantagens dos custos que independem de escala: representam os fatores 

que independem de economia de escala e que são impossíveis de serem 

obtidos pelos entrantes potenciais, embora tragam vantagens em custo para 

as empresas já estabelecidas. Dentre eles, podem ser destacados:  

4.1  A tecnologia de determinado produto, que se encontra protegida por 

patente ou por segredo industrial;  
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4.2  O acesso favorável às matérias-primas pelas empresas estabelecidas, 

por controlarem as melhoresfontes de insumos produtivos, ou por 

conseguir obtê-los a preços inferiores;  

4.3  A ocupação de localizações favoráveis pelas empresas estabelecidas, 

antes da elevação de seus preços; 

4.4  Os subsídios oficiais fornecidos pelo governo às empresas 

estabelecidas; e 

4.5   A curva de aprendizagem ou de experiência das empresas 

estabelecidas, que faz com que seus custos declinem à proporção em 

que a empresa acumula experiência produtiva; 

5. Custos de mudança: oneram os compradores e são decorrentes da mudança 

do fornecedor do produto. Como o rompimento de uma relação comercial 

pode gerar até mesmo custo psíquico, quando os custos de mudança são 

elevados os novos entrantes precisam oferecer um diferencial - em custo ou 

em desempenho - para que o comprador se motive a abandonar um produtor 

já estabelecido. Os custos de mudança podem onerar os compradores 

quando requerem novo treinamento para seus empregados, aquisição de 

novos equipamentos auxiliares, e uma assistência técnica específica; 

6. Acesso aos canais de distribuição: quanto mais limitados forem os canais de 

distribuição existentes na indústria, e quanto mais garantidas forem as 

posições das empresas já estabelecidas em relação a eles, mais difícil será a 

entrada de novas empresas no setor. Como, para entrar em uma indústria, a 

empresa precisa assegurar a distribuição de seu produto ou serviço, existem 

situações em que essa barreira é tão alta que um novo concorrente precisará 

criar seus próprios canais de distribuição para conseguir ultrapassá-la e se 

estabelecer; 

7. Política governamental: através de mecanismos como requisitos de 

licenciamento, controles de padrões ambientais, regulamentações de 

segurança e limitação de acesso às matérias-primas, o governo pode limitar 

ou mesmo coibir a entrada de novas empresas em setores que estejam 

sujeitos ao controle estatal.  
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 Porter (1989) ainda identifica outros fatores que igualmente podem atuar como 

desestímulo à entrada de novos concorrentes nos setores: 1) a baixa rentabilidade da 

indústria; 2) o crescimento lento do setor, que faz com que a absorção de novos 

entrantes reduza as vendas e o desempenho financeiro das empresas estabelecidas; 3) 

o histórico de forte retaliação aos novos entrantes por parte das empresas existentes; 

4) a elevada capacidade financeira das empresas estabelecidas; 5) o excesso de 

capacidade instalada, suficiente até mesmo para suprir necessidades futuras; 6) a 

existência de grande equilíbrio entre as empresas estabelecidas com relação aos 

canais de distribuição ou aos clientes; e 7) a utilização de ativos sem liquidez por parte 

das empresas, e seu elevado comprometimento com a indústria.   

 Outro conceito fornecido pelo autor para expressar a condição de entrada – ou 

não - em determinada indústria foi por ele denominado de preço de entrada dissuasivo. 

Tal conceito representa uma determinada estrutura de preços que apenas é suficiente 

para equilibrar os benefícios da entrada com os custos esperados para superação das 

barreiras de entrada e com o enfrentamento dos riscos de retaliação. Assim, se o nível 

de preços praticado na indústria for superior ao preço de entrada dissuasivo, a entrada 

ocorrerá, o que significa que a ameaça de entrada pode ser anulada quando as 

empresas estabelecidas praticam preços inferiores ao preço de entrada dissuasivo.  

2.1.2 A Rivalidade entre os Atuais Concorrentes  

 Outra das cinco forças competitivas identificadas por Porter (1989), a rivalidade 

existente entre os concorrentes já estabelecidos em uma indústria se materializa na 

disputa por posição de mercado. E, como as empresas de uma indústria são 

interdependentes, os movimentos competitivos de uma têm efeito imediato nas demais 

concorrentes, estimulando a competitividade. Ainda segundo o autor, a avaliação do 

nível de rivalidade entre empresas concorrentes pode ser feita considerando a 

interação de fatores estruturais, tais como: 

1. Quantidade e similaridade dos concorrentes: quando o número de empresas da 

indústria é elevado, ou quando elas são muito equilibradas em relação a 

tamanho e a recursos, a rivalidade no setor é elevada. Em contrapartida, quando 

há domínio de poucas empresas altamente concentradas, as líderes podem 
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impor regras ou mesmo coordenar as ações das demais utilizando mecanismos 

como liderança em preços;  

2. Crescimento lento da indústria: quando as empresas objetivam expandir sua 

participação no mercado, mas a indústria a que pertencem se caracteriza por 

lento crescimento, a concorrência pode ser transformada em jogo e provocar 

muita instabilidade no setor; 

3. Custos elevados: quando existe excesso de capacidade instalada e as empresas 

possuem elevados custos fixos ou de armazenamento, há tendência de elas 

exercerem forte pressão para operar a plena capacidade, atingindo um ponto de 

equilíbrio, o que resulta em redução de preços para assegurar as vendas; 

4. Falta de diferenciação e de custos de mudança: como a diferenciação conduz à 

lealdade do cliente, ela proporciona isolamento contra a concorrência. Em 

contrapartida, sua inexistência conduz à escolha com base em preço e em 

serviço, intensificando a competição; 

5. Grande incremento na capacidade de produção: quando as economias de escala 

geram excessivos acréscimos na capacidade produtiva e rompem o equilíbrio 

existente entre a demanda e a oferta da indústria, elas podem provocar períodos 

de excesso de capacidade e de redução de preços; 

6. Divergências entre concorrentes: quando empresas divergem de suas matrizes, 

elas podem ter dificuldade para interpretar as intenções dos concorrentes, 

impedindo o estabelecimento de regras comuns de conduta, e possibilitando o 

surgimento de relacionamento contínuo de choque dentro da indústria; 

7. Interesses estratégicos grandiosos: quando algumas empresas possuem muitos 

interesses em jogo na busca pelo sucesso, elas podem até mesmo sacrificar sua 

lucratividade pelo objetivo expansionista, fazendo com que tal rivalidade 

desestabilize a indústria; 

8. Elevadas barreiras de saída: quando existem fatores econômicos, estratégicos e 

emocionais que mantêm as empresas em operação, ainda que com baixos ou 

negativos retornos, o excesso de capacidade da indústria se perpetua, 

ocasionando permanente redução em sua rentabilidade. As principais fontes de 

barreiras de saída são: 1) existência de ativos muito especializados e, portanto, 

de baixa liquidez; 2) assunção de elevados custos de saída, como aqueles 
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provenientes de acordos trabalhistas; 3) fortes orgulho e identificação emocional 

com a atividade desenvolvida, assim como lealdade com os empregados; e 4) 

restrições por parte do governo, face ao desemprego e a outros possíveis efeitos 

econômicos adversos ocasionados pela saída. Quando as barreiras de saída são 

muito elevadas, o excesso de capacidade existente na indústria não desaparece, 

e as empresas que perdem a batalha competitiva precisam recorrer a táticas 

extremas, fazendo com que a rentabilidade de todo o setor seja 

permanentemente reduzida. 

Mudanças nas condições de rivalidade – ou nos fatores determinantes da 

intensidade da concorrência - podem ocorrer ao longo do tempo. Isso porque, à medida 

que a indústria amadurece, há tendência de seu índice de crescimento declinar, 

trazendo acirramento da rivalidade, redução nos lucros e até mesmo convulsão. Outras 

mudanças nas condições de rivalidade, de acordo com Porter (1989), são aquelas 

decorrentes de aquisição – caso esta introduza uma personalidade muito diferente no 

setor - e de inovações tecnológicas – caso estas ocasionem aumento nos custos fixos.    

O nível de junção das barreiras de entrada e de saída se constitui, segundo 

Porter (1989), em importante aspecto da análise de uma indústria. A relação existente 

entre elas e a rentabilidade da indústria pode ser esquematizada segundo apresentado 

na Figura 2, em que, sob o ponto de vista da rentabilidade, a melhor configuração entre 

as barreiras de entrada e de saída é aquela em que as primeiras são altas e as de 

saída são baixas, pois novas entradas serão impedidas, enquanto concorrentes 

malsucedidos deixarão a indústria.  

Já no caso de existirem elevadas barreiras tanto de entrada quanto de saída, 

apesar de o potencial de lucro ser alto, ele será acompanhado de maior risco porque, 

ainda que a entrada seja detida, as empresas malsucedidas permanecerão lutando 

dentro da indústria.  

Por outro lado, apesar de haver desestímulo às empresas de segmentos 

industriais caracterizados por baixas barreiras tanto de entrada quanto de saída em 

função de retornos cronicamente baixos, a pior situação é estabelecida quando as 

barreiras de entrada são baixas e as barreiras de saída são altas. Isso porque a 

capacidade instalada não sairá do setor quando os resultados se deteriorarem, apesar 

de a rentabilidade ser arriscadamente baixa (PORTER, 1989).  
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Figura 2 – Barreiras e rentabilidade  
Fonte: Porter (1989) 

2.1.3 A Ameaça de Produtos Substitutos 

Os produtos substitutos, entendidos como sendo aqueles capazes de 

desempenhar funções semelhantes sob o ponto de vista dos compradores, são 

considerados por Porter (1989) como uma das cinco forças competitivas porque as 

empresas de determinada indústria são competidoras potenciais de quaisquer outras 

que igualmente os produzam. Além disso, produtos substitutos forçam a determinação 

de valor máximo para os preços que as empresas podem fixar como lucro, ocasionando 

redução nos retornos potenciais da indústria.  

Assim, quanto mais atrativa a alternativa de preço-desempenho dos produtos 

substitutos, maior será a pressão exercida sobre os lucros da indústria. Logo, os 

produtos substitutos que maior atenção exigem são aqueles que estão sujeitos a 

melhoramento do seu tradeoff de preço-desempenho em relação ao produto original, 

assim como os produzidos por indústrias de alta lucratividade. Além disso, a análise 

dessas tendências pode afetar a decisão estratégica da indústria acerca de suplantar 

um substituto ou de considerá-lo como uma força-chave inevitável (PORTER, 1989).    

2.1.4 O Poder de Negociação dos Compradores 

No que diz respeito à pressão exercida pelos compradores para redução de 

preços, a força dela resultante vai depender da situação que eles ocupam no mercado 

e da importância relativa do volume de suas compras em relação ao total de negócios 

da indústria. Por consequência, um grupo comprador terá grande poder de barganha 

se:  

1. Adquire grandes volumes em relação ao total vendido;  
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2. Os produtos que adquire representam fração significativa de seus custos ou 

de suas compras, são padronizados ou não diferenciados, e não são 

importantes para a qualidade de seus produtos e serviços; 

3. Enfrenta poucos custos de mudanças;  

4. Aufere baixos ganhos com as compras;  

5. Pode fazer integração para trás, passando de comprador a fornecedor; e 

6. Conhece a demanda, os preços de mercado, e os custos de seus 

fornecedores.  

Por outro lado, como raramente os grupos para os quais uma companhia vende 

possuem o mesmo poder, e como o poder do comprador pode variar ao longo do 

tempo, a seleção de compradores deve ser vista como uma decisão estratégica 

fundamental para o sucesso. E, mesmo que a venda ocorra para uma única indústria, é 

comum a existência de segmentos que exercem menor poder, sendo, portanto, menos 

sensíveis a preços (PORTER, 1989).    

2.1.5 O Poder de Negociação dos Fornecedores 

Porter (1989) entende que as condições que tornam fornecedores poderosos 

tendem a refletir aquelas condições que também tornam compradores poderosos. 

Assim, um grupo fornecedor será poderoso se:  

1. A indústria à qual pertence for dominada por poucas companhias, e for mais 

concentrada do que a indústria para a qual ele vende;  

2. Ele não necessita competir com produtos substitutos;  

3. A indústria para a qual o grupo vende não é um cliente importante;  

4. Seu produto ou serviço for diferenciado, ou representar importante insumo 

para o negócio do comprador;  

5. Ele desenvolveu custos de mudança para o comprador; e 

6. O grupo de fornecedores ao qual pertence for uma ameaça concreta de 

integração para frente.  

Com relação ao último aspecto, na opinião do autor, a mão de obra também 

deve ser reconhecida como fator de forte influência nas indústrias, posto que ela pode 

absorver parcela substancial dos lucros sempre que for muito organizada ou quando for 

escassa. Assim, apesar de as condições que determinam o poder dos fornecedores 
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estarem sujeitas a mudanças e estarem fora do controle da empresa, Porter (1989) 

acredita ser possível melhorar esta situação através de estratégias tais como o 

aumento da ameaça de integração para trás e a eliminação dos custos de mudanças.    

Esta rápida visão das cinco forças que dirigem a concorrência em uma indústria, 

do ponto de vista de Porter (1989) indica que uma estratégia competitiva pode assumir 

posição tanto ofensiva quanto defensiva para combater as cinco forças competitivas. 

Assim, ele cita como exemplos de possíveis abordagens a serem adotadas: 

1. Posicionar a empresa de tal forma que suas capacidades levem ao ponto 

ótimo de defesa contra o conjunto de forças competitivas; 

2. Melhorar a posição da empresa a partir de movimentos estratégicos que 

influenciem o equilíbrio existente de forças; 

3.  Antecipar mudanças nas causas das forças antes que os concorrentes o 

façam, e responder a elas por meio de uma estratégia adequada ao novo 

equilíbrio competitivo.  

 Desta forma, o conhecimento das capacidades da empresa, bem como das 

causas das forças competitivas, evidenciarão, segundo Porter (1989), as áreas em que 

ela deve enfrentar a concorrência e aquelas em que deve evitá-las. E como o equilíbrio 

de forças resulta tanto de fatores externos quanto internos, a análise estrutural dos 

fatores que definem a concorrência na indústria pode evidenciar os pontos em que a 

ação estratégica produzirá maior retorno sobre o equilíbrio das forças competitivas.  

É importante ainda ressaltar que, apesar de não a considerar como uma força 

competitiva específica, Porter (1989) reconheceu a influência potencial do governo em 

todos os aspectos da estrutura da indústria. Isso porque, além de assumir o papel de 

importante comprador ou fornecedor em muitas indústrias, o governo, impelido por 

fatores políticos, também pode influenciar a concorrência. 

As influências mais diretas exercidas pelo governo são aquelas decorrentes de 

regulamentação de variáveis básicas, como as de entrada na indústria e as relativas às 

práticas competitivas e de rentabilidade. Requisitos legalmente instituídos para a 

concessão de licença para atuação no setor, por exemplo, tendem a restringir a 

entrada, fornecendo uma barreira de proteção para as empresas existentes. Já 

alterações na regulamentação governamental de preços podem causar impactos 

profundos na estrutura da indústria, enquanto ações do governo podem aumentar ou 
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diminuir, drasticamente, a probabilidade da concorrência internacional (PORTER, 

1989). 

Por conseguinte, a análise estrutural de qualquer indústria passa, 

obrigatoriamente, pelo diagnóstico de como a política governamental - presente e futura 

- afeta ou afetará todos os seus níveis estruturais. No caso, Porter (1989) sugere que, 

para os propósitos da análise estratégica, deve ser considerada a forma como o 

governo afeta a concorrência por meio das cinco forças competitivas que compõem seu 

modelo, ao invés de considerá-lo como uma força independente. No entanto, ele 

também admite que a necessidade estratégica possa exigir que o governo seja tratado 

como um ator independente a ser influenciado.  

Ainda segundo o autor, formas indiretas de influência governamental na estrutura 

industrial também ocorrem, como no caso de regulamentações que visam a qualidade e 

a segurança dos produtos, a qualidade do meio ambiente, as tarifas e os investimentos 

externos. Embora atinjam alguns objetivos sociais desejáveis, tais influências indiretas 

podem ocasionar aumento nas exigências de capital para as economias de escala – 

quando exigem pesquisas e testes, por exemplo – ao mesmo tempo em que podem 

agravar a posição de empresas menores pelo aumento das barreiras de entrada.  

De qualquer forma, a ausência do governo no modelo de Porter (1989) fez com 

que outros autores buscassem entender sua importância no contexto da arena 

competitiva, assunto do próximo item.  

2.2 O PAPEL DO GOVERNO NA ARENA COMPETITIVA 

 Dentre os autores que se preocuparam em estudar em profundidade o papel do 

governo na estrutura competitiva industrial, destaca-se Austin (1990), em cujo modelo 

as ações do governo foram elevadas ao nível de mega-força (ver Figura 3). Isso porque 

o autor entendeu que as firmas de uma determinada indústria podem experimentar 

vantagem competitiva dependendo de suas respostas específicas às ações do governo. 

Ele também acrescentou, em seu modelo, fatores ambientais - políticos, econômicos, 

demográficos e culturais - ao modelo de Porter (1989), categorizando, dessa forma, as 

demais forças do ambiente competitivo. 

O interesse pela influência governamental no desempenho das empresas 

também se verificou no trabalho de Day e Rebstein (1997): para os autores, assim 
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como o governo pode ter influência relevante na definição da arena competitiva, as 

políticas públicas tanto podem criar e sustentar vantagens competitivas quanto podem 

enfraquecê-las ou destruí-las. Analogamente, os autores entendem que as firmas 

também podem agir, individual ou coletivamente, de modo a interferir na proposição das 

políticas governamentais para garantir que as definições e as regulamentações 

estabelecidas pelo poder público lhes sejam favoráveis, ou, no mínimo, para que seus 

impactos na indústria sejam reduzidos (ver Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Arcabouço de Austin (1990) 
Fonte: Austin (1990) 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Tendências políticas e vantagens dinâmicas no arcabouço de Day e Rebstein 
(1997) 
Fonte: Adaptado de Day e Rebstein (1997) 
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opções para responder a elas, as companhias podem ter maiores chances de 

experimentar e de garantir vantagens competitivas originadas nas iniciativas do poder 

público. 

Uma vez concluída a apresentação conceitual a respeito de estratégia 

competitiva - enquanto conjunto de ações para enfrentar, com sucesso, as cinco forças 

competitivas - seguem-se os resultados da revisão bibliográfica acerca das estratégias 

genéricas para superação dos concorrentes de uma indústria, tal como foram definidas 

por Porter (1989).  

2.3 ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS GENÉRICAS DE PORTER (1989) 

Segundo Porter (1989), desenvolver uma estratégica competitiva equivaleria, em 

essência, a desenvolver uma fórmula ampla sobre como competir, que objetivos 

estabelecer, e quais políticas adotar para alcançá-los.  

Apesar de admitir que a melhor estratégia remete a solução única e específica, 

refletidora das circunstâncias particulares de cada empresa, o autor ressalta que, em 

sentido mais amplo, existem três estratégias genéricas que podem ser usadas, 

isoladamente ou mesmo combinadas entre si, para criar uma posição defensável em 

longo prazo, e permitir o enfrentamento das cinco forças competitivas, levando à 

superação da concorrência: 1) liderança no custo total, 2) diferenciação, e 3) enfoque 

(ver Figura 5). Segue-se resumo de cada uma delas. 
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Figura 5 – As três estratégias genéricas 
Fonte: Porter (1989) 
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A primeira estratégia genérica de Porter (1989) surgiu em decorrência do 

conceito de curva de experiência, e consiste em atingir a liderança no custo total por 

meio de um conjunto de políticas funcionais. Segundo o autor, para que uma liderança 

em custo aconteça, é necessário: 

1. Construir instalações em escala eficiente; 

2. Perseguir redução de custos pela experiência; 

3. Controlar, rigidamente, custos e despesas gerais; 

4. Não permitir formação de contas marginais dos clientes;  

5. Minimizar custos em áreas de pesquisa e desenvolvimento (P&D), de 

assistência, de vendas, e de publicidade, dentre outras. 

Ainda de acordo com Porter (1989), fatores que levam a uma posição de baixo 

custo produzem retornos acima da média, fornecem à empresa uma defesa contra a 

concorrência e contra compradores poderosos, assim como conduzem às barreiras de 

entrada produzidas por economias de escala e por vantagens de custo. E como 

também colocam a empresa em posição favorável em relação aos produtos substitutos, 

geram proteção contra todas as cinco forças competitivas.    

Por outro lado, Porter (1989) adverte que para atingir uma posição de custo total 

baixo é necessário: 1) possuir elevada parcela de mercado, ou outras posições 

competitivas vantajosas; 2) elaborar projeto de produtos para simplificar a fabricação; 3) 

manter ampla linha de produtos para diluir custos; 4) atender a todos os principais 

grupos de clientes de modo a expandir o volume; 5) investir em equipamento 

atualizado; 6) fixar preços agressivos; e 7) contar com prejuízos iniciais para 

consolidação da parcela de mercado.   

Uma vez atingida, a posição de baixo custo proporciona margens altas que 

podem ser reinvestidas em equipamentos e instalações mais modernas de modo a 

manter a liderança de custo.  

 A segunda estratégia genérica proposta por Porter (1989) consiste em “[...] 

diferenciar o produto ou o serviço oferecido pela empresa, criando algo que seja 

considerado único no âmbito de toda a indústria.”. Se alcançada, a diferenciação 

conduz a retornos acima da média ao criar uma posição defensável para enfrentamento 

das cinco forças competitivas. Isso porque, em função da lealdade dos consumidores 
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para com a marca, esta estratégia tanto isola contra a rivalidade, quanto proporciona 

menor sensibilidade ao preço.  

Além disso, a diferenciação também proporciona aumento das margens, o que 

exclui a necessidade de uma posição de baixo custo, permitindo lidar com o poder dos 

fornecedores. Finalmente, a empresa que se diferencia para obter a lealdade do 

consumidor está mais bem posicionada em relação aos produtos substitutos do que a 

concorrência.   

 Por outro lado, Porter (1989) adverte que a diferenciação pode impossibilitar a 

obtenção de alta parcela de mercado porque atingir diferenciação pode acarretar um 

tradeoff com a posição de custo, e ainda que os consumidores reconheçam a 

superioridade da empresa, nem todos pagarão os altos preços que, possivelmente, 

serão estabelecidos.     

A última estratégia genérica sugerida por Porter (1989) consiste em “[...] enfocar 

um determinado grupo comprador, um segmento da linha de produtos ou um mercado 

geográfico [...]”. Tal estratégia, denominada pelo autor de estratégia de enfoque, 

diferentemente das estratégias de baixo custo e de diferenciação, que abrangem toda a 

indústria, visa a um alvo determinado, pois se baseia na premissa de que a empresa é 

capaz de atender um alvo estreito de forma mais efetiva do que concorrentes que 

competem de forma ampla.  

Assim, a empresa atinge a diferenciação por melhor satisfazer às necessidades 

de seu alvo específico, ou por ter custos mais baixos na obtenção desse alvo, ou por 

ambos. No entanto, mesmo que tal estratégia não atinja baixo custo ou diferenciação 

para todo o mercado, ela atinge uma ou ambas as posições em relação ao seu estreito 

alvo estratégico. 

Ainda segundo Porter (1989), a empresa com estratégia de enfoque também 

pode obter retornos acima da média para sua indústria, vez que o enfoque significa ter 

posição de baixo custo com seu alvo estratégico, ter alta diferenciação, ou ambos. Além 

disso, o enfoque também pode ser usado para selecionar metas menos vulneráveis a 

substitutos ou onde os concorrentes são mais fracos.  

Mas, como a estratégia de enfoque sempre limita a parcela total de mercado que 

pode ser atingida, ela envolve um tradeoff entre a rentabilidade e o volume de vendas. 
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E, à semelhança da estratégia diferenciação, ela pode, ou não, envolver um tradeoff 

com a posição global de custo.  

Além das diferenças funcionais descritas anteriormente, as estratégias genéricas 

também diferem em outras dimensões, pois exigem arranjos organizacionais diferentes, 

procedimentos de controle específicos, e sistemas criativos. Elas também podem 

requerer estilos diferentes de liderança e se traduzir em atmosferas e culturas bastante 

distintas, posto que atrairão tipos diferentes de pessoas. O Quadro 1 apresenta 

algumas implicações das três estratégias genéricas definidas por Porter (1989).   

O autor também se preocupou em indicar o que aconteceria quando uma 

empresa fracassa em desenvolver sua estratégia em uma daquelas três direções 

genéricas, pois, neste caso, ela se colocaria em uma posição que ele denominou de 

meio-termo. No caso, a empresa ou perde os clientes de grandes volumes - que exigem 

preços baixos - ou abdica de seus lucros para se defender das concorrentes que os 

praticam. E ambas as situações implicam baixa rentabilidade, levando a empresa a 

perder negócios de altas margens. 

 Ainda segundo o autor, ao se encontrar em tal posição, a empresa meio-termo 

terá que tomar uma decisão estratégica fundamental para sobreviver, tendo três 

opções: 1) adotar as medidas necessárias para alcançar a liderança – ou, no mínimo, a 

paridade – em custo; 2) orientar-se para um alvo determinado; ou 3) atingir algum tipo 

de supremacia via diferenciação.  

Como a primeira opção acarreta pesados investimentos para modernização, e as 

duas últimas podem trazer contração de vendas, a escolha estará, necessariamente, 

baseada nas capacidades e nas limitações da empresa, vez que dificilmente uma 

empresa consegue atuar nas três estratégias genéricas. Entrar na posição de meio-

termo demandará muito tempo e esforço da empresa para sair dela, pois esse tipo de 

empresa tende mudar de uma estratégia genérica para outra, ao longo do tempo, o 

que, quase sempre, conduz ao fracasso.   



 

33 

 

Quadro 1 – Implicações das estratégias genéricas de Michael Porter (1989) 
ESTRATÉGIA 

GENÉRICA 
RECURSOS E HABILIDADES EM 

GERAL REQUERIDOS 
REQUISITOS 

ORGANIZACIONAIS COMUNS 

Liderança no 
custo total 

Investimento de capital sustentado 
e acesso ao capital 

Boa capacidade de engenharia de 
processo 

Supervisão intensa da mão de obra 

Produtos projetados para facilitar a 
fabricação 

Sistema de distribuição com baixo 
custo 

Controle de custo rígido 

Relatórios de controle frequentes e 
detalhados 

Organização e responsabilidades 
estruturadas 

Incentivos baseados em metas 
estritamente quantitativas  

Diferenciação 

Grande habilidade de marketing 

Engenharia do produto 

Tino criativo 

Grande capacidade em pesquisa 
básica 

Reputação da empresa como líder 
em qualidade ou tecnologia 

Longa tradição na indústria ou 
combinação ímpar de habilidades 
trazidas de outros negócios 

Forte cooperação dos canais 

Forte coordenação entre funções 
em P&D, desenvolvimento do 
produto e marketing 

Avaliações e incentivos subjetivos 
em vez de medidas quantitativas 

Ambiente ameno para atrair mão 
de obra altamente qualificada, 
cientistas ou pessoas criativas 

Enfoque 
Combinação das políticas acima 
dirigidas para a meta estratégica 
em particular 

Combinação das políticas acima 
dirigidas para a meta estratégica 
em particular 

Fonte: Porter (1989) 

 Muito embora Porter (1989) tenha indicado as três estratégias genéricas como 

formas de as empresas superarem seus concorrentes, ele não se eximiu de alertar para 

os riscos que estão associados à adoção de qualquer delas por parte das empresas, 

apontando tanto para riscos de caráter geral quanto para riscos específicos.  

No primeiro caso, o autor alertou tanto para o risco de a empresa não conseguir 

alcançar ou sustentar a estratégia escolhida, quanto para o risco de o valor resultante 

da vantagem obtida com a estratégia adotada ser desgastado com a evolução da 

indústria.  
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Já no caso dos riscos específicos, segundo o autor eles derivam do fato de cada 

estratégia genérica ter sido prescrita para gerar tipos de defesa específicos contra as 

forças competitivas, fazendo com que a assunção de cada uma envolva incorrer em 

riscos determinados.  

Citando riscos advindos da liderança em custo total, o autor ressalta que ela 

impõe pesados encargos para a empresa se manter nessa posição, exigindo 

reinvestimentos para modernização de equipamentos, para descarte de ativos 

obsoletos, para impedir proliferação da linha de produtos e para os aperfeiçoamentos 

tecnológicos necessários.  

Além disso, segundo Porter (1989), o posicionamento em custos é sensível aos 

mesmos riscos a que a empresa se submete ao utilizar a escala ou a experiência como 

barreiras de entrada: mudanças tecnológicas podem anular investimentos ou 

aprendizados anteriores; pode haver aprendizado de baixo custo para os novos 

entrantes, tanto pela imitação quanto pela capacidade de investir em instalações 

modernas; pode haver incapacidade de perceber mudanças necessárias no produto 

pelo fato de a atenção estar voltada apenas para o custo; e pode ocorrer inflação em 

custos, reduzindo a capacidade de manutenção do diferencial de preço em relação à 

concorrência. 

 Com relação à estratégia de diferenciação, segundo Porter (1989) há o risco de 

tornar-se tão grande o diferencial de custos existente entre as empresas que a utilizam 

e a concorrência que trabalha com posição em baixo custo, que a diferenciação não 

seja suficiente para garantir lealdade à marca.  

Além disso, a necessidade dos compradores, em relação ao fator de 

diferenciação, pode diminuir à proporção que eles se tornem mais sofisticados, assim 

como a imitação pode reduzir a diferenciação percebida pelos compradores, o que, 

segundo Porter (1989) é uma tendência comum, decorrente do amadurecimento da 

indústria.  

 A terceira estratégia genérica proposta por Porter (1989) – a estratégia de 

enfoque – traz em seu bojo o seguinte conjunto de riscos, segundo o próprio autor: o 

diferencial de custos entre os concorrentes e as empresas que adotam enfoques 

particulares pode se ampliar tanto que elimine as vantagens de custos por atendimento 

a um alvo estreito, podendo até mesmo anular a diferenciação alcançada pelo enfoque; 
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as diferenças nos produtos ou nos serviços pretendidos entre o alvo estratégico e o 

mercado como um todo podem se reduzir, eliminado a vantagem do enfoque; e os 

concorrentes podem encontrar submercados dentro do alvo estratégico e, com isso, 

desfocalizar a empresa que está atuando com estratégia de enfoque. 

 Esta visão resumida das estratégias competitivas de Porter (1989), apesar de 

agregar importantes informações à avaliação do desempenho competitivo das 

empresas, pode ser enriquecida por meio de um maior detalhamento no estudo de 

desempenho das organizações localizadas em uma mesma indústria. Afinal, como 

enfatiza Porter (1989), “Em muitas, se não na maioria das indústrias, existem empresas 

que adotaram estratégias competitivas muito diferentes.”.  

Não é por outro motivo que o autor propõe uma metodologia para análise da 

estrutura interna das indústrias a partir da utilização de dois instrumentos por ele 

definidos: a) o mapeamento de dimensões estratégicas que captam as possíveis 

diferenças entre as opções de atuação de uma companhia em dada indústria; e b) a 

identificação das empresas que estejam seguindo estratégias idênticas – ou muito 

semelhantes – ao longo destas dimensões estratégicas identificadas. Este é o tema dos 

dois próximos itens.  

2.4 ANÁLISE ESTRUTURAL INTERNA DO SETOR INDUSTRIAL  

 Porter (1989) assevera que diferentes empresas dentro de uma mesma indústria 

podem ter seu comportamento estratégico mapeado a partir de 13 dimensões 

estratégicas:  

1. Especialização: entendido como o grau em que a empresa concentra seus 

esforços com relação à amplitude de sua linha, aos seus segmentos de 

clientes-alvo e aos mercados geográficos que atende; 

2. Identificação de marcas: é o grau em que a empresa busca a identificação da 

marca, evitando a competição apenas em preços. Pode ser obtida por 

publicidade ou por força de vendas, dentre outros meios; 

3. Política de canal: trata-se do grau em que a empresa busca a identificação de 

sua marca com o consumidor final, versus o apoio que busca obter para tal, 

com uso de canais de distribuição para a venda de seus produtos;  
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4. Seleção do canal: pode variar de canais próprios a canais pertencentes a 

pontos de venda especializados, ou até mesmo a canais de distribuição de 

amplas linhas de produtos;  

5. Qualidade do produto: diz respeito à qualidade do produto em função das 

matérias-primas utilizadas, das especificações técnicas e do nível de 

tolerância admitido, dentre outros; 

6. Liderança tecnológica: é o grau em que a empresa busca a liderança 

tecnológica versus seu comportamento imitativo; 

7. Integração vertical: refere-se ao montante do valor agregado que é refletido 

no nível de integração para frente e para trás, adotado pela empresa. Inclui o 

fato de a empresa possuir canal de distribuição cativo, lojas de vendas 

exclusivas e rede própria de assistência técnica, dentre outros; 

8. Posição de custo: diz respeito ao grau em que a empresa busca a posição de 

mais baixo custo na produção e na distribuição, por meio de investimentos 

em instalações ou em equipamentos, por exemplo; 

9. Atendimento: entendido como o grau em que a empresa proporciona serviços 

auxiliares com a sua linha de produtos, como o de crédito, por exemplo; 

10. Política de preço: é a posição relativa de preço da empresa no mercado. 

Costuma estar relacionada com a posição em custo e com a qualidade do 

produto; 

11. Alavancagem: refere-se ao grau de alavancagem financeira e operacional de 

que a empresa dispõe; 

12. Relacionamento com a matriz: a natureza do relacionamento com a 

controladora influencia os objetivos, os recursos disponíveis e as funções ou 

operações que a empresa compartilha com outras unidades, podendo 

ocasionar diferenças nas dimensões estratégicas relativas a recursos e a 

filosofia operacional; 

13. Relacionamento com os governos do país de origem e de países anfitriões: 

em indústrias multinacionais, diz respeito ao relacionamento que a empresa 

desenvolveu ou a que está sujeita, tanto com o governo de seu país de 

origem quanto com governos de países estrangeiros em que atua.  
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Segundo Porter (1989), todas as dimensões estratégicas encontram-se 

mutuamente relacionadas, apesar de as empresas poderem se diferenciar no que se 

refere à integração para trás, ao nível de atendimento, à integração para frente, aos 

canais de distribuição, às posições de custo, e às relações com suas matrizes. Assim, 

uma empresa com preço baixo tipicamente possui baixa posição em custo, 

provavelmente à custa de um alto grau de integração vertical, e qualidade de produto 

boa, mas não superior.  

 Avançando no raciocínio acerca do desempenho das organizações localizadas 

em uma mesma indústria, é dado o passo seguinte da análise estratégica porteriana. 

Este leva em consideração que a avaliação das posições estratégicas deve ser feita a 

partir da caracterização das estratégias de todos os concorrentes significativos, em 

cada uma das referidas 13 dimensões estratégicas. Segundo o autor, isto permite a 

divisão da indústria em grupos estratégicos, próximo assunto deste capítulo. 

2.5 GRUPOS ESTRATÉGICOS 

 Definido por Porter (1989) como “[...] empresas em uma indústria que estão 

seguindo uma estratégia idêntica ou semelhante ao longo das dimensões estratégicas”, 

o termo grupos estratégicos (GEs) surgiu na academia com o trabalho de Hunt (1972) 

e, partir dele, muitos estudos utilizaram o conceito para identificar competidores e 

posições competitivas nas indústrias (FARIA, 2006):   

a) Porter (1989) definiu GE como um grupo de firmas dentro da mesma Indústria 

que tomam decisões similares em áreas-chave, tais como especialização, 

identificação de marca, qualidade do produto, liderança tecnológica, entre 

outras; 

b) McGee e Thomas (1986) sumarizaram as principais abordagens na 

determinação das dimensões usadas para verificar a existência de GEs. Os 

autores revisaram estudos que propunham diferentes bases para formação 

dos grupos e concluíram que barreiras de mobilidade, tais como recursos 

únicos, reputação, imagem e investimentos em pesquisas, patentes e marca 

registrada, podem fornecer base sólida para a determinação de grupos 

estratégicos; 
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c) Hatten e Hatten (1987) definiram GEs como conjuntos de firmas em que 

competidores, ações e resultados são relevantes uns para os outros no 

grupo; 

d) Lewis e Thomas (1990) utilizaram, como critério de formação de GEs, um 

grupo de variáveis que denominaram de estratégicas, tais como número e 

tamanho de lojas, média de estoques, gastos com propaganda e proporção 

de linhas com marca própria, dentre outros; 

e) Tang e Thomas (1992) ofereceram uma abordagem de GEs sob a ótica do 

mercado, utilizando os conceitos de taxonomia cognitiva: os estrategistas das 

firmas estruturam o ambiente competitivo categorizando seus rivais em 

termos de diferenças, de similaridades e de diferenciação mínima. No caso, 

as características do produto oferecido por firmas competidoras tendem a ser 

similares, e estas firmas tendem a seguir a mesma estratégia e a formar GEs; 

f) Reger e Huff (1993) concluíram, em seu estudo, que a percepção e a 

cognição dos estrategistas, quando estes estão no processo de tomada de 

decisão, afetam diretamente a formação de GEs, e que a percepção dos 

gestores sobre os concorrentes e sobre os modelos cognitivos organizados a 

partir dessas percepções eram fatores de preponderância na formação dos 

GEs;  

g) Wiggins e Ruefli (1995) apresentaram pesquisa sobre a estabilidade dos GEs 

ao longo do tempo, e concluíram que barreiras de mobilidade são parâmetros 

fracos para explicar a formação dos citados grupos. Segundo os autores, uma 

das condições mais importantes para validar qualquer critério de formação de 

GEs é a diferença de desempenho entre os grupos no interior das indústrias; 

h) Day e Reibstein (1999) postularam que as fronteiras traçadas tanto pelos 

clientes quanto pelos concorrentes, aliadas ao histórico e à capacidade da 

empresa e de seus concorrentes, levam à formação de GEs. E, dentro dos 

grupos, as empresas são semelhantes no que concerne ao escopo de suas 

atividades, à cobertura de mercado e às estratégias. Além disso, segundo os 

autores, as empresas situadas dentro de um GE competem com muito mais 

intensidade entre si do que com empresas de outros grupos.  
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Dentre os conceitos mais bem recebidos pela academia acerca de GE estão os 

de McGee e Thomas (1986), de Hatten e Hatten (1987) e o de Porter (1989), já citados. 

A utilização desses conceitos é muito útil à análise das indústrias, vez que permite 

identificar os concorrentes mais próximos e merecedores de mais atenção, e colocar 

em segundo plano aqueles que se encontram fora dos limites do GE.  

Eles também se revestem de especial importância para a pesquisa de 

determinados comportamentos e de resultados heterogêneos que não podem ser 

explicados por ações isoladas das empresas da indústria (FARIA, 2006).  

Por outro lado, um aspecto que dificulta a utilização do construto de GE se refere 

à determinação das dimensões a serem utilizadas para estabelecer sua formação. Isto 

ocorre porque, conforme citado anteriormente, o construto não possui uma definição 

única (FARIA, 2006). No entanto, de acordo com Cool e Schendel (1987, 1988, apud 

TROCCOLI, 2003), os pesquisadores anuíram os seguintes elementos como bases do 

construto de GEs: 

 Ele é composto por empresas que competem entre si utilizando combinações 

similares de recurso e escopo estratégicos (DESS; DAVIS, 1984; OSTER, 

1994; PORTER, 1989);  

 Ele pode ser identificado em função das diferentes barreiras de mobilidade 

que o constitui (OSTER, 1994; PORTER,1989);  

 As estratégias que adota podem explicar diferenças intraindustriais de 

desempenho (DESS; DAVIS, 1984; OSTER, 1994; PORTER,1989).  

 Vale notar que, como a definição de GE por parte de Porter (1989) se baseia no 

conceito de posição estratégica, o construto, sob tal ótica, não se confunde com 

segmento de mercado ou com estratégia de segmentação. Partindo deste princípio, 

pode-se entender este construto como capaz de propiciar análise estrutural de uma 

indústria por meio de um quadro de referência intermediária entre a ótica global do 

setor industrial e a consideração individual de cada uma de suas empresas 

(TROCCOLI, 2003). 

 Segundo Porter (1989),diversos fatores conduzem tanto à formação quanto à 

modificação dos GEs de uma indústria: 

a) Diferenças iniciais entre pontos fortes e pontos fracos das empresas levam 

aquelas bem situadas - em termos de recursos e de potencialidades – a se 
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distanciarem das demais na busca dos GEs protegidos por altas barreiras de 

mobilidade, à proporção em que a indústria se desenvolve; 

b) Momentos diferentes de entrada das empresas em uma indústria podem levar 

à autosseleção de tipos diferentes de entrantes, formando GEs diferenciados 

no tempo. Isso porque, além de haver tendência de as últimas entrantes 

serem empresas possuidoras de vultosos recursos - que as permitiu 

aguardarem até que as incertezas existentes fossem resolvidas - empresas 

com poucos recursos podem ser compelidas a entrar no início, quando os 

custos de entrada costumam ser mais baixos; 

c) Empresas com diferentes relações de dependência frente à sua matriz podem 

divergir de tal forma que isso conduza a diferenças em suas estratégias, o 

que as colocará em GEs diferentes; 

d) Determinadas empresas podem estar mais propensas a realizar 

investimentos arriscados na construção de barreiras de mobilidade do que 

outras, em função de seu posicionamento particular em relação ao risco, 

fazendo com que se situem em GEs diferentes; 

e) Alterações na estrutura da indústria, como estratégias de integração vertical, 

canais de distribuição cativos e atendimento interno, podem se tornar viáveis 

para empresas mais agressivas, promovendo a formação de novos GEs; 

f) Mudanças tecnológicas ou mudanças no comportamento dos compradores 

podem alterar os limites da indústria e podem fazer surgir GEs novos; e 

g) A maturidade de uma indústria pode contribuir para redução das barreiras de 

mobilidade de algumas dimensões estratégicas, levando a uma redução dos 

GEs.  

Porter (1989) também ensinou como identificar os diferentes GEs existentes em 

uma determinada indústria. Para tal, segundo o autor, é necessário analisar suas 

referidas 13 dimensões estratégicas, começando pelo mapeamento das estratégias dos 

concorrentes mais significativos.  

Tal análise poderá levar à conclusão da existência de um GE único - caso todas 

as empresas sigam a mesma estratégia - ou, no outro extremo, à conclusão de que 

cada empresa se constitui em um GE diferente. Contudo, o autor assevera ser mais 
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comum a existência de pequeno número de GEs respondendo pelas diferenças 

estratégicas do conjunto de empresas da indústria. 

Assim, ainda segundo o autor, após a formação dos GEs, as empresas 

participantes de cada um deles se assemelham em suas estratégias gerais e em 

diversos outros aspectos, tendendo a ter parcelas de mercado semelhantes, e a 

responderem aos acontecimentos externos e aos movimentos competitivos da indústria 

com similitude.  

Por outro lado, como cada empresa é única, estratégias diferenciadas só serão 

importantes para definição de GEs caso elas afetem a posição estrutural de todas as 

empresas. Isto permite que indústrias que possuem um único GE se tornem passíveis 

de serem analisadas por intermédio das técnicas de análise estrutural que foram 

apresentadas no item 2.4, ao invés de se utilizar o conceito de GE. Isso porque, nesse 

caso, a estrutura da indústria proporcionará o mesmo potencial de rentabilidade para 

todas as empresas, e diferenças só surgirão no longo prazo e em função da habilidade 

de cada empresa em colocar em prática a estratégia comum.  

Quando existem vários GEs na mesma indústria, o potencial de lucro das 

empresas de cada um dos grupos costuma ser diferente,o que faz com que as cinco 

forças competitivas gerais impactem, diferentemente, os diferentes GEs existentes 

(PORTER, 1989). 

A relação entre GEs e barreiras de mobilidade em uma dada indústria também 

foi foco de estudo por parte de Porter (1989). Segundo ele, apesar de as barreiras de 

entrada protegerem todas as empresas de uma indústria, barreiras de entrada globais 

não só protegem as empresas de um GE da penetração das empresas externas à 

indústria, mas também fornecem barreiras para mudança de posição estratégica de um 

GE para outro. Isso porque fatores que criam barreiras de entrada por meio de 

determinada estratégia podem elevar o custo da adoção dessa estratégia a ponto de 

anular os ganhos potenciais da alteração.  

Além disso, os mesmos fatores econômicos que conduzem a barreiras de 

entrada podem ser enquadrados como barreiras de mobilidade, ou seja, como “[...] 

fatores que dissuadem os movimentos de empresas de uma posição estratégica para 

outra.” (PORTER, 1989). 
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De acordo com Porter (1989), as barreiras de mobilidade representam a primeira 

causa importante de algumas empresas serem mais lucrativas do que outras. Isso 

porque GEs diferentes possuem níveis diferentes de barreiras de mobilidade. Assim, 

empresas em GEs com altas barreiras de mobilidade terão um potencial de lucro maior 

do que aquelas situadas em grupos com barreiras de mobilidade mais baixas.   

Por sua vez, as barreiras também explicam o fato de as empresas persistirem 

competindo com estratégias diferenciadas, apesar de nem todas as estratégias 

lograrem o mesmo êxito. Isso porque, sem barreiras de mobilidade, empresas com 

estratégias bem sucedidas seriam imitadas pelas outras e sua rentabilidade tenderia a 

se igualar. Além disso, barreiras de mobilidade podem mudar, fazendo com que 

empresas troquem de GE e alterem o padrão nele existente (PORTER, 1989).  

Investimentos para criar barreiras de mobilidade costumam ser arriscados, na 

opinião do autor, vez que trocam rentabilidade de curto prazo pela rentabilidade de 

longo prazo. Além disso, algumas empresas enfrentarão custos mais baixos que outras 

para superar barreiras de mobilidade, dependendo de suas posições estratégicas e dos 

recursos de que dispõem.   

Por último, vale notar que a utilidade do construto de GE para a avaliação do 

desempenho das firmas nas mais diversas indústrias tem feito com que a pesquisa 

acadêmica a respeito – tanto estrangeira quanto brasileira - se mantenha intensa ao 

longo dos anos.  

Por exemplo, Leask e Parker (2006) frisaram que esta teoria, apesar de existente 

há mais de três décadas, ainda se constitui em uma abordagem útil à pesquisa 

gerencial, pois garante avaliação e comparação detalhadas das estratégias de 

empresas dentro de uma mesma indústria. Para esses autores, a teoria dos GEs 

mostra-se superior, enquanto recurso de classificação, às estratégias genéricas de 

Porter (1989) e de Miles e Snow (1978). 

Da mesma forma, Claver-Cortés, Molina-Azorín e Quer-Ramón (2003) 

exploraram uma derivação importante da teoria dos GEs, que é aquela que estuda a 

diferença de desempenho intragrupal, surgida ainda nos anos de 1980 com os estudos 

de Cool e Schendel (1988) e de Lawless, Bergh e Wilstead (1989). No caso, aquele trio 

de autores se preocupou em reforçar a importância da noção de que não é porque 

várias firmas se encontram em um mesmo GE que elas obrigatoriamente serão 



 

43 

 

idênticas. Antes, isto significa tão somente que elas seguem uma estratégia competitiva 

similar - especificamente, uma estratégia produto-mercado.    

McNamara, Deephouse e Luce (2002) também pesquisaram com este foco 

intragrupal, indicando que as diferenças no desempenho neste nível são 

significativamente maiores do que no caso intergrupal. Isto sugeriria que algumas firmas 

dentro de um GE desenvolvem melhores recursos ou melhores posições competitivas 

do que outras firmas também ali situadas.  

Por seu turno, Short et al. (2007) se preocuparam em mostrar que a teoria dos 

GEs é capaz de complementar as avaliações da performance empresarial 

tradicionalmente executadas pelos estudos fundamentados no enfoque de desempenho 

multinível. Sua mensagem foi que, se o alcance de desempenho superior é 

primariamente ligado às características da empresa, ele também depende de um 

posicionamento apropriado desta dentro de um GE e da própria indústria. 

Já no que concerne à pesquisa acadêmica brasileira recente sobre GEs, um 

tema recorrente é o da existência de relação teórica entre o desempenho de uma 

empresa e sua pertinência aos grupos existentes na indústria. Exemplo é a pesquisa 

realizada por Ferreira, Abrantes e Perez (2008) sobre os agrupamentos estratégicos 

formados por 188 empresas da indústria de laticínios da mesorregião do sul e do 

sudoeste de Minas Gerais. Os autores concluíram pela existência de três grupos 

distintos: um constituído por unidades de pequeno porte altamente especializadas, um 

formado por organizações de grande porte altamente diversificadas, e, entre esses dois 

agrupamentos, organizações diferenciadas com apelo para nichos específicos de 

mercado, sem foco no processamento em grande escala.  

Por seu turno, Martins et al. (2009) indicaram os GEs constituídos pelos 28 

bancos atuantes na indústria financeira brasileira no ano de 2007, assim como 

avaliaram a relação deste construto com o desempenho dessas empresas.  

Já o estudo de Ferreira e Bataglia (2010) validou a operacionalização dos 

construtos ambiente organizacional, GEs e competências organizacionais do setor 

farmacêutico brasileiro, obtendo confirmação empírica da hipótese de que tanto 

competências quanto ambiente são fatores influentes na formação da estratégia das 

empresas. Os autores também colaboraram para a compreensão de como se dá a 

relação recíproca e contínua de influência entre ambiente e competências, 
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corroborando a argumentação de que as características intrínsecas da firma influenciam 

na formação da percepção do ambiente competitivo por parte de seus administradores.   

Ainda acerca de GEs do mercado bancário brasileiro, Barbosa e Zilber (2011) 

estudaram o comportamento rival inter e intragrupos estratégicos diante do contexto de 

fusões e de aquisições ocorridas no período de 2005 a 2009. Os autores não só 

concluíram que existiam quatro grupos distintos no segmento, mas também que a 

intensidade da rivalidade era maior dentro dos grupos do que entre eles.  

Finalmente, Santos et al. (2012) identificaram e analisaram o desempenho de 

GEs formados por 510 empresas do setor de confecção brasileiro.  Como resultado, 

constataram elevado grau de ineficiência nas empresas, e identificaram a existência de 

três GEs, sendo o de melhor desempenho aquele composto por grandes empresas, 

enquanto o de pior resultado era o constituído por micro e pequenas empresas (MPEs). 

Os autores concluíram que a presença de agrupamentos estratégicos diferenciados, 

principalmente por porte, mostra que o setor confeccionista nacional é dividido por 

barreiras internas inerentes às peculiaridades oriundas da maior disponibilidade de 

recursos em grandes empresas do que nas MPEs. Tais resultados corroboraram a 

literatura acadêmica, que aconselha as MPEs a enfocarem em outras estratégias para 

não competirem com a capacidade de economia de escala das grandes corporações. 

Do ponto de vista dos GEs, segundo Santos etal. (2012), isso possibilita a construção 

de barreiras de mobilidade interna aos grupos, fortalecendo a competitividade do setor.  

Tendo-se revisado a literatura relativa ao modelo de análise competitiva 

desenhado por Porter (1989) e sua proposta de classificação interna das indústrias em 

GEs, segue-se capítulo referente aos segmentos de seguros e de resseguros. 
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CAPÍTULO 3 – SEGURO E RESSEGURO 

3.1 - O HOMEM, O RISCO E O SEGURO 

 Como o homem é movido e impulsionado por suas necessidades, quando uma é 

satisfeita outra a substitui, em um processo contínuo que transpassa todo seu ciclo vital. 

Hierarquizando as motivações humanas, Maslow (1968) situou a necessidade de 

segurança como a segunda de maior importância, precedida apenas pelas 

necessidades inatas - alimentação, sono, abrigo e reprodução - por todas serem 

inadiáveis e exigirem satisfação cíclica e reiterada para garantia de sobrevivência e 

perpetuação da espécie.  

 Desde os primórdios da civilização, as adversidades, ferindo as necessidades 

fisiológicas, de segurança e de proteção, impulsionam o homem na busca de proteção 

pessoal e para os seus bens, criando as condições necessárias à gênese do seguro e 

da indústria da segurança (FENASEG, 2011). Assim, e face à inexorabilidade da 

ocorrência de eventos lesivos, o risco, conceituado como “[...] acontecimento possível, 

futuro e incerto, ou de data incerta, que não depende somente da vontade das partes” 

(ALVIM, 1983, p. 327), passou a fator intrínseco na busca da integração do homem ao 

ambiente.  

 Buscando solução para riscos não suportáveis, o homem percebeu que uma 

comunidade conseguiria arcar com os danos sofridos por determinado indivíduo apenas 

fazendo uso de pequena contribuição de cada um de seus membros. Tal percepção 

deu origem a um dos fundamentos da atividade seguradora: o mutualismo, sistema de 

solidariedade em que a contribuição de cada indivíduo é resultado do rateio do prejuízo 

total do grupo por cada um de seus membros (SWISS RE, 1997).   

Assim, a essência do seguro é o risco, tanto em sua dimensão coletiva quanto 

nas situações que envolvem perda potencial por dano, por destruição de bem, por 

perda de sua posse, por perda de receita ou por aumento de despesa – risco puro – ou, 

ainda, nas situações criadas por indivíduos ou por empresas e que podem resultar tanto 

em perda quanto em ganho financeiro - risco especulativo (ELLIOT; WEBB; 

ANDERSON, 2001).   

 A transferência do risco de perda por parte de uma entidade - pessoa ou 

empresa - para outra entidade – a seguradora - em troca de um pagamento 
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denominado prêmio3, constitui a essência do seguro (ELLIOT; WEBB; ANDERSON, 

2001). Assim, seguro pode ser definido como o contrato pelo qual o segurador, em 

troca do pagamento de uma quantia pelo segurado, obriga-se a indenizar a perda ou o 

dano que possa resultar de um sinistro, ou a pagar - ao segurado ou a terceiro - uma 

soma de dinheiro sobre a vida ou sobre os acontecimentos da vida de uma ou de mais 

pessoas (MESSINEO, 1947, apud OLIVEIRA, 2010, p. 14). 

O prêmio do seguro, segundo Melo (2006), é estabelecido em função do valor 

dos riscos assumidos pela seguradora, que os avalia antes de fazer sua aceitação, 

usando mecanismos de aferição por técnicas estatísticas.  

Por seu turno, os riscos da seguradora podem ser reduzidos por meio de sua 

partilha com outras seguradoras, em operação denominada de cosseguro4.  

 As receitas de prêmio precedem o pagamento de indenizações e são, 

normalmente, aplicadas no mercado financeiro e de capitais. Com isso, as seguradoras 

auferem receitas adicionais não relacionadas ao mercado de seguros, que elas podem 

utilizar em sua capitalização e no aumento de seu limite operacional, contribuindo para 

a promoção do crescimento econômico. Essa peculiaridade do mercado de seguros 

explica a crescente interrelação entre seguradoras e bancos, vez que as seguradoras 

podem aumentar a venda de produtos de seguros agregando-lhes produtos financeiros, 

e vice-versa (OLIVEIRA, 2010). 

 Os prêmios recebidos pelos seguros em que o evento lesivo – ou seja, o sinistro 

- não ocorreu permitem à seguradora constituir reservas financeiras para fazer face ao 

pagamento dos seguros em que eles ocorreram. Essas reservas ou provisões – fixados 

por instituições reguladoras da atividade seguradora - são valores matematicamente 

calculados para fazer face à indenização dos riscos assumidos, representando o 

montante de recursos que a seguradora deve guardar, no presente, para cumprir com 

suas obrigações futuras (OLIVEIRA, 2010). 

 O documento de formalização da transferência do risco do segurado para a 

seguradora denomina-se apólice de seguro. Ele se constitui em um contrato 

especulativo definido em função das informações que a seguradora recebe do 

                                                 
3
 Prêmio é o preço pago pelo segurado para garantir a cobertura do seguro, em caso de ocorrência de sinistro. 

4
 Cosseguro é a operação em que determinado risco é repartido entre duas ou mais seguradoras, cada uma 

respondendo, diretamente ao segurado, pela parte do risco que assumiu. 
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segurado, e a partir das quais traça o perfil do risco, calcula a perda esperada, e define 

o valor do prêmio.  Nele constam todas as condições contratuais: o objeto segurado, as 

coberturas e as garantias contratadas, os estipulantes e os beneficiários do seguro, o 

valor do prêmio e o prazo do contrato, assim como suas exclusões - situações em que a 

indenização não será devida (PONTES DE MIRANDA, 1970). 

 Uma vez demonstrada a correlação existente entre o risco e a necessidade 

humana de segurança, assim como referenciadas as formas por intermédio das quais 

as adversidades conduzem à gênese do seguro e da indústria da segurança, a seguir 

será apresentado breve relato das principais características desse tipo de negócio, tal 

como se apresenta em nosso País. 

3.2 CARACTERÍSTICAS NEGOCIAIS DO SEGURO  

 A legislação brasileira, de acordo com o art. 3º do Decreto-Lei 73/66, considera 

como operação de seguro privado aquela relativa a coisas, a pessoas, a bens, a 

responsabilidades, a obrigações, a direitos e a garantias. A Susep tipificou esses 

seguros em 12 categorias, conforme apresentado no Quadro 2.  

Quadro 2 –  Grupos formados pelas categorias de seguro, e suas principais 
características.  

Grupos formados 
pelas categorias 

de seguro 
Características principais 

Patrimonial 

Seguros contra incêndio e roubo de imóveis, seguros 
compreensivos

1 
residenciais e empresariais, seguros de lucros 

cessantes, de risco de engenharia, de riscos nomeados
2
, de 

riscos operacionais
3
, seguros global de bancos e seguro de 

riscos diversos. 

Riscos Especiais 
Seguro para operações de prospecção, perfuração e produção 
de petróleo e/ou gás no mar e em terra, seguro contra riscos 
nucleares e seguro para satélites. 

Responsabilidades 
Seguro contra danos materiais ou por lesões corporais a 
terceiros, decorrentes de ato involuntário do segurado. 

Automóvel 
Seguro contra roubos e acidentes de carro, e de 
responsabilidade civil contra terceiros, DPVAT

4
 e Carta Verde

5.
 

Transporte 
Seguro de transporte nacional e internacional e de 
responsabilidade civil de cargas, do transportador e do operador.  

Riscos Financeiros Seguros diversos para garantia de contratos e de fiança locatícia. 

Pessoas Coletivo 
ou Individual 

Seguros de vida e de acidentes pessoais, planos de previdência 
privada, seguro para prestamista, seguro educacional, seguro 
contra perda de renda, seguro desemprego e seguro para 
doença grave ou terminal.   

Habitacional Seguros contra riscos de morte e de invalidez permanente do 
mutuário e de danos físicos ao imóvel financiado.  
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Grupos formados 
pelas categorias 

de seguro 
Características principais 

Rural Seguros agrícola, pecuário, aquícola, de floresta, de animais e 
penhor rural. 

Marítimos 

Seguro contra riscos marítimos a casco, seguro para operadores 
portuários, seguro de responsabilidade civil para embarcações e 
seguro obrigatório de danos pessoais causados por 
embarcações.  

Aeronáuticos 

Seguro contra riscos ao casco de aeronaves, seguro de 
responsabilidade civil para aeronaves e hangares, e seguro 
obrigatório de responsabilidade civil do explorador ou 
transportador aéreo.  

Saúde Seguros de saúde e dental.  

Fonte: Elaboração própria, a partir de Susep (2009).  
1
Seguro para os principais riscos a que está sujeito um determinado objeto segurável. 

2
Seguro multirrisco em que somente riscos nomeados na apólice estão cobertos. 

3
Seguropara setores industriais contra perdas decorrentes de dano que afete a produção.

 

4
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. 

5
Seguro obrigatório dos veículos brasileiros quando em viagem aos países do Mercosul.  

 Outra forma de classificar os seguros é aquela proposta por Leite (2008), que 

considera que os seguros se distribuem em duas categorias básicas:  

 Seguros de ramos elementares, ou de dano: abrangem cobertura de riscos 

contra fogo, acidentes, transportes, responsabilidade civil e danos aos bens 

ou a pessoas. Têm por base a ideia de indenização e não podem resultar em 

causa de lucro;  

 Seguros de pessoa física, incluindo o seguro de vida e de acidente.  

 Com relação ao critério de liberdade de contratação, os seguros podem ser 

classificados em facultativos ou obrigatórios, vez que a lei pode determinar a 

obrigatoriedade de contratação de uma série deles. Já sob o aspecto do número de 

beneficiários ou de segurados, estão divididos em individuais e em coletivos - ou em 

grupo (LEITE, 2008).  

 No que diz respeito às características do segurado, os seguros são classificados 

em individuais – quando relativos a pessoa física - e em empresariais ou corporativos – 

quando relativos a pessoa jurídica (FENASEG, 2011). 

Com referência ao tipo de risco segurado, segundo Leite (2008),o seguro se 

classifica conforme apresentado no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Classificação do seguro de acordo com o tipo do risco segurado, e suas 
principais características. 

Tipo de seguro Características principais 

Acidentes 
pessoais  

Oferece cobertura para danos causadores de lesões físicas ou de 
morte, sofridos pelo segurado. 

Aeronáutico Oferece cobertura para riscos do transporte aéreo. 

Automóvel 
Oferece cobertura para perdas e para danos ocorridos em veículos 
terrestres automotores. 

Cascos 
marítimos 

Oferece cobertura para perdas e danos causados ao casco, às 
máquinas e outros equipamentos de embarcações. 

Crédito à 
exportação 

Oferece garantia de indenização ao exportador pelas perdas por falta 
de recebimento do crédito concedido a clientes importadores do 
exterior. 

Fiança locatícia 
Oferece garantia de cumprimento do contrato de locação de imóveis, 
dispensando fiadores e avalistas. 

Fidelidade 
Oferece cobertura ao empregador por prejuízos decorrentes de roubo, 
furto ou atos danosos a seu patrimônio, cometidos por seus 
empregados.  

Garantia 
Oferece cobertura para empresas públicas e privadas de garantias de 
manutenção da oferta de concorrência, e do fiel cumprimento dos 
contratos. 

Incêndio 
Oferece cobertura para danos causados por incêndios, por queda de 
raios e por explosão.  

Lucros 
cessantes 

Oferece cobertura para a preservação de negócios, mantendo suas 
lucratividade e operacionalidade nos níveis anteriores ao sinistro. 

Responsabilidad
e civil geral 

Oferece cobertura indenizatória em decorrência de lesões corporais ou 
danos provocados, involuntariamente, a outrem. 

Riscos de 
engenharia 

Oferece cobertura a vários riscos decorrentes de falha de engenharia 
civil, em suas diversas etapas. 

Riscos diversos 
ou multirriscos 

Abrange diversas coberturas para cobrir perdas e danos materiais 
contra acidentes decorrentes de causas externas. 

Riscos de 
petróleo 

Oferece cobertura para bens e responsabilidade civil de atividades 
ligadas àprospecção, perfuração e produção de petróleo e de gás, no 
mar e na terra. 

Roubo 
Oferece reembolso ao segurado pelos prejuízos em decorrência de 
roubo de bens ocorrido no imóvel indicado como o local do seguro 

Saúde 
Garante ao segurado cobertura de despesas com assistência médico-
hospitalar. 

Transportes  
Seguro obrigatório para transportadoras e embarcadores, 
relativamente à cobertura de responsabilidade civil. 

Tumulto 
Garante danos de aglomeração que perturbem a ordem pública, com 
atos predatórios ou danosos ao patrimônio do segurado. 

Vida Individual 
Cobre morte ou sobrevivência de segurado, de casais, ou de sócios e 
garante renda no caso de morte ou de sobrevivência em um prazo 
convencionado. 

Vida em Grupo 
Contrato de um ano em que, em uma mesma apólice, são garantidas 
várias pessoas, unidas entre si por interesses comuns. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Leite (2008). 

Uma vez referenciados conceitose práticas do seguro, por ser este o elemento 

essencial do resseguro, e, portanto, necessário ao seu entendimento, serão abordados 
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os aspectos conceituais, negociais e conjunturais do resseguro em geral, e do mercado 

ressegurador brasileiro em particular.  

3.3 O RESSEGURO 

 Resseguro é o “[...] seguro para uma companhia de seguros” (ELLIOT; WEBB; 

ANDERSON, 2001, p. 1), ou seja, é a modalidade de proteção de risco surgida a partir 

da constatação de que vultosos pagamentos de sinistros podem afetar negativamente 

os resultados de uma seguradora. Para evitar este problema, esta última paga um 

prêmio a outra seguradora a título de proteção, o qual lhe garante ressarcimento, 

parcial ou integral, desses gastos. Assim, quando um sinistro ocorre, a segunda 

companhia de seguros - a resseguradora - paga, à primeira – ou seja, à seguradora - o 

equivalente à sua parcela de participação no risco, estabelecendo-se uma operação 

denominada de resseguro. 

 Logo, assim como o segurado procura proteção por meio do seguro, o 

segurador também se protege de prejuízos por meio do resseguro, que tem por 

finalidade principal a transferência da responsabilidade pelo risco do segurador para a 

resseguradora (ALVIM, 1983). Em outras palavras, o resseguro pode ser definido como 

a operação pela qual a resseguradora, mediante pagamento previamente combinado – 

o prêmio de resseguro - concorda em indenizar a companhia cedente – a seguradora 

que compra o resseguro e que cede prêmios e sinistros a uma resseguradora - contra a 

perda que esta última sofrer, em uma ou mais apólices emitidas (STRAIN, 1992).  

 Via de regra, a resseguradora assume apenas parte do risco de seguro da 

seguradora cedente. Isso implica que o contrato de resseguro também usualmente 

exige que parte da responsabilidade original – denominada de retenção da seguradora 

– permaneça com a seguradora cedente. Esta retenção pode ser expressa tanto por um 

percentual da importância segurada, quanto por um valor monetário máximo de 

indenização dos sinistros. No entanto, um contrato de resseguro jamais altera os termos 

das apólices de seguro por ele abrangidas, e tampouco a obrigação da seguradora 

cedente de honrar esses termos perante seu segurado (HARRISON, 2007).  

 As resseguradoras, por seu turno, também podem transferir parte da 

responsabilidade assumida nos contratos de resseguro para outras resseguradoras, por 

meio de um contrato de retrocessão. Na retrocessão, a resseguradora retrocedente 
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transfere parte ou a totalidade do risco de resseguro por ela assumido para outra 

resseguradora – que é denominada de retrocessionária - em uma operação que é muito 

similar ao resseguro, excetuando-se as partes envolvidas no contrato (ELLIOT, WEBB e 

ANDERSON, 2001). 

 De acordo com a Swiss Re (1997), o resseguro é o meio mais adequado para 

compensações temporal e espacial dos riscos e para a redução do capital envolvido. 

Isso porque, ao liberar o segurador da parte dos riscos que ultrapassa sua possibilidade 

financeira e que desequilibra sua carteira, o resseguro assegura flexibilidade na 

subscrição, prestação de bom serviço aos segurados, e motivação de toda a rede de 

vendas. Além disso, absorvendo sinistros vultosos ou excessivo número de pequenos e 

médios sinistros, o resseguro protege os segurados das flutuações bruscas no custo da 

cobertura – ou seja, no prêmio – vez que possibilita a repartição dessas variações por 

longo período de tempo. Também protege os acionistas contra possível perda de 

capital social, garantindo rendimento estável às ações. Ademais, protege as finanças 

públicas ao garantir estabilidade no pagamento dos tributos pelas companhias de 

seguros, assim como protege empregados e agentes das seguradoras contra o 

desemprego. 

 O resseguro objetiva dotar as seguradoras de maior capacidade de subscrição 

pela ampliação do limite de cobertura de cada risco e do volume agregado de prêmios 

passível de subscrição. Ele também visa a garantir estabilidade aos resultados das 

seguradoras, por suavizar oscilações nos níveis de sinistralidade e por limitar as perdas 

a valor predeterminado. Além disso: 1) reforça o patrimônio líquido das seguradoras, 

por lhes pagar comissões; 2) viabiliza o ingresso em novo ramo, pelo uso da 

experiência da resseguradora acerca da sinistralidade, da taxação, da precificação e da 

subscrição e negociação de coberturas; e 3) permite que as seguradoras deixem de 

atuar em determinada área geográfica ou ramo, por ressegurar, integralmente, seus 

riscos (ELLIOT; WEBB; ANDERSON, 2001).  

 O resseguro também pode neutralizar efeitos de vários tipos de mudanças: as 

econômicas maléficas, como a inflação; as sociais, que aumentam o nível de 

criminalidade à qual o seguro é sensível; e as mudanças trazidas pelo desenvolvimento 

científico, como a energia atômica e a indústria química, que criaram ou exacerbaram 

as fontes de riscos (SWISS RE, 1997). 
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 A demanda de resseguro, além de influenciada pela demanda de seguro, sofre 

reflexo das oscilações de diferentes fatores, como o tributário, o grau de alavancagem, 

o rating de crédito, o porte empresarial, o tipo de operação da cedente e a defasagem 

entre pagamento de prêmios e de indenizações, dentre outros. Sob o ponto de vista 

agregado, essa demanda é acrescida também dos efeitos dos fatores de escala de 

mercado, do desenvolvimento financeiro nacional, e do tipo do mercado ressecuritário, 

assim como dos limites operacionais e do nível de competição do mercado 

(CONTADOR, 2007).  

Essa é a razão pela qual, em termos gerais, Goldberg (2008) afirma que o 

resseguro, longe de ser um serviço público, se constitui em um tipo de atividade 

econômica desenvolvida em regime de livre concorrência, mediante competição entre 

as resseguradoras nacionais e as estrangeiras, em conformidade com as normas 

vigentes. Para o autor, o resseguro é de grande importância econômica, vez que 

subsidia a operação direta das seguradoras, permitindo que elas aceitem coberturas 

muito superiores à sua própria capacidade econômica. 

 Com relação ao enfoque técnico, o resseguro promove pulverização e 

homogeneização dos riscos entre seguradoras, a partir da distribuição, a todo o 

mercado, dos riscos excedentes provenientes dos contratos de seguros. Sob o aspecto 

mercadológico, ele provê capacidade operacional adicional às seguradoras, que 

passam a assumir riscos superiores às suas condições financeiras próprias (HADDAD, 

2003).  

 No que concerne à ótica da importância financeira do resseguro, destaca-se a 

melhoria dos índices de desempenho ou operacionais de solvência do segurador, em 

decorrência da possibilidade do repasse do excedente de risco, o que permite que o 

resseguro seja utilizado como instrumento de preservação e de solvência (CARVALHO; 

PEREIRA, 2005). Ademais, o resseguro também possui importância de natureza 

gerencial, vez que, ao assumir parte significativa das flutuações, a resseguradora 

proporciona estabilidade às contas da seguradora e aos prêmios de seguros, que 

podem ser diferidos ao longo de prazo mais extenso, minimizando impactos das 

oscilações de mercado (HADDAD, 2003).  

 Com relação ao aspecto jurídico, parte da doutrina entende o resseguro como 

um tipo de seguro de responsabilidade civil para proteção patrimonial do segurador. Já 
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para a doutrina majoritária, o resseguro se caracteriza como um seguro de dano, com 

risco distinto do originário do contrato de seguro, apesar de sua estreita relação 

econômica (HADDAD, 2003). Na opinião de Alvim (1983), independente da natureza 

jurídica, o resseguro pode ser conceituado como um contrato pelo qual o segurador 

transfere parte ou toda a responsabilidade assumida com o segurado nos contratos 

originais de seguro.  

 Reinarz (1978), por sua vez, ressalta a existência de três relações em que se 

baseiam todos os acordos, as quais norteiam a interpretação e as funções do contrato 

de resseguro: a existência da mais estrita boa fé; o fato de a resseguradora dever 

seguir a sorte do segurador cedente; e o fato de o segurado não poder exigir, da 

resseguradora, o cumprimento das obrigações do contrato de seguro.   

 Uma vez apresentados os conceitos gerais e as principais funções estruturais e 

conjunturais do resseguro, em seguida serão apresentados seus principais aspectos 

negociais.   

3.4 REGRAS NEGOCIAIS DO RESSEGURO 

 De acordo com Harrison (2007), o resseguro adquiriu formatos distintos ao longo 

do tempo face à evolução e ao aprimoramento das necessidades do seguro, a que ele 

serve. Segundo o referido autor, o resseguro se classifica, quanto à abrangência, em 

dois grandes grupos:  

1. Resseguros automáticos, em que o contrato de resseguro cobre uma classe 

inteira - ou uma carteira – de riscos, garantindo que cada risco enquadrado 

na descrição estabelecida no contrato estará automaticamente ressegurado. 

Tais contratos são estruturados para ressegurar uma grande quantidade de 

riscos ao longo de determinado período, e também são conhecidos como 

tratado de resseguro; e 

2. Resseguros facultativos, em que o contrato de resseguro cobre um único 

risco, razão de também receber a denominação de contrato individual de 

resseguro. Dentre as principais funções de um resseguro facultativo, 

destacam-se três possibilidades: 1) dar, à cedente, capacidade para aceitar 

risco cujo valor excede o limite do contrato automático de resseguro; 2) 

reduzir a exposição da seguradora em determinada área ou local geográfico, 
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cobrindo risco atípico e mantendo a sinistralidade favorável no contrato 

automático de resseguro; e 3) cobrir riscos que se encontram excluídos dos 

contratos automáticos. Normalmente uma seguradora utiliza vários contratos 

de resseguro que, vistos em conjunto, formam um único programa de 

resseguro. 

 Além de classificado quanto à abrangência, o contrato de resseguro também 

pode ser categorizado, segundo Elliot, Webb e Anderson (2001), em função da divisão 

da responsabilidade sobre o risco, feita a partir do rateio do prêmio do seguro, conforme 

segue: 

1. Resseguro proporcional, também conhecido como resseguro de risco, ou 

resseguro pro rata, em que há distribuição proporcional dos limites, dos 

prêmios e dos sinistros de uma apólice entre segurador e resseguradora. Ele 

se subdivide em:  

1.1. Resseguro do tipo quota-parte, em que os percentuais de prêmio, de 

sinistro e dos limites de responsabilidade da apólice, repartidos entre 

segurador e resseguradora, são os mesmos para todos os riscos; e 

1.2. Resseguro do tipo excedente de responsabilidade, em que os percentuais 

variam, dependendo da classe e do montante do risco segurado;  

2. Resseguro não proporcional, em que a resseguradora responde por um 

sinistro apenas quando este excede o nível de retenção da seguradora 

cedente, pagando a indenização até um limite acordado em contrato. Nele, os 

sinistros abrangidos pelo valor de retenção são de inteira responsabilidade da 

seguradora, e aqueles acima do nível de retenção - também conhecido como 

prioridade - são repartidos entre a seguradora e a resseguradora. Este tipo de 

resseguro pode ser idealizado como uma faixa ou como uma série de faixas 

de resseguro posicionadas acima do valor de retenção da seguradora. Seu 

prêmio é negociado tomando por base tanto a sinistralidade como a 

composição dos riscos, ou a combinação de ambos. Pode ser dividido nos 

seguintes tipos, que podem ser diferenciados em função da forma como a 

retenção e os limites estão definidos no contrato de resseguro:  

2.1. Excesso de danos por risco, que é aplicável a cada sinistro ocorrido em 

cada objeto ou em cada risco segurado;  
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2.2. Excesso de danos por catástrofe, que é aplicável ao acúmulo de danos 

materiais decorrentes de catástrofes como tornados, furação ou 

terremoto;  

2.3. Excesso de danos por apólice, que é aplicável, separadamente, a cada 

apólice de seguro;  

2.4. Excesso de danos por ocorrência, que é aplicável aos acúmulos de danos 

sofridos por uma ou mais apólices, em um mesmo evento de sinistro, 

como em um engavetamento de veículos, por exemplo; e 

2.5. Excesso de danos no agregado, que objetiva proteger a cedente de um 

montante excessivo de sinistro decorrente tanto de evento catastrófico 

quanto do acúmulo inesperado de sinistros independentes.  

  Com relação ao uso dos diversos tipos de contrato de resseguro pelas 

seguradoras, embora todos possam desempenhar mais de uma função, sua eficácia, 

em relação a cada função a ser atendida, é variável, conforme apresentado no Quadro 

4.  

Quadro 4 – Funções requeridas pelas seguradoras e tipo de resseguro ideal a cada 
função 

Função requerida 

 
  Tipo de resseguro ideal para a função 

 

Aumentar a capacidade de retenção 

 Excesso de danos por risco 
 Excesso de danos por apólice 
 Excesso de danos por ocorrência 

Aumentar a arrecadação de prêmio 
ou reforçar o patrimônio líquido  

 Quota-parte 
 Excedente de responsabilidade 

Estabilizar a sinistralidade 

 Excesso de danos por risco 
 Excesso de danos por apólice 
 Excesso de danos por ocorrência 
 Excesso de danos por catástrofe 
 Excesso de danos no agregado 

Quaisquer das funções acima   Resseguro de risco finito 

Fonte: Elaboração própria, adaptado de Elliot; Webb; Anderson (2001).  
 

Apresentados os principais aspectos negociais dos diversos tipos de produto de 

resseguro, será realizada breve incursão no mercado ressegurador mundial, tal como 

se apresentava ao final do ano de 2011.  
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3.5 MERCADO RESSEGURADOR MUNDIAL 

Vez que suas operações não respeitam fronteiras nacionais, o resseguro se 

constitui em um dos negócios mais globalizados do mundo. Essa globalização permite 

que os riscos de um país sejam cedidos para companhias localizadas em todas as 

partes do planeta, por meio de uma imensa rede de players. É através deste 

mecanismo transnacional que riscos muito superiores à capacidade de qualquer 

segurador podem ser aceitos e também pactuados com taxas e condições de cobertura 

suportáveis para os segurados (MENDONÇA, 2010). Apesar de grandes seguradoras, 

em geral, também subscreverem operações de resseguro, a maior parte dos negócios 

desse mercado é realizada por empresas resseguradoras, que ofertam serviços 

tecnicamente especializados em resseguro (MENDONÇA, 2011a). 

Considerando os países de origem de todas as seguradoras primárias mundiais 

que cedem resseguro, os EUA são responsáveis pela maior parte dos prêmios brutos 

cedidos  (cerca de 45% em 2009), seguidos pela Europa  (com cerca de 30%) e da 

Ásia, com pouco menos de 20% (FINANCIAL STABILITY REVIEW, 2011).   

No ano de 2010, as cerca de 200 empresas que atuaram com oferta global de 

resseguro subscreveram, juntas, valor superior a US$ 200 bilhões em prêmios brutos, o 

que representou pequena fração dos US$ 4 trilhões de prêmios brutos produzidos em 

seguros diretos no mesmo ano. Como apenas 10 resseguradoras foram responsáveis 

pela captação de quase 65% desse montante total, e como as cinco maiores captaram 

quase a metade do total anual subscrito (ver Tabela 1), a indústria global de resseguros 

pode ser considerada altamente concentrada. Essa concentração é confirmada na 

Tabela 1, que demonstra que somente a maior resseguradora mundial, a Munich Re, 

captou, em 2010, prêmio bruto da ordem de US$ 31 bilhões, representando 15% do 

total do mercado global, e de as três maiores resseguradoras do ranking, a Munich Re, 

a Swiss Re e a Hannover Re terem obtido, juntas, 34% do market share mundial 

(FINANCIAL STABILITY REVIEW, 2011).   

De acordo com o Australia’s Central Bank (2011), a maior parte do setor de 

resseguros mundial, em novembro de 2011, era constituída por resseguradoras 

domiciliadas nas Bermudas, na Alemanha, na Suíça, no Reino Unido e nos EUA. 

Desses domicílios, as resseguradoras situadas na Europa, isoladamente, haviam 

recebido cerca de 60% dos prêmios brutos subscritos pela indústria de resseguros em 
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2010, enquanto as resseguradoras norteamericanas e as domiciliadas nas Bermudas 

haviam captado, respectivamente, 15% e 12%. Apesar de as resseguradoras européias 

terem dominado o mercado mundial em 2011, os EUA se constituíram no maior 

mercado de resseguro do mundo. Isso se explica pelo fato de suas vultosas 

propriedades seguradas se encontrarem situadas em áreas propensas à catástrofes 

climáticas, fazendo com que a cessão de elevada parcela dos prêmios de seguro 

dessas propriedades às resseguradoras ajudasse na mitigação de tais riscos.  

Segundo a Financial Stability Review (2011), a maioria das grandes 

resseguradoras, como Munich Re, Swiss Re, Hannover Re e Lloyd, em novembro de 

2011 apresentavam duas características bem definidas:  

1. Eram altamente diversificadas, em termos de amplitude geográfica, embora não 

evitassem certa concentração em determinados países. Por exemplo, a Munich 

Re e a Hannover Re tinham a maioria de seus negócios na Europa, enquanto a 

Swiss Re e a Lloyd preferiam o mercado norteamericano; 

2. Também eram diversificadas em termos dos segmentos de negócios em que 

atuavam. Os resseguros de ramos elementares – como são denominados os 

ramos não-vida – eram responsáveis pela maior parte da receita bruta dessas 

resseguradoras, que ofertavam resseguro para seguros de propriedade, de 

acidente, e para segmentos especiais, tais como aqueles que compõem os 

ramos marítmos e os aeronáuticos. Já a Munich Re e o Lloyd complementavam 

suas operações também atuando, de forma significativa, em operações primárias 

de seguro direto.  

Por outro lado, muitas resseguradoras menores, domiciliadas nas Bermudas, 

desempenhavam papel importante no mercado de resseguro de catástrofe, 

especialmente para os ramos de propriedade (FINANCIAL STABILITY REVIEW, 2011).  

Com relação aos resultados financeiros, à semelhança do que havia ocorrido 

com as seguradoras, o rendimento dos investimentos das resseguradoras mundiais 

diminuiu durante a crise financeira norteamericana de 2008, quando os preços das 

ações sofreram desvalorização e os spreads5 dos títulos não-governamentais 

aumentaram. Três anos após, apesar de os rendimentos dos investimentos terem 

                                                 
5
Spread refere-se à diferença entre o preço de compra e o preço de venda venda de uma ação, título ou transação 

monetária. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o_(economia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_de_cr%C3%A9dito


 

58 

 

sofrido ligeira recuperação, baixas taxas de juros ainda praticadas ao final de 2011 

permaneciam reduzindo seus retornos. Por consequência, a proporção de ações nas 

carteiras de investimento dessas resseguradoras havia decrescido em cerca de 6 

pontos percentuais, enquanto as proporções referentes aos títulos de renda fixa e aos 

empréstimos continuavam em discreta ascenção: no ano de 2011, os títulos de renda 

fixa representavam cerca de 70% das carteiras de investimento das sete maiores 

resseguradoras globais descritas na Tabela 1, enquanto os empréstimose os 

investimentos de capital constituíam 16% e 7%, respectivamente (FINANCIAL 

STABILITY REVIEW, 2011).   

Além disso, as grandes resseguradoras possuíam investimentos significativos 

em dívida pública ao final de 2011. Nos casos de Munich Re, Swiss Re e Hannover Re, 

a maior parte dessas exposições eram para a dívida da Alemanha, do Reino Unido e 

dos EUA. Já as exposições das resseguradoras às dívidas públicas da Grécia, da 

Irlanda, da Itália, de Portugal e da Espanha eram relativamente pequenas: os 

investimentos totais da Munich Re nas dívidas públicas italiana e espanhola, por 

exemplo, perfaziam 10% de sua carteira de títulos do governo, e de 4% para as dívidas 

grega, irlandesa e portuguesa, juntas. Assim, tanto a exposição da Swiss Re quanto da 

Hannover Re aos problemas econômicos desses países era muito pequena 

(FINANCIAL STABILITY REVIEW, 2011).  

Tabela 1 – Dez maiores resseguradoras mundiais ao final de 2011: país de origem, prêmio 
bruto captado (em US$ bilhões) e market share. 

Posição Resseguradora País de Origem 
Prêmio bruto  

(US$ 
bilhões) 

Market 
share 

1 Munich Re Alemanha 31,3 15% 

2 Swiss Re Suíça 24,8 12% 
3 Hannover  Re Alemanha 15,1 7% 

4 Berkshire Hathaway Estados Unidos  14,4 7% 

5 Lloyd Reino Unido 13,0 6% 

6 SCOR França 8,9 6% 

7 Reinsurance Group of America Estados Unidos 7,4 4% 

8 Allianz  Alemanha 5,7 3% 

9 Partner Re Bermudas 4,9 2% 

10 Everest Re Bermudas 4,2 2% 

 Total das 10 resseguradoras  129,4 64% 

 
Total do mercado global  203,3 100% 

Fonte: Elaboração própria, adaptado do AM Best Company, 2011.  
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Por outro lado, as catástrofes naturais ocorridas em 2011 resultaram  em perdas 

técnicas nas operações de resseguro de propriedade das resseguradoras globais. Por 

exemplo, o terremoto seguido de tsunami ocorrido no Japão, em março de 2011, e o 

furacão Irene, que atingiu os EUA, o Canadá e países da América Central em agosto de 

2011, implicaram reivindicações de ressarcimento estimadas em US$ 70 bilhões, 

representando o segundo nível mais alto de pedidos de indenização para qualquer ano 

civil, desde 1970 (FINANCIAL STABILITY REVIEW, 2011).  

Outro exemplo de destaque foi a passagem do furacão Andrew em 1992, que 

atingiu desde o norte das Bahamas até o sul da Flórida, e que, sozinho, produziu mais 

de 700 mil indenizações de seguro (FINANCIAL STABILITY REVIEW, 2011).   

Estes exemplos corroboram que o desempenho histórico da subscrição das 

resseguradoras é sempre afetado por eventos catastróficos, além de sempre se refletir 

nos preços do resseguro. Assim, após o aumento substancial ocorrido em 1992, as 

tarifas de contratação de resseguro diminuíram durante meados da década de 1990 

(ver Gráfico 1), fato que incentivou a expansão da oferta e a entrada de novos 

operadores no mercado. Muitos desses novos operadores se domiciliaram nas 

Bermudas, devido à sua favorável regulamentação e ao seu particular regime fiscal. 

Ainda de acordo com o Grafico 1, os preços de resseguro contra catástrofes 

aumentaram novamente após dois eventos ocorridos nos EUA: os ataques terroristas 

de 11 de setembro de 2001, e a passagem, em 2005, do furacão Katrina. (FINANCIAL 

STABILITY REVIEW, 2011).      

 
Gráfico 1- Variação anual da tarifa média mundial do resseguro contra catástrofes de 
1990 a 2010, em números índices (1989=100) 
Fonte: Bloomberg ( 2011). 
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O resseguro também tem importância e contribui para a estabilidade financeira 

mundial, e o faz de várias maneiras. Isso porque, ao absorver riscos de subscrição das 

seguradoras primárias, ele fornece garantias, aos balanços das famílias e das 

empresas, para a contratação dos serviços de seguros. Afinal, sem resseguro, 

seguradores primários poderiam não subscrever certos riscos por não estarem 

dispostos ou por não possuírem condições financeiras de assumi-los sozinhos. Além 

disso, juntamente com os seguradores primários, as resseguradoras são importantes 

investidores dos mercados financeiros, e seus investimentos de longo prazo se 

constituem em fonte de financiamento para bancos, para empresas não financeiras e 

para governos, contribuindo para a estabilização dos mercados (FINANCIAL 

STABILITY REVIEW, 2011).  

Por outro lado, o resseguro também pode, teoricamente, representar riscos para 

a estabilidade financeira dos mercados. Isso ocorre porque, ao assumir riscos de 

subscrição das seguradoras primárias – cessão – e de outras resseguradoras – 

retrocessão – e, eventualmente, esses riscos não serem honrados, pode haver 

perturbação na indústria de seguros primários e elevação dos prêmios de resseguro do 

mercado como um todo. Assim, famílias e empresas poderiam ter mais dificuldades 

para se precaverem contra riscos, o que, por seu turno, pode afetar negativamente a 

atividade econômica.  

No entanto, interrupções no fornecimento de resseguro tendem a ser 

temporárias, pois preços mais elevados provavelmente atrairão novos capitais e 

incentivarão o aumento da oferta (FINANCIAL STABILITY REVIEW, 2011).  

Por outro lado, alguns aspectos dos modelos de negócios das resseguradoras 

reduzem a probabilidade de que elas sofram dificuldades financeiras - se comparadas 

aos bancos, por exemplo. Isso porque, como resseguradoras são empresas menos 

alavancadas do que bancos, e como suas responsabilidades são previamente 

financiadas pelos prêmios que recebem dos contratos de resseguro, geralmente elas 

não dependem dos mercados de dívida para obtenção de financiamentos. Além disso, 

ao contrário dos bancos, as resseguradoras não têm que pagar passivos sob demanda, 

vez que suas responsabilidades são contingentes a créditos nascidos apenas após a 

materialização dos riscos de subscrição (AUSTRALIA’S CENTRAL BANK, 2011).  
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No entanto, como, à semelhança dos bancos, as resseguradoras estão sujeitas 

às normas prudenciais, em novembro de 2011 os reguladores da União Européia se 

encontravam em meio a processo de implantação de novo regime de regulamentação. 

Denominado de Solvência II, tal regime havia sido projetado para determinar os 

requisitos mínimos de capital regulatório para seguradoras e para resseguradoras, 

cujas atividades são mais sensíveis ao risco (FINANCIAL STABILITY REVIEW, 2011). 

 Após esta breve incursão nas principais características, propriedades e 

empresas que configuram o mercado globalizado de resseguro, no próximo item será 

iniciada apresentação acerca do mercado ressegurador brasileiro. 

3.6 HISTÓRIA DO RESSEGURO NO BRASIL 

 Desde o seu surgimento no Brasil, o resseguro era repassado quase que 

integralmente ao exterior, em consequência da desigualdade competitiva existente 

entre seguradoras nacionais e estrangeiras, e da ausência de regramento tarifário no 

País. Essa dinâmica de mercado inferiorizou as seguradoras brasileiras, vez que lhes 

impossibilitou acesso tanto ao conhecimento técnico quanto ao relacionamento 

comercial com o resseguro do exterior.  

Tal situação perdurou até 1939 quando, por intermédio do Decreto Lei nº 1.186, 

o governo brasileiro criou o IRB, sociedade de economia mista que recebeu o 

monopólio do resseguro do País. A partir de então, as seguradoras se tornaram 

obrigadas a ressegurar as responsabilidades que excedessem sua capacidade de 

retenção própria no IRB, que passou a compartilhar o risco com todas as sociedades 

seguradoras em operação no País, por meio de retrocessão (OLIVEIRA, 2010).  

 Para estudiosos como Goldberg (2008, p. 31), a instituição de um regime 

monopolista estatal no mercado brasileiro de resseguro foi acertada, vez que, à época, 

a exploração do resseguro em regime de livre concorrência não seria vantajosa para a 

economia nacional, pois “[...] o regime de livre concorrência não seria capaz de, 

exclusivamente pelas forças de mercado, tornar o ressegurador nacional competitivo.”. 

De fato, consolidando a efetividade dessa medida, a criação do IRB conseguiu 

desempenhar papel de grande relevância para a reversão da situação de inferioridade 

do mercado nacional, posto que ele atuava:  

 disciplinando e uniformizando as tarifas de seguros no Brasil [...]; 
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 tornando o resseguro igualmente acessível a todas as companhias 
presentes no País, nacionais e estrangeiras; 

 desenvolvendo um quadro técnico de reputação internacional [...]; 

 estimulando [...] o processo de fusões e incorporações de 
seguradoras, o que resultou em uma maior economia de escala nas 
operações securitárias e logrou consolidar o seguro como meio de 
captação de poupança interna. (ALVIM, 1996, pp. 327-328). 

 No entanto, com o passar dos anos, as principais premissas que justificaram a 

criação do monopólio estatal brasileiro, tais como impedir a fuga de capital para o 

exterior e nacionalizar a atividade securitária, tornaram-se ultrapassadas pela dinâmica 

da globalização. Além disso, surgiram importantes diferenças políticas entre o Estado 

intervencionista - remanescente da Constituição de 1937, outorgada pela ditadura 

varguista - e as livres iniciativa e concorrência, essas advindas do Estado neoliberal 

fomentado pela Constituição Federal de 1988 (OLIVEIRA, 2010).  

Como agravante, o mercado brasileiro de resseguro produzia baixíssimo volume 

de prêmio: as seguradoras atuantes no País preferiam assumir, integralmente, a maior 

parte de seus riscos, ou se utilizar de cosseguro, em substituição ao resseguro (FARIA, 

2006).  

 Por outro lado, o governo federal brasileiro já havia editado, em 1996, a Emenda 

Constitucional nº 13, que suprimiu a obrigatoriedade da existência de um órgão oficial 

ressegurador. Além disso, no ano de 2003, a Emenda Constitucional nº 40 facilitou a 

regulamentação do mercado ressegurador ao afastar a exigência constitucional de 

regulamentação do sistema financeiro nacional por intermédio de uma única lei 

complementar.  

Tais medidas foram reforçadas em janeiro de 2007 pela promulgação da Lei 

Complementar 126 (LC 126). Esta, buscando inserir o País no cenário econômico 

mundial e promover o desenvolvimento dos mercados segurador e ressegurador 

brasileiros, passou a representar, juridicamente, o marco inicial da efetiva abertura 

deste segmento (GOLDBERG, 2008). Isso porque ela instituiu novas políticas de 

resseguro, de retrocessão, de operações de cosseguro, de contratações de seguro no 

exterior e de operações securitárias em moeda estrangeira no País.  

 A nova regulamentação acerca do mercado de resseguro se deu através da 

publicação de diversas resoluções do CNSP para cumprimento das determinações da 

LC 126: 
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 Resolução nº 168/2007, que dispôs sobre a atividade de resseguro, 

retrocessão e sua intermediação; 

 Resolução nº 169/2007, que dispôs sobre o capital mínimo para autorização e 

funcionamento dos resseguradores locais; 

 Resolução nº 170/2007, que dispôs sobre o capital adicional baseado em 

riscos de subscrição dos resseguradores locais; 

 Resolução nº 171/2007, que instituiu as regras e procedimentos para a 

constituição das provisões técnicas das sociedades resseguradoras locais; 

 Resolução nº 172/2007, que instituiu as regras e procedimentos para os 

limites de retenção das sociedades resseguradoras locais; e 

 Resolução nº 173/2007, que dispôs sobre a atividade de corretagem de 

resseguro.  

Além da abertura do mercado de resseguro à iniciativa privada, outra 

inovação que a LC 126 introduziu, posteriormente regulamentada pela Resolução 

168/2007 do CNSP, foi tipificar as resseguradoras em três categorias: local, admitida 

e eventual (GOLDBERG, 2008):  

  Resseguradora local: é aquela sediada no Brasil e constituída sob a forma de 

sociedade anônima, com objetivo exclusivo de realizar operações de 

resseguro e de retrocessão. Está sujeita às mesmas regras aplicáveis às 

sociedades seguradoras, com relação aos quesitos de constituição, de 

operação, de transferência de controle, de eleição e de responsabilidades dos 

membros da administração, assim como de constituição de reservas técnicas. 

Também está obrigada a observar as disposições específicas que vierem a 

ser emitidas pela Susep, de acordo com as diretrizes do CNSP. Deve possuir 

capital mínimo composto pela soma do capital base – que, em 2011, estava 

estabelecido em R$ 60 milhões - e de capital adicional, calculado com base 

nos riscos inerentes à sua operação. Possui exclusividade nas operações de 

resseguro relativas a seguro de vida por sobrevivência e previdência 

complementar, cabendo ao CNSP estabelecer limites e condições para a 

retrocessão de riscos referentes a tais operações, quando necessário; 
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 Resseguradora admitida: é aquela sediada no exterior, com escritório de 

representação no Brasil, devidamente cadastrada como tal na Susep para 

realizar operações de resseguro e de retrocessão. O cadastro e a operação 

da resseguradora admitida dependem da observância dos requisitos:  

1) estar constituída, segundo as leis do respectivo país de origem, para 

subscrever resseguros locais e internacionais nos ramos em que solicitar 

autorização para operar no Brasil, e comprovar experiência mínima de cinco 

anos em tais operações em seu domicílio de origem;  

2) dispor de capacidade econômica e financeira não inferior à mínima exigida 

pelo CNSP, que, em novembro de 2011, representava patrimônio líquido não 

inferior a US$ 100 milhões;  

3) apresentar, periodicamente, suas demonstrações financeiras ao órgão 

regulador, na forma definida pelo CNSP; 

4) ser portadora de avaliação de solvência por agência classificadora de risco 

reconhecida pela Susep, com classificação igual ou superior ao mínimo 

estabelecido pelo CNSP (ver Quadro 5); e  

5) manter conta em moeda estrangeira no Brasil e vinculada à Susep, na 

forma e no montante estipulados pelo CNSP para a garantia de suas 

operações no País6. Tal montante deve ser suficiente para cobrir o valor das 

provisões de prêmio relativo às responsabilidades assumidas, assim como o 

valor das provisões de sinistros e dos benefícios relativos aos resseguros, e 

deve ser agravado pelo acréscimo de porcentagem correspondente à 

classificação de risco que lhe for atribuído (ver Quadro 6). 

Quadro 5 – Rating mínimo exigido para credenciamento das resseguradoras admitidas, 
ao final de 2011. 

Agência classificadora 
Índice mínimo exigido 

Standard &Poors BBB- 

Fitch BBB- 

Moody’s Baa3 

AM Best B+ 

Fonte: Resolução Susep 168.  

                                                 
6
Ao final de 2011 era exigido saldo mínimo de US$ 5 milhões ou de US$ 1 milhão para essas contas, dependendo se 

a resseguradora admitida atuasse, respectivamente, em todos os ramos, ou somente no ramo de pessoas.  
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Quadro 6 – Percentual para agravo dos provisionamentos das resseguradoras admitidas, 
ao final de 2011. 

Nível de classificação de risco por agência  
Percentual de agravo

1
 

Standard & PoorsFitch Moody's AM Best 

A- ou superior  A3 ou superior  A- ou superior  0% 

BBB+ Baa1  B++ 10% 

BBB Baa2 - 20% 

BBB- Baa3 B+ 30% 

Fonte: Resolução Susep 168. 
1
Percentual a ser aplicado ao valor da provisão.  

 Resseguradora eventual: é a resseguradora estrangeira, sediada no exterior, 

sem escritório de representação no Brasil, devidamente cadastrada na 

Susep. Suas atividades no Brasil devem se limitar à realização de operações 

de resseguro e de retrocessão. O cadastro e a operação da resseguradora 

eventual dependem da observância dos seguintes requisitos:  

1) experiência de, pelo menos, cinco anos no país de origem nos ramos de 

resseguros em que pretende operar no mercado brasileiro;  

2) em 2011, possuir patrimônio líquido não inferior a US$ 150 milhões; 

3) não estar constituída em paraísos fiscais7; e  

4) ser portadora de avaliação de solvência por agência classificadora de risco 

reconhecida pela Susep, com classificação igual ou superior ao mínimo 

estabelecido pelo CNSP (ver Quadro 7). 

Quadro 7 – Rating mínimo exigido para credenciamento das resseguradoras eventuais, 
ao final de 2011 

Agência                    
classificadora 

Índice mínimo                                  
exigido 

Standard & Poors BBB 

Fitch BBB 

Moody’s Baa2 

AM Best B++ 

Fonte: Resolução Susep 168 

Assim, a LC 126 estabeleceu requisitos mínimos de qualificação técnica, de 

capacidade econômico-financeira e de exigência jurídica para operação no mercado 

ressegurador brasileiro. E, enquanto determinou redução gradativa das exigências 

                                                 
7
Denominação aplicada a qualquer país ou dependência que não tribute a renda, ou que a tribute a alíquota inferior a 

20%, ou, ainda, cuja legislação interna oponha sigilo relativo à composição societária de pessoas jurídicas ou à sua 
titularidade. 
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jurídica e operacional da modalidade local para a admitida e depois para a eventual, em 

contrapartida estabeleceu aumento dos requisitos de capital mínimo e de segurança 

financeira para esses respectivos tipos de resseguradora (OLIVEIRA, 2008).  

 Vez que a referida lei determinou, ao Executivo, fixar o limite da cessão e de 

oferta preferencial de resseguro às resseguradoras locais, em 2008 o Decreto Federal 

nº 6.499 estabeleceu, como limite máximo de cessão e de retrocessão às 

resseguradoras eventuais, até 10% do valor total dos prêmios cedidos anualmente em 

resseguro, e o limite de retrocessão de 50% dos prêmios subscritos pela resseguradora 

local para resseguradoras eventuais (OLIVEIRA, 2010). 

 Em paralelo, e objetivando proteger a resseguradora local, assim como incentivar 

as resseguradoras estrangeiras a constituírem filiais no País, também foi estabelecida a 

obrigatoriedade de oferta preferencial, às resseguradoras locais, de pelo menos 60% do 

total de resseguro a ser contratado, durante os três primeiros anos de vigência da LC 

126 (ou seja, até final de 2009), e de 40% a partir de janeiro de 2010 (OLIVEIRA, 2010). 

 Outra determinação importante da LC 126 foi liberar a realização de operações 

de seguro, de resseguro e de retrocessão em moeda estrangeira no País. Também 

definiu ser da competência do Conselho Monetário Nacional (CMN) o estabelecimento 

de diretrizes para a aplicação, no Brasil, dos recursos provenientes das provisões 

técnicas e dos fundos das resseguradoras locais, assim como dos recursos exigidos 

para garantia das obrigações das resseguradoras admitidas. Além disso, ao transferir 

para a Susep as funções e as atividades regulatórias do mercado de resseguro do País, 

a LC 126 classificou o IRB como uma resseguradora local, fazendo-o passar a competir 

com todas as demais resseguradoras em igualdade de condições, e lhe permitindo 

receber a denominação de IRB Brasil Re (OLIVEIRA, 2010). 

 Ainda com vistas a promover proteção ao mercado financeiro nacional, a LC 126 

determinou à Susep estabelecer as diretrizes para as operações de resseguro, de 

retrocessão, de corretagem e de resseguro, e para a atuação dos escritórios de 

representação das resseguradoras admitidas. Também preceituou, como regra geral, a 

celebração, no Brasil, dos seguros contratados por pessoas naturais residentes no 

País, ou por pessoas jurídicas domiciliadas em território nacional.  

Da mesma forma, a LC 126 dispôs sobre o regime disciplinar aplicável a todos 

que descumprirem as normas relativas às atividades de resseguro, de retrocessão e de 
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corretagem de resseguros. Em seu último capítulo, a mesma lei também regulamentou 

a transição para o novo regime de operação do mercado ressegurador brasileiro, e 

dispôs sobre as alterações a serem promovidas na IRB Brasil Re e em outras 

disposições legais pertinentes (OLIVEIRA, 2010). 

 O Quadro 8 apresenta resumo das principais alterações promovidas pela LC 126 

no mercado ressegurador do País.  

Quadro 8 - Principais alterações promovidas pela LC 126, de janeiro de 2007, sobre o 
mercado ressegurador brasileiro 

Características Situação antes da LC 126 Situação após a LC 126 

Tipo de mercado Monopolista Livre concorrência 

Órgão regulador e 
fiscalizador  

Instituto de Resseguros do 
Brasil - IRB 

Superintendência Nacional de 
Seguros Privados - Susep 

Players do mercado Apenas o IRB 
Resseguradoras locais, 
admitidas e eventuais 

Aceitação do resseguro 
Aceitação obrigatória de todo 
e qualquer risco pelo IRB 

Aceitação dependente de 
análise técnica por parte da 
resseguradora e de livre 
negociação entre as partes 

Reserva de mercado 
100% da cessão de 
resseguro ofertada ao IRB 

Oferta preferencial para 
resseguradoras locais de: 

 60% até 2009; 

 40% a partir de 2010. 
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Oliveira (2010). 

Concomitantemente à abertura do mercado brasileiro de resseguro e à entrada 

de novas resseguradoras, também ocorreu a instalação de um novo tipo de player no 

País: as corretoras de resseguro. Pessoa jurídica legalmente constituída, autorizada 

pela Susep a intermediar operações de resseguro e sujeita à legislação especifica, ela 

deve estar organizada sob a forma de sociedade anônima ou por quotas de 

responsabilidade limitada. Seu objetivo está restrito, única e exclusivamente, à 

intermediação das operações de resseguro, apesar de lhe ser facultada a cumulação 

com a atividade de corretagem de seguro. Também lhe está vedada a condição de 

acionista, coligada, controlada ou controladora de sociedade seguradora ou 

resseguradora. Em novembro de 2011, as corretoras de resseguro instaladas no País 

encontravam-se organizadas na Associação Brasileira de Corretores de Resseguro 

(Abecor-Re) (SUSEP, 2011). 

Prosseguindo em sua tarefa de normatizar o mercado brasileiro de resseguro em 

sua nova fase, a Susep decidiu alinhar-se à tendência mundial lançada na Europa pelo 
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projeto Solvência II. No caso, por meio da Resolução CNSP 155, o órgão alterou o 

sistema até então vigente, que era baseado em índices, denominado Margem de 

Solvência8, pelo conceito de capital baseado em risco. Em função do novo método, o 

capital mínimo requerido para atuação no mercado brasileiro passou a ser o somatório 

de dois valores: 1) capital base, composto por parcela fixa mais parcela variável em 

função da região de atuação; e 2) capital adicional, composto pelos riscos de 

subscrição, de crédito, de mercado, operacional e legal (SUSEP, 2010).  

Passando a vigorar em 2008, a nova regulamentação estabeleceu que, até o 

final de 2011, as companhias seguradoras teriam que integralizar seu capital baseadas 

no risco de subscrição, este o primeiro tipo de risco a ser incorporado ao novo cálculo 

do capital mínimo. Nos anos seguintes a 2011, a Susep informou que introduzirá o risco 

de crédito causado pela perda na qualidade do crédito da contraparte, e cuja 

necessidade adveio da abertura do mercado de resseguro aos novos players. A 

incorporação dos demais riscos, que resultará em aumento na necessidade de capital 

mínimo, será realizada gradativamente, e em bases ainda a serem discutidas com os 

agentes de mercado (MUNICH RE, 2010). 

Um dos últimos - e mais importantes – movimentos de regulamentação do 

mercado ressegurador brasileiro ocorreu em dezembro de 2010: por meio da 

publicação da Resolução 225, as seguradoras passaram a ser obrigadas a contratar, às 

resseguradoras locais, no mínimo 40% de cada risco cedido em resseguro. Esta nova 

regra substituiu a regulamentação anterior, que definia ser a seguradora somente 

obrigada a ofertar, e não a contratar, às resseguradoras locais, os riscos que desejasse 

ceder em resseguro, em percentuais que variaram de 60% até dezembro de 2009, a 

40% a partir de janeiro de 2010 (RESOLUÇÃO 225, 2010).  

A Resolução 225 também possibilitou que os contratos de resseguro passassem 

a prever cláusula de controle de sinistro a favor da resseguradora local, quando 

detentora da maior cota de participação proporcional no risco sinistrado (RESOLUÇÃO 

225, 2010).  

                                                 
8
No sistema de margem de solvência, a seguradora aplicava 20% sobre os prêmios retidos dos últimos 12 meses, e 

33% sobre a média anual os sinistros retidos dos últimos 36 meses. O maior resultado desses dois cálculos era 
considerado a margem de solvência da seguradora.   
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Finalmente, em março de 2011, nova determinação do governo brasileiro impôs 

mais uma restrição às resseguradoras em operação no País. Por intermédio da 

Resolução Susep 232, as sociedades seguradoras e as resseguradoras locais se 

tornaram impedidas de efetuar transferência, para empresas ligadas ou pertencentes 

ao mesmo conglomerado financeiro, se sediado no exterior, de mais de 20% do prêmio 

correspondente a cada cobertura contratada no País. Exceção foi concedida, apenas, 

às operações para os ramos de seguro garantia, de crédito à exportação, rural, de 

crédito interno e de riscos nucleares (RESOLUÇÃO 232, 2011).  

Uma vez percorrida a evolução histórica e legal do resseguro no Brasil, na 

sequência será abordada a metodologia desta dissertação.    

 



 

70 

 

CAPÍTULO 4 - METODOLOGIA 

4.1 TIPO DE PESQUISA: ABORDAGEM, FINS E MEIOS 

O presente estudo adotou a abordagem qualitativa, levando em consideração 

que “Pesquisa qualitativa é um processo de investigação do entendimento baseado em 

diferentes tradições metodológicas de investigação que exploram um problema social 

ou humano” (CRESWELL, 1998, p. 15). Tal abordagem permitiu verificar a relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, o vínculo entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números.  

Além disso, o uso da abordagem qualitativa, conforme asseveram Bogdan e 

Biklen (1994) e Godoy (1995), forneceu, ao presente trabalho, as seguintes 

características com as quais se escolheu trabalhar: 1) permitiu situar a fonte dos dados 

no contexto natural (foco no campo); 2) viabilizou a coleta de dados utilizando o 

pesquisador como instrumento-chave; 3) possibilitou a coleta de evidências sob a forma 

de palavras ou de figuras, adotando caráter descritivo; 4) garantiu que a análise dos 

dados fosse feita de forma indutiva, enfatizando o particular; e 5) possibilitou a 

concentração nas perspectivas dos participantes da pesquisa e em seus significados. 

Com relação aos meios utilizados - entendendo-os como forma de identificar o 

modo de atuação do pesquisador e a indicação de como o trabalho foi realizado – eles 

se constituíram tanto por pesquisa bibliográfica-documental quanto por pesquisa de 

campo (MICHEL, 2009).  

Vale ressaltar que com a pesquisa bibliográfica-documental não se pretendeu 

resolver o problema pesquisado em si, mas obter evidências secundárias que 

ajudassem nesta resolução.  Ela elucidou vários pontos dos temas abordados - seguro, 

resseguro, análise estrutural dos setores industriais, estratégias genéricas e GEs - 

visando a lastrear a resposta aos objetivos do presente trabalho. Foram pesquisadas 

evidências secundárias tais como registros em arquivos contendo materiais das 

empresas: na internet, nos resultados financeiros, em normas, nas políticas, nos 

princípios, nos procedimentos, em organogramas, e em diversos outros materiais 

adequados e necessários aos objetivos do presente projeto. Por outro lado, tal pesquisa 

se revestiu de certos cuidados, já que registros contidos em arquivos magnéticos, assim 

como em documentos físicos, podem ter sido “[...] produzidos com um objetivo 
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específico e para um público específico (diferente da investigação do estudo), e essas 

condições devem ser avaliadas por completo [...]” (YIN, 2005, p. 116).  

Já o levantamento de evidências primárias no ambiente natural foi realizado por 

meio da pesquisa de campo, constituída de entrevistas com os sujeitos selecionados, 

executadas no segundo semestre do ano de 2012. 

Quanto aos fins, este estudo caracterizou-se como descritivo, posto que ele, 

conforme preconizado por Cervo et al. (2007), observou, analisou e correlacionou os 

fatos ou fenômenos sem manipulá-los, procurando descobrir, com a maior precisão 

possível, sua relação e conexão com outros, sua natureza e suas características. Além 

disso, esta pesquisa buscou conhecer uma das situações e relações que ocorrem na 

vida social, política e demais aspectos do comportamento humano, abordando dados e 

problemas que merecem ser estudados e que, para tal, precisam ser coletados e 

registrados ordenadamente para seu estudo propriamente dito. Finalmente, a 

classificação do estudo como descritivo se aplica, pois ele, conforme classificação 

sugerida por Michel (2009), se propôs a verificar e a explicar um fenômeno da vida real, 

que, neste caso, foi a possível formação de GEs pelas resseguradoras locais do 

mercado brasileiro de resseguro.  

 

4.2 SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

Os sujeitos selecionados para as entrevistas foram três tipos de executivos: 1) os 

que detinham a mais elevada posição hierárquica em cada uma das oito empresas que 

atuavam na modalidade de resseguradora local à época do trabalho de campo; 2) um 

que fosse atuante no segmento, mas sem ocupar qualquer posição nas resseguradoras 

locais; e 3) um que fosse atuante no maior escritório de advocacia em direito securitário 

da cidade do Rio de Janeiro.  

Enquanto a primeira escolha apresenta motivos óbvios para esta pesquisa, a 

segunda e a terceira escolhas configuraram-se em esforço extra no levantamento de 

informações primárias, visando a reduzir possíveis vieses resultantes das entrevistas 

com os executivos pertencentes às resseguradoras locais. Estes vieses poderiam 

surgir, por exemplo, pela existência de interesses particulares, nos executivos, por 

posições estratégicas por eles definidas e adotadas, ou mesmo por visão condicionada 
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ou parcial dos fatos, originada dentro das próprias resseguradoras pelas quais 

respondiam.  

No caso dos executivos pertencentes as oito resseguradoras locais, aqueles 

pertencentes às resseguradoras Munich Re, XL Re e Chartis Re se recusaram a 

conceder a entrevista à pesquisadora. Como resultado, as entrevistasse restringiram a 

cinco destes profissionais, e o roteiro utilizado nestas conversas encontra-se no 

Apêndice 1 deste trabalho. 

No caso do executivo atuante no segmento, mas sem estar diretamente ligado às 

resseguradoras locais, tratou-se do presidente da Associação Brasileira de Empresas 

Resseguradoras (Aber). Esta instituição foi fundada em 2007, no período compreendido 

entre a aprovação da Lei Complementar 126 e sua regulamentação pela Resolução 168 

do CNSP. Dela participam todas as resseguradoras locais e admitidas do País, dando-

lhe autoridade enquanto porta-voz do segmento. Sua atuação, enquanto representante 

das resseguradoras do País, é feita por meio de apresentação de sugestões nas 

audiências públicas realizadas pelos órgãos reguladores, controladores e fiscalizadores 

da atividade de resseguros do País. A elevada representatividade dessa associação 

ficou evidenciada, segundo seu presidente, durante o processo de abertura do mercado 

brasileiro de resseguros, quando as propostas por ela apresentadas obtiveram nível de 

aceitação da ordem aproximada de 70% por parte do governo brasileiro (PEREIRA, 

2012). 

Finalmente, a escolha de representante do maior escritório de advocacia da 

cidade do Rio de Janeiro atuante em direito securitário foi concretizada por meio do 

acesso ao presidente do conselho da Pellon & Associados Advocacia Empresarial. Este 

escritório de advocacia, com mais de 20 anos de existência, atua em quatro diferentes 

estados brasileiros - Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Pernambuco – e no 

Distrito Federal, possuindo posição muito consolidada no mercado de advocacia de 

seguros e de resseguros do Brasil, comprovada por longas parcerias que detém com 

várias seguradoras e resseguradoras, incluindo o IRB Brasil Re. Seu diferencial reside 

no fato de seus advogados, além da parte legal, também dominarem as operações de 

seguro e de resseguro, por serem egressos de empresas seguradoras e 

resseguradoras atuantes no mercado do País. Com estes predicados, o referido 

escritório é referência brasileira nos guias internacionais de seguros e de resseguros, 
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estando o entrevistado incluído na lista dos 100 advogados mais importantes do 

mundo, e o único na categoria de seguro (REVISTA APÓLICE, 2012).   

Antes de iniciar as entrevistas com os referidos executivos, procedeu-se a um 

pré-teste com o diretor da Bradesco Auto Re, subsidiária do grupo Bradesco Seguros9, 

Carlos Eduardo Corrêa do Lago. Este ensaio não só contribuiu para melhor preparar a 

pesquisadora em termos técnicos, como também lhe proporcionou a segurança e a 

experiência mínimas necessárias à adequada condução do ciclo de entrevistas com os 

sujeitos da pesquisa.  

O Quadro 9 apresenta resumo das principais características dos executivos e 

dos profissionais entrevistados.  

 
Quadro 9 – Perfil dos executivos entrevistados 

EMPRESA 
 

UF IDADE 
ESCOLA-
RIDADE 

CARGO HISTÓRICO PROFISSIONAL 

Ace Re SP 
44 

anos 

Superior em 
Ciências 
Atuariais 

Diretor 
Comercial 

Com mais de 24 anos de experiências 
em seguros e resseguros, atuou em 
empresas de todos os portes destas 
áreas, no Brasil.  

Austral Re RJ 
34 

anos  
Superior em 
Economia 

Diretor 
Executivo 

Com 12 anos de experiência no 
mercado de resseguro, participou do 
projeto de criação da Austral Re desde 
o seu start up.  

IRB Brasil 
Re 

RJ 
42 

anos 
Superior em 

Direito 
Presidente 

Funcionário público de carreira, atuou 
no Ministério do Trabalho e 
Previdência Social, no Ministério da 
Fazenda e como ex-presidente do 
Conselho de Administração do IRB.  

J. Malucelli 
Re 

PR 
42 

anos 

Superior em  
Administração 
de Empresas 

Diretor 
Presidente 

Com 21 anos de experiência, sempre 
atuou nas empresas do grupo, 
especialmente nas áreas financeira, de 
seguros e de resseguros.  

Mapfre Re SP 
42 

anos 

Superior em  
Administração 
de Empresas 

Diretor 
Presidente 

Com 18 anos de experiência na área 
de resseguro, sempre trabalhou no 
Grupo Mapfre Re, tendo atuado nas 
subsidiárias da Espanha, do Chile e do 
Brasil. 

Aber RJ 
63 

anos 
Superior em 
Engenharia 

Presidente 
Com 32 anos de experiência na área 
de seguros e de resseguros, atuou 
como diretor internacional do IRB.   

Pellon 
&Associado

s 
RJ 

63 
anos 

Superior em 
Direito 

Presidente 
do Conselho 

Com 40 anos de experiência na área 
jurídica de seguros e de resseguros, 
chefiou a área jurídica de grandes 
seguradoras, além de ter atuado na 
Susep e no IRB.  

Fonte: Elaboração própria.  

                                                 
9
A Bradesco Seguros é o principal acionista privado da IRB Brasil Re. 
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4.3 INSTRUMENTO DE LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS 

No presente estudo, as evidências primárias foram obtidas por meio de 

entrevistas semiestruturadas, nas quais o entrevistado teve liberdade para desenvolver 

cada situação em qualquer direção que considerasse adequada, e que também 

permitiram exploração ampla das questões. Nesta ocasião, com o intuito de se 

alcançarem os objetivos desta dissertação, foram abordadas as 13 dimensões 

estratégicas que, segundo Michael Porter (1989), são capazes de propiciar a 

identificação dos diferentes GEs existentes em qualquer indústria (conforme item 2.4). 

As entrevistas foram pré-agendadas conforme a disponibilidade dos executivos 

selecionados. Com duração variável entre o mínimo de 74 minutos e o máximo de 117 

minutos, elas foram realizadas nos locais de trabalho destes últimos, nas cidades do 

Rio de Janeiro, de São Paulo e de Curitiba, tendo sido gravadas mediante seu 

consentimento. Para melhor aproveitamento das informações, elas foram transcritas.  

Vale notar ainda que, durante as conversas, a pesquisadora ouviu e perguntou 

sem projetar suas opiniões e seus sentimentos sobre a situação, assim como 

concentrou seus esforços para reconhecer o que era relevante, acrescentando, 

posteriormente, anotações eventualmente necessárias. 

 

4.4 TRATAMENTO DAS EVIDÊNCIAS 

A atividade de tratamento das evidências obtidas na pesquisa de campo foi 

iniciada com a criação de um banco de dados para guarda das informações coletadas. 

Desta forma, foi preparado um rol abrangente das evidências brutas disponíveis, e que 

incluiu: 1) o plano de coleta de dados, no qual foram registrados não só as fontes de 

evidências, mas também o material levantado em cada fonte, e a forma como esse 

material foi obtido; 2) a gravação das entrevistas; 3) a transcrição das entrevistas; 4) as 

notas da pesquisadora, contendo observações feitas durante as entrevistas; e 5) os 

aspectos relevantes dos registros contidos nos arquivos disponibilizados. 

O teor das entrevistas foi analisado à luz das informações e das inferências 

obtidas por meio do levantamento bibliográfico-documental, tendo sido inicialmente 

separado em três blocos - o dos executivos das resseguradoras, o do representante da 

Aber, e o do representante do escritório legal – e apenas em seguida foi consolidado 

em um pensamento único. Este cuidado se deveu à necessidade de se atender ao 
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propósito anteriormente indicado de as informações dos dois últimos entrevistados 

serem utilizadas como meio de “depuração” de eventuais ideologias corporativas que – 

legitimamente – poderiam caracterizar as falas dos executivos ligados às 

resseguradoras. 

Em seguida, foi construído o paralelismo destas informações com as 13 

dimensões estratégicas que, segundo Michael Porter (1989), são capazes de propiciar 

a identificação dos diferentes GEs existentes em qualquer indústria. Ou seja, a análise 

das evidências obtidas nas entrevistas e nos documentos foi feita pelo confronto entre o 

material coletado em campo e as proposições teóricas obtidas a partir da revisão 

realizada na literatura acadêmica sobre o assunto, visando ao objetivo final deste 

trabalho: a compreensão dos GEs formados pelas resseguradoras locais do mercado 

brasileiro de resseguro. 

Na sequência, foram consolidados os pontos fortes e fracos, previamente 

mapeados a partir da pesquisa primária, de forma concisa que facilitasse a análise dos 

agrupamentos, utilizando-se a valoração apresentada a seguir. Vale notar que: a) foi 

realizada uma sofisticação extra no estabelecimento desta valoração, introduzindo-se a 

modulação de muito forte e muito fraco, necessária para refletir com maior 

fidedignidade a interpretação qualitativa dos elementos mapeados no levantamento das 

informações primárias; e b) além da qualificação dos pontos como fortes ou fracos 

adicionou-se a qualificação de ponto neutro, para ser entendido como aquele que não 

representa nem força e nem fraqueza por parte da empresa: 

 PF* = ponto muito forte 

 PF = ponto forte 

 PN = ponto neutro 

 pf = ponto fraco 

 pf* = ponto muito fraco 

Já para a obtenção dos agrupamentos estratégicos nesta indústria, as 

informações primárias foram organizadas conforme a tipologia de estratégias genéricas 

de Porter (1989) no que tange à formação de GEs, identificando, para cada uma das 13 

dimensões estratégicas: 

1) sua interpretação na indústria de resseguros; 
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2) suas implicações em termos estratégicos, conforme apontadas pelos entrevistados; 

3) seus aspectos estratégicos especificados para cada uma das empresas; 

4) a caracterização de cada aspecto em termos de pontos fortes, fracos e neutros, 

separada para cada uma das empresas. 

Para esta iniciativa, três aspectos devem ser destacados:  

1) para a caracterização dos pontos fortes, fracos e neutros de cada empresa, 

seguiram-se os ensinamentos de Porter (1989) de que: a) os indicadores conduzem 

tanto à formação quanto à modificação dos GEs de uma indústria; e b) as diferenças 

iniciais entre pontos fortes e pontos fracos das empresas levam as bem situadas a se 

distanciarem das demais na busca dos GEs protegidos por altas barreiras de 

mobilidade, à proporção em que a indústria se desenvolve. 

2) no caso das três resseguradoras cujos executivos se recusaram a conceder 

entrevista à pesquisadora, inviabilizando a realização da pesquisa de campo para elas 

(Munich Re, XL Re e Chartis Re), o preenchimento do quadro não pôde ser realizado. 

Passou-se, então, a tratar, para fins de análise dos possíveis GEs existentes, as cinco 

resseguradoras locais remanescentes e para as quais as entrevistas foram aceitas e 

realizadas: Ace Re, Austral Re, IRB Brasil Re, J. Malucelli Re e Mapfre Re.    

3) a partir da análise das informações apresentadas pelos entrevistados, conforme já 

mencionado, os pontos fortes, fracos e neutros foram avaliados de forma modulada, 

com o esforço adicional de lhes agregar, quando necessário, os níveis de intensidade 

alto ou baixo para demonstração, da forma mais fidedigna possível, das diferenciações 

observadas. 

 

4.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

A grande limitação desta pesquisa residiu na dificuldade de agendamento dos 

encontros com alguns dos executivos selecionados – o que atrasou a pesquisa de 

campo – e na recusa de três dos oito executivos das resseguradoras locais de 

conceder a entrevista. No caso, esta lacuna, que independeu da pesquisadora, revelou-

se forte, pois a ausência de três entrevistas – Munich Re, XL Re e Chartis Re – em uma 

proposta inicial de oito representou quase metade do total.   

Também era sabido que, inevitavelmente, a opção por pesquisa feita em grande 

parte à base de depoimentos de pessoas pertencentes às empresas objeto do estudo, 
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suscitaria vieses. Assim, observou-se certo desconforto por parte dos entrevistados 

quando inquiridos a respeito de pontos específicos como, por exemplo, as possíveis 

interferências do governo brasileiro no mercado de resseguro, e, consequentemente, 

nos negócios de suas respectivas empresas. 

Da mesma forma, não raro, especialmente no começo das entrevistas, alguns 

executivos, segundo percepção da pesquisadora, buscaram responder às questões 

acerca do funcionamento de suas respectivas empresas de forma idealizada. Tal 

percepção levou-a a mudar o formato de apresentação de algumas questões e 

ressubmetê-las para discussão mais à frente na conversa, após se certificar de que os 

momentos iniciais de tensão haviam sido vencidos.  

Ou seja, por mais que a pesquisadora tenha se esforçado em identificar estes 

desvios – tendo para tanto contado com o auxílio da pesquisa bibliográfico-documental 

e com os depoimentos dos dois entrevistados extra-empresas resseguradoras - não é 

impossível que algo lhe tenha escapado no que tange aos interesses particulares por 

determinadas posições ou a uma visão parcial dos fatos. Afinal, todos os entrevistados 

ligados a empresas estavam, direta ou indiretamente, ligados às estratégias 

competitivas em uso.   

Uma terceira limitação encontrada diz respeito à existência excessivamente curta 

do mercado livre de resseguro do País: pouco mais de quatro anos. Isto implica falta de 

estudos científicos que ajudem na corroboração dos fatos que esta pesquisa levantou, 

assim como prejudica a qualidade e a confiabilidade das informações existentes sobre 

tal mercado e que compuseram o referencial teórico deste trabalho.  

A última, mas muito relevante limitação, diz respeito ao insuficiente 

conhecimento existente acerca das atividades de resseguro por parte dos meios de 

comunicação brasileiros. Muitas vezes confundindo seguro com resseguro, estes 

terminam por divulgar informações acerca das atividades de seguro e das seguradoras 

do mercado brasileiro como se de resseguradoras se tratassem, podendo levar a erro 

na avaliação do material bibliográfico-documental.  

O próximo capítulo apresenta os resultados dos levantamentos secundário e 

primário desta dissertação. 
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS DO LEVANTAMENTO DE EVIDÊNCIAS 

Este capítulo será apresentado em duas partes, trazendo primeiramente os 

resultados do levantamento secundário, e, em seguida, os resultados do levantamento 

primário. 

5.1 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS RESSEGURADORAS LOCAIS 

Conforme indicado anteriormente, três tipos de resseguradoras, cada um deles 

com suas especificidades, foram autorizados a atuar no mercado brasileiro de 

resseguro, após a abertura à livre iniciativa, ocorrida, efetivamente, no ano de 2008: 

resseguradoras do tipo local, resseguradoras do tipo admitido e resseguradoras do tipo 

eventual (ver Quadro 10).  

No caso específico das resseguradoras do tipo local, mesmo tendo recebido o 

monopólio do resseguro dos seguros de vida por sobrevivência e de previdência 

complementar, e tendo assegurada reserva de mercado de 40% das demais operações 

de resseguro realizadas no País, ao final de 2011 – ou seja, depois de transcorridos 

quatro anos desde a extinção legal do monopólio brasileiro de resseguro - elas eram 

apenas oito empresas: Ace Ressegurador S.A.; Austral Ressegurador S.A.; Chartis 

Resseguros Brasil S.A.; IRB Brasil Resseguros S.A.; J. Malucelli Ressegurador S.A.; 

Mapfre RE do Brasil Cia de Resseguro; Munich RE do Brasil Ressegurador S.A.; e XL 

Resseguros Brasil S.A. (ver Quadro 11).  

Em contrapartida, àquela mesma época, as resseguradoras admitidas 

totalizavam 29, enquanto havia 54 resseguradoras eventuais em atuação. Vale notar 

que esta conformação de total predomínio numérico das resseguradoras eventuais 

sobre as admitidas, e destas sobre as locais, se mostrava constante desde 2008, ano a 

partir do qual a Susep passou a autorizar resseguradoras privadas a atuarem no 

mercado brasileiro (ver Quadro 12).  
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Quadro 10– Tipos de resseguradoras em operação no Brasil em novembro de 2011, e 
suas principais características. 

Tipo Características 

Local 

 Estava obrigada a: 
o Receber autorização da Susep para operar no Brasil; 
o Estabelecer escritório sede no Brasil; 
o Constituir capital mínimo inicial de R$ 60 milhões; 

 Somente lhe era permitido transferir, para empresas a ela ligadas e 
estabelecidas no exterior, até 20% do prêmio captado no Brasil, 
salvo em caso do resseguro para os ramos garantia, crédito à 
exportação, rural, crédito interno e riscos nucleares; 

 Possuía monopólio do resseguro dos seguros de vida por 
sobrevivência e previdência complementar, assim como 40% de 
reserva de mercado para qualquer resseguro realizado no Brasil.  

Admitida 

 Estava obrigada a receber autorização da Susep para operar no 
Brasil; 

 Tinha que estar constituída segundo as leis de seu país de origem 
para subscrever resseguros locais e internacionais nos ramos de 
atuação no Brasil, e comprovar que iniciara tais operações no país 
de origem há mais de cinco anos; 

 Tinha que comprovar situação regular de solvência perante o 
órgão supervisor de seu país de origem;  

 Devia atender requisito de avaliação de solvência por agência 
classificadora de risco - rating de crédito;  

 Devia possuir patrimônio líquido não inferior a US$ 100 milhões; 

 Estava obrigada a possuir escritório de representação no Brasil;  

 Precisava manter conta em moeda estrangeira vinculada à Susep 
da ordem de US$ 5 milhões.  

Eventual 

 Estava obrigada a receber autorização da Susep para operar no 
Brasil; 

 Tinha que estar constituída segundo as leis de seu país de origem 
para subscrever resseguros locais e internacionais nos ramos de 
atuação no Brasil, e comprovar que iniciara tais operações no país 
de origem há mais de cinco anos; 

 Tinha que comprovar que se encontrava em situação regular 
quanto a sua solvência, perante o órgão supervisor de seu país de 
origem;  

 Devia atender requisito de avaliação de solvência por agência 
classificadora de risco - rating de crédito; 

 Devia possuir patrimônio líquido não inferior a US$ 150 milhões; 

 Estava obrigada a possuir procurador designado que fosse pessoa 
física domiciliada no Brasil; 

 Devia possuir comprovante de que a legislação vigente em seu 
país de origem permitia movimentação de moedas de livre 
conversibilidade, para cumprimento de compromissos de 
resseguro no exterior. 

Fonte: Elaboração própria, adaptado de KPMG (2011) 
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Quadro 11 – Resseguradoras locais instaladas no Brasil, de janeiro de 2007 a novembro 
de 2011, e país de origem de seu capital social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria, com base em CNSeg (2011). 
 
 

Quadro 12 – Quantidade de resseguradoras instaladas no Brasil após a abertura do 
mercado, por tipo, ao final de cada ano - 2007a 2011 

Tipo de 

Resseguradora 
2007 2008 2009 2010 2011 

Local 1 5 6 6 8 

Admitida 0 18 21 25 29 

Eventual 0 25 46 56 54 

TOTAL 1 48 73 87 91 

Fonte: Elaboração própria, com base em Susep (2011). 

De acordo com a Susep (2011), apesar de estarem em número substancialmente 

menor que os dois outros tipos de resseguradoras juntos, as locais passaram a dominar 

o mercado de resseguros do País a partir de sua abertura à livre concorrência. Ou seja, 

apesar da tendência ao aumento contínuo no número dos players eventuais e admitidos 

no cenário brasileiro, e das alterações havidas na legislação regulatória do setor em 

201110, o coletivo das resseguradoras locais pouca alteração sofreu em sua 

participação de mercado (ver Tabela 2). 

                                                 
10

 Conforme já mencionado, as locais passaram a ser impedidas de realizar transferência, para empresas ligadas ou 
pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro, se sediado no exterior, de mais de 20% do prêmio correspondente 
a cada cobertura contratada no País. 

Ano de 
início de 
operação 

Quantidade 
acumulada 

Denominação das resseguradoras 
locais em funcionamento 

Origem do 
capital 

2007 1 IRB Brasil Resseguros S.A.  Brasil 

2008 5 

J. Malucelli Ressegurador S.A.  Brasil 

Munich Re do Brasil Ressegurador S.A.  Alemanha 

Mapfre Re do Brasil Cia de Resseguros Espanha 

XL Resseguros Brasil S.A.  Irlanda 

2009 6 Ace Ressegurador S.A.  Suíça 

2011 8 
Austral Ressegurador S.A.  Brasil 

Chartis Resseguros Brasil S.A.  EUA 
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Tabela 2 – Market shares das resseguradoras locais e do grupo composto pelas 
resseguradoras admitidas e eventuais, de janeiro de 2009 a junho de 2011 - Posições 
trimestrais em 2009, 2010 e na primeira metade de 2011; médias anuais de 2009 e de 
2010; e média do primeiro semestre de 2011 
 

Fonte: Elaboração própria, com base em Susep (2011). 

Como, ao final de 2011, cada uma das oito resseguradoras locais em operação 

no País possuía diferenças em termos de origem geográfica, de formação histórica e de 

características operacionais e negociais, vale ressaltar suas especificidades no que 

tange ao poder de mercado, advindas tanto de suas respectivas expertises no negócio 

de resseguros quanto – quando for o caso – pelo suporte recebido de suas respectivas 

controladoras, conforme evidenciado a seguir.   

5.1.1 Perfil e Especificidades das Resseguradoras Locais 

a) Ace Ressegurador S.A. (Ace Re) 

A Ace Re foi constituída em 16 de abril de 2009 e autorizada a operar como 

resseguradora local no País por meio da Portaria Susep nº 3.352, de 25 de novembro 

de 2009. Apesar de controlada por intermédio da Ace Participações Ltda., e da Ace Ina 

International Holdings Ltd., seu controle acionário indireto e a ingerência efetiva em 

seus negócios pertenciam, em dezembro de 2011, à Ace Limited, conglomerado que, à 

época, operava em 50 país e que havia investido no Brasil desde a abertura do 

mercado ressegurador brasileiro (ACE, 2011).   

Ano Trimestre 
Resseguradoras 

locais 

Resseguradoras 
admitidas e 
eventuais 

2009 

1º 84% 17% 

2º 77% 23% 

3º 76% 24% 

4º 57% 43% 

Média no ano de 2009 73% 27% 

2010 

1º 67% 33% 

2º 69% 31% 

3º 70% 30% 

4º 66% 34% 

Média no ano de 2010 68% 32% 

2011 
1º 65% 35% 

2º 69% 31% 

Média 1º semestre 2011 67% 33% 
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Neste segmento, a meta do conglomerado era atingir liderança nas três 

modalidades em que atuava para a atividade de resseguro: como resseguradora local, 

como resseguradora admitida e como resseguradora eventual. Para tal, constituiu: 1) a 

Ace Re, resseguradora local; 2) a Ace Tempest Re, resseguradora admitida; e 3) a Ace 

Property & Casualty, resseguradora eventual (ACE, 2011).  

Ao final do referido ano, a resseguradora local Ace Re ressegurava, com 

exclusividade, os riscos cedidos em contratos do tipo automático por seu braço 

segurador – a Ace Seguradora - com objetivo de absorver toda a produção que, até 

então, vinha sendo repassada ao IRB (BUENO, 2011c).  

Em janeiro de 2012, a referida resseguradora local ainda não possuía rating 

fornecido por agência internacional de classificação de risco. 

b) Austral Ressegurador S. A. (Austral Re) 

A Austral Resseguradora (Austral Re) foi autorizada pela Susep a operar com 

resseguro e com retrocessão, na modalidade de resseguradora local, em fevereiro de 

2011, por meio da Portaria nº 3908. Braço no setor de resseguros da Vinci Partners, 

empresa de gestão de investimentos financeiros, a referida resseguradora entrou no 

mercado brasileiro com a estratégia de atuar em todos os segmentos e tendo como 

foco os contratos automáticos de resseguro (SUSEP, 2011). 

Em linha com sua estratégia, os planos da Austral Re, objetivavam prover 

capacidade de absorção de riscos excedentes para as seguradoras do mercado, 

incluindo a do próprio grupo, lhe permitindo construir uma carteira de riscos 

diversificada. Sua meta era tornar a empresa um dos principais players do País, 

oferecendo capacidade ao mercado por meio de serviço de qualidade e 

desburocratizado (FREIRE, 2011).  

A Austral Re havia estabelecido como meta alcançar um nível de participação de 

10% a 12% dos mercados de seguro e de resseguro brasileiros até 2016. Para tal, 

poderia se utilizar dos seguintes mecanismos: 1) seus acionistas poderiam lhe aportar 

novos investimentos; 2) a seguradora do grupo poderia concentrar seus negócios na 

área de seguros de grandes obras de infraestrutura: o seguro garantia e o seguro de 

riscos de engenharia; e 3) a resseguradora poderia operar em uma gama maior de 
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segmentos, apoiando-se em estudos que previam que o Brasil receberia, até 2016, 

cerca de R$ 1,2 trilhão em investimentos (FREIRE, 2011). 

c) Chartis Resseguros Brasil S. A (Chartis Re) 

Em 4 de abril de 2011, a Susep concedeu autorização à Chartis Resseguros 

Brasil S.A. (Chartis Re) para operar como resseguradora local no País, com capital de 

R$ 80 milhões e tendo por objeto a operação com resseguros e com retrocessão em 

todos os ramos de seguro. A oitava resseguradora local a se constituir no Brasil tinha 

seu controle acionário e sua gestão exercidos pela Chartis Seguros Brasil S.A, 

subsidiária brasileira da Chartis Inc., pertencente à American International Group (AIG) 

(SUSEP, 2011). 

A AIG entrou em processo de insolvência com a crise financeira de 2008, sendo 

socorrida e estatizada pelo governo norte-americano e dando origem à AIU Holding, 

que em julho de 2009 trocou sua denominação para Chartis. No Brasil, a AIU Seguros 

adotou a denominação de Chartis Seguros Brasil (SILVA, 2009).  

Desde 1997 a então AIG operava no Brasil por meio de uma joint venture com o 

Unibanco. Em função da crise financeira de 2008, o banco brasileiro comprou a parcela 

da seguradora americana, que manteve ativa sua licença para operar no País (SILVA, 

2009). 

O grupo Chartis também trouxe para o Brasil sua resseguradora admitida, a 

American Home Assurance Company, que apesar de possuir apenas um escritório de 

representação no País, participou do bilionário contrato da Petrobras, celebrado no 

início de 2010 (JUNIOR, 2011).  

Ao final de 2011, a Chartis Re não havia iniciado suas operações, pois ainda se 

encontrava em processo de estruturação operacional. No entanto, declarava, como seu 

principal objetivo comercial, oferecer capacidade ao mercado brasileiro dentro dos 

padrões e das políticas do grupo Chartis Inc. para atendimento à sua própria 

seguradora, além de buscar sinergia com o mercado segurador como um todo 

(JUNIOR, 2011).  
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d) IRB Brasil Resseguros S.A. (IRB Brasil Re) 

A resseguradora IRB Brasil Resseguros S.A (IRB Brasil Re) foi criada em 1939, 

na condição de empresa pública detentora do monopólio de resseguro do País. Em 

1966, passou a acumular a função de órgão regulador do mercado, e assim 

permaneceu até o ano de 2007, período em que contribuiu para o desenvolvimento dos 

mercados brasileiros de resseguro, de cosseguro e de retrocessão, em conformidade 

com as políticas do CNSP. A partir de 2008, a IRB Brasil Re saiu da condição de 

monopolista, passando a atuar como resseguradora local (SUSEP, 2011).  

Ao final de 2011, a IRB Brasil Re era uma sociedade anônima de economia mista 

e de capital fechado, vinculada ao Ministério da Fazenda. Apesar de seu controle ainda 

ser estatal, 50% de seu capital pertencia ao Tesouro Nacional e 50% à iniciativa 

privada. Seus sócios privados eram o Banco Bradesco, com 22% de participação 

acionária, o Banco Itaú Unibanco, com 17%, e mais 70 seguradoras, com participação 

conjunta de 11% (ROMERO, 2011). 

No primeiro semestre de 2011, a IRB Brasil Re iniciou seu processo de 

internacionalização, com estratégia de entrada focada, inicialmente, nos mercados 

latino-americano e africano. Mas como essa expansão precisava ser realizada por 

gestão compartilhada com a iniciativa privada, era necessário redefinir sua situação 

societária, que ainda a configurava como uma sociedade de economia mista (MOTA, 

2011).  

Para tal, o governo brasileiro autorizou, ao final de 2011, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a contratar serviço de avaliação para 

definição do valor da IRB Brasil Re para, em seguida, lhe aportar capital, aumentando 

sua capacidade de subscrição e, consequentemente, sua competitividade (MOTA, 

2011). Nessa época, havia a expectativa de que, com a privatização, houvesse 

lançamento das ações da referida resseguradora no Novo Mercado de bolsa brasileiro 

(ROMERO, 2011). 

Em linha com o objetivo de internacionalização, o IRB conseguiu obter sua 

primeira classificação de risco, recebendo da A.M. Best11, a nota "A-", ao final de 2011. 

Quarto grau mais alto na escala de 13 degraus da agência, esta nota permitia que a 

                                                 
11

 Além de medir a capacidade de uma empresa de pagar sua dívida, a A.M. Best mede a capacidade da seguradora 
de pagar indenizações. 
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resseguradora entrasse em mercados como o do Uruguai e do Peru, nos quais a 

classificação de risco era exigida (MOTA, 2011). 

Por outro lado, ao final de 2011 ainda possuía quase 500 funcionários efetivos e 

outros tantos terceirizados, o que muito contribuía para tornar elevado seu custo 

administrativo, então superior a dois dígitos percentuais do total de seus custos 

operacionais. Além disso, perdas nos escritórios de Londres e dos Estados Unidos, 

remanescentes de sua primeira tentativa de internacionalização, ocorrida de 1974 a 

1985, ainda se perpetuavam ao final de 2011, gerando questionamentos para a decisão 

da IRB Brasil Re de aceitar riscos do exterior (BUENO, 2011a). 

Como, após a abertura do mercado brasileiro, era generalizada a percepção 

acerca da supremacia - amealhada ao longo dos anos de monopólio - da expertise da 

IRB Brasil Re, em relação ao mercado brasileiro de resseguros, e como as autorizações 

da Susep aos novos entrantes foram coincidentemente iniciadas em 2008 - época de 

grave crise na economia global - as cedentes brasileiras foram cautelosas quanto à 

cessão de riscos aos novos players do mercado. Tais fatores circunstanciais, aliados à 

percepção de que a estatal contaria com suporte financeiro do governo brasileiro para 

honrar seus compromissos, caso aquela crise atingisse o País, levaram à manutenção 

da fidelização à IRB Brasil Re. Por conseguinte, ao final de 2011, a mais antiga 

resseguradora local do País, e maior resseguradora de toda a América Latina, ainda se 

beneficiava por ser a única a conhecer todas as seguradoras brasileiras e a estar 

totalmente familiarizada com suas carteiras de seguros e práticas de subscrição 

(STANDARD & POORS, 2011).  

e) J. Malucelli Ressegurador S.A. (J. Malucelli Re) 

Através de sua Portaria 2.942, de 23 de maio de 2008, a Susep concedeu à J. 

Malucelli Resseguradora (J. Malucelli Re) autorização para operar como resseguradora 

local no Brasil (SUSEP, 2011).  

Primeira empresa brasileira criada após a quebra do monopólio estatal do 

resseguro, a J. Malucelli Re é membro do Grupo J. Malucelli Participações em Seguros 

e Resseguros, holding controlada pelo Paraná Banco e detentora do conglomerado 

formado pela J. Malucelli Seguradora, pela J. Malucelli Resseguradora e pela J. 

Malucelli Seguradora de Crédito. Este conglomerado, ao final de 2011, faturava R$ 1 
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bilhão por ano com negócios diversos, como construção civil, telecomunicações; 

energia, agronegócio, financeiro e até um time de futebol - o Corinthians paranaense 

(SPAGNUOLO, 2011).  

Seu controlador, o Paraná Banco, é um banco múltiplo de médio porte, possuidor 

de importantes operações na região Sul do Brasil e especializado em concessão de 

crédito consignado, e em serviços ao middle market (SUSEP, 2011).  

Em junho de 2011, o Paraná Banco firmou pareceria estratégica com o Travelers 

Companies, segundo maior grupo de seguros norte-americano, para aumentar, em até 

10 vezes, a capacidade de retenção de riscos e de diversificação de negócios de sua 

seguradora, permitindo a atuação dela nos ramos de responsabilidade civil profissional 

e de riscos de engenharia (VALOR ECONÔMICO, 2010).  

Ao final de 2011, as operações da J. Malucelli Resseguradora estavam restritas 

ao ramo de seguro garantia, posto que a seguradora de seu grupo, seu cliente único e 

cativo, era líder no segmento na América Latina e no Brasil.  

Por outro lado, o investimento da Travelers Companies foi realizado visando 

retorno ao segmento de seguros gerais para clientes corporativos, que a empresa 

seguradora do grupo havia abandonado em 2008, após uma malsucedida experiência 

com seguros de crédito (SPAGNUOLO, 2011). 

Ao final de 2011, a J. Malucelli Re se configurava como a terceira maior 

resseguradora do País em volume de prêmios e entrou com pedido de autorização para 

atuar em resseguros em diversos países, como Argentina, Equador, Uruguai e 

República Dominicana (PARANÁ BANCO, 2011). 

Em agosto de 2011, a agência de classificação de risco Fitch elevou o rating 

nacional de força financeira (FFS)12 da J. Malucelli Re de "A-" para "A". Dentre os 

fatores que levaram à melhora da classificação, a Fitch citou o aumento dos ratings do 

Paraná Banco, acionista majoritário da companhia, e a entrada da Travelers no capital 

do grupo J. Malucelli (MARQUES, 2011). 

 

 

                                                 
12

 O indicador mostra a segurança financeira de uma companhia de seguros para honrar os pagamentos de apólices 
e demais contratos. 
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f) Mapfre Re do Brasil Companhia de Resseguros (Mapfre Re) 

Em novembro de 2008, através da Portaria Susep nº 3.094, a Mapfre Re 

Assessoria Ltda. recebeu a denominação de Mapfre Re do Brasil Companhia de 

Resseguros (Mapfre Re), e foi autorizada a operar como resseguradora local no País, 

sob controle acionário da Mapfre Re Compañia de Reaseguros S.A., principal empresa 

resseguradora espanhola e uma das 20 maiores em nível mundial (SUSEP, 2011).  

A Mapfre Re constituiu um escritório no Brasil em 1996 aguardando abertura do 

mercado de resseguro, que não aconteceu à época. No entanto, permaneceu no País 

porque o considerava um mercado de elevado potencial de crescimento e com o qual 

desejava se expandir (GAZETA MERCANTIL, 2011).  

Como estratégia, a Mapfre Re do Brasil buscava operar também com as 

seguradoras concorrentes de seu braço segurador, além da própria. Sua linha de 

atuação era tradicional e focada em negócios de “cauda curta”, cujos sinistros, além de 

serem regulados rapidamente, permitem apuração precisa dos valores ganhos e 

perdidos ao final. Portanto, não ressegurava riscos duvidosos e tampouco atuava em 

produtos mais sofisticados da área financeira. (GAZETA MERCANTIL, 2011).  

Em janeiro de 2012, a referida resseguradora local ainda não possuía rating 

fornecido por agências de classificação de risco (CHIASSO, 2012). 

g) Munich Re do Brasil Ressegurador S.A. (Munich Re) 

A Portaria Susep n° 2.939, de 23 de maio de 2008, concedeu à Münchener Rück 

do Brasil Resseguradora S.A. (Munich Re) autorização para operar como 

resseguradora local no País. Subsidiária da Munich Re AG, maior resseguradora 

mundial em prêmio subscrito e possuidora de mais de cinco mil clientes em 160 países, 

a Munich Re foi a primeira resseguradora estrangeira a operar no Brasil (SUSEP, 

2011).  

A referida resseguradora iniciou suas operações no Brasil em 1997, quando o 

governo brasileiro anunciou sua intenção de abrir o mercado local de resseguro. 

Diferentemente de seus competidores internacionais, que fecharam suas operações ou 

que reduziram seus tamanhos, quando a intenção não se concretizou, a Munich Re 

manteve sua representação local (FENASEG, 2011). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aktiengesellschaft
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Sua presença e atuação, por mais de uma década, no mercado de retrocessão 

brasileiro, possibilitou que adquirisse conhecimento acerca desse mercado, que 

fortalecesse o relacionamento com o IRB, e que se familiarizasse com os principais 

seguradores locais, adquirindo vantagem competitiva importante no novo ambiente de 

negócios do País (FENASEG, 2011). 

Em dezembro de 2011, a Munich Re se constituía em uma sociedade anônima 

de capital fechado que retrocedia para as resseguradoras eventuais do Grupo Munich 

Re, atuantes no mercado ressegurador brasileiro (SUSEP, 2011).  

À mesma época, a Moody's Investors Service firmou os ratings de força 

financeira de seguros (IFS) da Munich Re do Brasil em A3 - na escala global moeda 

local - e Aaa.br na escala nacional brasileira13. Tais ratings refletiam, principalmente, o 

amplo suporte e a ampla supervisão que a Munich Re do Brasil recebia de sua 

controladora sediada na Alemanha (MOODY’s, 2011). 

Ao final de 2011, a companhia se encontrava entre as líderes do mercado 

ressegurador doméstico, com cerca de 20% dos prêmios emitidos localmente, atrás 

apenas da IRB Brasil Re (MOODY’s, 2011). Possuía maior interesse nos segmentos 

afetos aos ramos de engenharia, face aos projetos de infraestrutura relacionados à 

Copa do Mundo de 2014, às Olímpíadas de 2016, ao PAC, e ao pré-sal, seguidos pelos 

ramos de garantia e agrícola (FOLEGO, 2011).  

A resseguradora assumiu, em 2011, a liderança do resseguro de risco de 

engenharia do País, a partir da celebração de três grandes contratos de resseguro: 1) o 

de construção de 10 instalações eólicas no estado brasileiro de Santa Catarina, cujos 

ativos segurados superaram US$ 1 bilhão; 2) o da usina hidrelétrica de Belo Monte no 

Rio Xingu; e 3) o de participação no resseguro dos riscos relativos à construção da 

ferrovia Transnordestina (BUENO, 2010).  

h) XL Resseguros Brasil S.A. (XL Re) 

A XL Re, recebeu autorização da Susep para operar como resseguradora local 

em dezembro de 2008, tendo seu controle acionário direto pertencente à XL Re 

                                                 
13

 Os ratings em escala nacional da Moody's são avaliações de idoneidade creditícia entre as emissões de dívida e 
os emissores de um dado país, para permitir que os participantes do mercado diferenciem melhor os riscos relativos. 
Diferem dos ratings globais da Moody´s pois não são comparáveis ao universo global de entidades por ela 
classificadas, mas apenas a outras emissões e emissores classificados no mesmo país. 
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Participações, e o controle acionário indireto pertencente à XL Capital Ltd. Mas em 

22/09/2010 tais controles foram repassados para a XL Group PLC, sociedade 

organizada sob as leis da Irlanda (SUSEP, 2011). 

Em dezembro de 2011, o Grupo XL Re já possuía relacionamento com o 

mercado segurador brasileiro há mais de uma década, o que lhe garantia familiaridade 

com suas práticas de subscrição (SEGNEWS, 2011).   

Uma vez concluída a apresentação das principais características individuais das 

resseguradoras locais que se encontravam em atuação no País ao final de 2011, torna-

se possível realizar análise comparativa entre essas características, assim como a 

sinalização de seus objetivos estratégicos, assunto do próximo item.  

5.1.2 Análise comparativa das características das resseguradoras locais  

Em primeiro lugar, as datas de início de suas atividades no País diferiram 

bastante (ver Quadro 13), havendo imensa defasagem entre o longo tempo de atuação 

da IRB Brasil Re – criada em 1939, ainda que na condição de empresa estatal 

monopolista - e o período de existência das demais resseguradoras locais privadas, 

que somente a partir de 2008 foram autorizadas a se instalar no Brasil (SUSEP, 2011).  

Quadro 13 – Data de início das atividades das resseguradoras locais que se encontravam 
em atuação no Brasil ao final de 2011 

Data de início 
funcionamento 

Resseguradora 

03/04/1939 IRB Brasil Resseguros S.A.  

23/05/2008 J. Malucelli Ressegurador S.A.  

23/05/2008 Munich Re do Brasil Ressegurador S.A.  

14/11/2008 Mapfre Re do Brasil Cia de Resseguro 

05/12/2008 XL Resseguros Brasil S.A.  

25/11/2009 Ace Ressegurador S.A.  

31/01/2011 Austral Ressegurador S.A.  

04/04/2011 Chartis Resseguros Brasil S.A.  

Fonte: Elaboração própria, com base em CNSeg (2011) 

É evidente que quanto maior tempo de atuação de um player em qualquer que 

seja o mercado, maior a possibilidade de ele adquirir mais expertise em todos os 

aspectos do negócio, e vice versa. De fato, há forte recorrência, nos depoimentos de 

especialistas no mercado de resseguros, quanto ao diferencial apresentado pela IRB 
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Brasil Re em relação às demais resseguradoras locais no que tange à sua familiaridade 

com as peculiaridades do mercado brasileiro – o que é agudizado pela percepção de 

segurança diferenciada trazida pelo fato de tratar-se de empresa que (ainda) possui o 

Estado brasileiro como sócio: “A vantagem do IRB é conhecer os riscos do Brasil 

melhor que os outros, saber bem o que aceitar e recusar.” (MÁXIMO, 2009). 

 A brusca mudança ocorrida na configuração tradicional do mercado de 

resseguros do País, representada pela quebra do monopólio exercido pelo IRB Brasil 

Re, afetou-lhe alguns indicadores-chave, cujas mudanças precisam ser compreendidas 

à luz da nova condição competitiva. Por exemplo, ao longo do triênio 2008-2010 houve 

queda significativa no nível de sinistralidade do grupo das resseguradoras locais (ver 

Tabela 3). Isso se deu porque, à época do monopólio, as apólices de seguro brasileiras 

tinham coberturas pouco abrangentes e custo elevado, o que “empurrava” o índice de 

sinistralidade do País como um todo para níveis mais baixos do que os resultados 

internacionais. Esta artificialidade permitiu que o IRB mantivesse, durante décadas, um 

dos maiores contratos automáticos de cessão de resseguro do mundo, o que lhe dava 

capacidade para aceitar riscos bons e riscos ruins, com os últimos sendo compensados 

pelos primeiros (MENDONÇA, 2011b).    

No entanto, após a abertura do mercado brasileiro de resseguros, os novos 

players instalados no País, não sendo obrigados a assumir todo e qualquer risco 

ofertado pelas seguradoras - como acontecia com o IRB à época do monopólio - 

assumiram posição tecnicamente mais criteriosa ao avaliar os riscos que lhes são 

ofertados, passando a declinar a aceitação por falta de interesse comercial. Assim, sem 

ter como repassar riscos ruins para o ressegurador, as seguradoras passaram a 

recusá-los, resultando em redução dos níveis globais de sinistralidade (MENDONÇA, 

2011b).   
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Tabela 3 – Indicadores de desempenho das resseguradoras locais brasileiras - 2008 a 
2010. 

Indicador de desempenho  
2008 
(R$ 

milhares) 

2009 
(R$ 

milhares) 

2010 
(R$ 

milhares) 

Variação 
2009-2010 

(%) 

Total prêmio ganho  1.607 1.817 1.467 - 19,3% 

Total lucro líquido/prejuízo 416 385 454 17,9% 

Total patrimônio líquido 2.284 2.431 2.627 8,1% 

Total prêmio captado (a) 3.548 3.721 2.148 - 42,3% 

Prêmios captados IRB (b) 3.219 2.915 1.181 - 59,5% 

Prêmios captados demais 
locais (c) 

329 806 967 20,0% 

Prêmios IRB / Prêmios total 
(b/a) 

90,7% 78,3% 55,0% - 29,8% 

Prêmios demais locais / 
Prêmios total (c/a) 

9,3% 21,7% 45,0% 107,4% 

Nível de sinistralidade geral
1
 75,8% 61,4% 55,8% - 9,1% 

Retorno sobre o patrimônio 
líquido 

4,6% 2,1% 11,9% 466,8% 

1
Corresponde ao percentual dos prêmios ganhos utilizado para pagar os sinistros. 

Fonte: Elaboração própria, com base em Susep (2011).  

Também a evolução do total de prêmios captados pelas resseguradoras locais 

(ver Tabela 3) ajuda a ilustrar esta acomodação do mercado. Entre 2009 e 2010 houve 

queda da ordem de 42% neste indicador, o que pode ser atribuído à diminuição de 

cerca de 60% na captação da IRB Brasil Re no período. Isso porque, sendo a 

resseguradora local de maior volume de captação, sua queda influenciou o resultado 

global em 30%, deslocando a média do grupo das resseguradoras locais para baixo. E 

o resultado global das locais só não foi pior porque, em contrapartida, as seis demais 

resseguradoras locais em atuação14 obtiveram juntas aumento de 20% no volume de 

prêmio captado (SUSEP, 2011).  

Deslocando o foco da análise para os indicadores individuais de cada 

resseguradora local, o primeiro aspecto evidenciado é o fato de que, mesmo dentre as 

novas entrantes, as datas de início de funcionamento foram diferentes: umas 

garantiram espaço logo ao início da abertura do mercado (caso da J. Malucelli Re, da 

Munich Re, da Mapfre Re, e da XL Re), enquanto as demais atrasaram esta entrada em 

                                                 
14A esta época a Chartis Re, apesar de já estar autorizada, ainda não iniciara suas operações com o mercado.  
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maior ou menor grau, sendo que a Chartis Re só o fez praticamente 3,5 anos após a 

abertura.  

Por outro lado, é importante lembrar que duas destas empresas – a Mapfre e a 

Munich - já se encontravam atuando no mercado brasileiro como retrocessionárias 

antes mesmo da abertura efetiva do mercado de resseguro, o que lhes rendeu 

conhecimento extra sobre as especificidades locais, contribuindo positivamente para 

seus desempenhos quando da abertura do mercado (SULAMÉRICA ONLINE, 2012). 

 Outra diferença entre as resseguradoras locais, observada ao final de 2011, 

remetia à amplitude de sua atuação em relação aos segmentos do mercado de 

resseguro por elas atendidos, esses formados pelos diversos grupos e tipos de seguro, 

e materializados por seus respectivos limites de retenção (ver Tabela4).  

Primeiramente, observa-se que a Mapfre, a Munich, a XL e a Austral atuavam 

em todos os segmentos, enquanto as demais apresentavam maior ou menor tendência 

à seletividade: a) Chartis Re e IRB Re não atuavam em cascos nem em crédito; b) Ace 

Re não atuava em marítimos nem em aeronáuticos; e c) J. Malucelli se especializava 

em seguros garantia, constituídos por riscos financeiros e de crédito, da área de danos 

materiais. 

Tais opções de foco de atuação trazem, às empresas, consequências positivas e 

negativas em termos de competitividade.  

Tabela 4 – Segmentos de resseguro de atuação das resseguradoras locais, e seus respectivos 

limites de retenção de risco, em junho de 2011.  

Segmentos de 
atuação 

ACE  
(R$ 

Milhão) 

Austral  
 (R$ 

Milhão) 

Chartis 
(R$ 

Milhão) 

IRB                
(R$ 

Milhão) 

J. M.           
(R$ 

Milhão) 

Mapfre     
(R$ 

Milhão) 

Munich 
(R$ 

Milhão) 

XL               
(R$ 

Milhão) 

Patrimonial 1, 1 6,0 6,0 250,0 --- 4,0 6,0 5,0 

Riscos especiais 1, 1 6,0 6,0 50,0 --- 4,0 6,0 5,0 

Responsabilidade  1, 1 6,0 6,0 30,0 --- 4,0 6,0 5,0 

Cascos 1, 1 6,0 --- --- --- 4,0 6,0 5,0 

Automóvel 1, 1 6,0 6,0 4,0 --- 4,0 6,0 5,0 

Transportes 1, 1 6,0 6,0 15,0 --- 4,0 6,0 5,0 

Riscos financeiros 1, 1 6,0 6,0 400,0 37,5 4,0 10,5 5,0 

Crédito 1, 1 6,0 --- --- 37,5 4,0 10,5 5,0 

Habitacional 1, 1 6,0 6,0 400,0 --- 4,0 6,0 5,0 

Rural 1, 1 6,0 6,0 50,0 --- 4,0 6,0 5,0 

Outros --- 6,0 6,0 50,0 --- 4,0 6,0 5,0 

Marítimos --- 6,0 6,0 60,0 --- 4,0 6,0 5,0 

Aeronáuticos --- 6,0 6,0 100,0 --- 4,0 6,0 5,0 

Pessoas coletivos 1,1 6,0 6,0 10,0 --- 4,0 6,0 5,0 

Pessoas individual --- 6,0 6,0 10,0 --- 4,0 6,0 5,0 

Fonte: Elaboração própria, com base em Susep (2011) 
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No caso da J. Malucelli, por exemplo, sua atuação exclusiva em seguros garantia 

lhe assegurou liderança no segmento tanto no Brasil quanto na América Latina. Por 

outro lado, mesmo considerando as vantagens competitivas trazidas por esta expertise, 

seu controlador indireto – o Paraná Banco – optou por diversificar os negócios da 

seguradora brasileira do grupo, expandindo sua atuação para os ramos de 

responsabilidade civil profissional e para os riscos de engenharia (SPAGNUOLO, 2011).  

Também a Munich Re, que igualmente restringia suas operações ao segmento 

de seguro garantia, em dezembro de 2011 as expandiu para o segmento de riscos de 

engenharia, do qual assumiu a liderança. Além disso, ela também operava com riscos 

de responsabilidade civil, riscos diversos, riscos aeronáuticos e riscos agrícolas, e até 

havia lançado produtos que comercializava no exterior, mas que eram desconhecidos 

no Brasil.  

 Outro destaque é a estratégia do grupo Ace Re de trazer para o Brasil a 

experiência adquirida com os seguros que já realizava na Inglaterra, todos voltados 

para obras de infraestrutura dos Jogos Olímpicos de 2012 (BUENO, 2011c).    

Estas ações indicavam atenção aos movimentos do mercado por parte de 

algumas das empresas locais, de forma a ajustarem, de forma rápida, seu escopo de 

atuação para garantirem posicionamento competitivo. Consequentemente, é legítimo 

supor que aquelas empresas que se mostrarem menos afeitas a este tipo de adaptação 

poderão, eventualmente, sofrer perda de participação de mercado.  

Ainda com relação aos limites de retenção das resseguradoras locais, como eles 

indicam o máximo de responsabilidade que elas podem absorver por risco, quanto 

maior a capacidade de retenção maior será a capacidade competitiva, especialmente 

no que diz respeito aos riscos vultosos. Por outro lado, como os limites de retenção 

podem ser diferentes para cada segmento de negócio (ver Tabela 4), eles refletem o 

foco de atuação de cada resseguradora.  

Assim, na Tabela 4, as linhas de produto para as quais as resseguradoras locais 

possuíam limites de retenção não valorados representavam os segmentos nos quais 

elas decidiram, estrategicamente, não operar. Em contrapartida, ainda na Tabela 4, os 

segmentos de maior valoração representam aqueles para os quais elas destinavam a 

maior parte de sua capacidade, representando seus focos de atuação. Já as 
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resseguradoras cujos valores de retenção se mostravam semelhantes em todos os 

segmentos, provavelmente não possuíam estratégia de foco em produto. 

O limite de retenção, que tanto pode ser avaliado quanto à sua dimensão total 

quanto à sua distribuição por segmento de negócio, no primeiro caso revela uma 

diferença abissal entre a capacidade da IRB Brasil Re e a das demais resseguradoras 

locais (ver Tabela 5). Tal diferença, além de estar aderente à supremacia de valor 

patrimonial – já que dele se deriva - se explica pelas inúmeras décadas em que a 

referida resseguradora atuou como empresa monopolista e da qual dependiam todas as 

operações de resseguro do País (SUSEP, 2011).   

Dentre as sete outras locais, exceto a XL Re, que não entrara em operação à 

época desta pesquisa, observou-se que as mais bem posicionadas quanto aos limites 

de retenção total eram a Munich Re e a Austral Re, enquanto a menos expressiva era a 

Ace Re. Contudo, esta análise deve considerar que uma local que também possua 

resseguradoras admitida e ou eventual passa a ter maior capacidade de retenção, 

conforme complementa os negócios por intermédio das coirmãs (VIRTUAL, 2012). No 

caso, a Mapfre Re havia instituído uma resseguradora eventual, a Ace Re possuía 

ambos os tipos, o grupo da Chartis também operava com uma  admitida, e a Munich Re 

possuía duas coligadas de atuação eventual.  

Tabela 5 – Limites de retenção de risco das resseguradoras locais em meados de 2011 

Nome da resseguradora Limite de retenção de risco 

Ace Re R$ 12 milhões 

Austral Re R$ 90 milhões 

Chartis Re R$ 78 milhões 

J Malucelli Re R$ 75 milhões 

XL Re R$ 75 milhões 

Mapfre Re R$ 60 milhões 

Munich Re R$ 99 milhões 

IRB Brasil Re R$ 1,4 bilhões 
Fonte: Elaboração própria, com base em Susep (2011) 

Diferenças relevantes entre as resseguradoras locais também podiam ser 

percebidas se comparados seus respectivos market shares, medidos com base nos 

prêmios de resseguro captados ao longo do primeiro semestre de 2011 (ver Tabela 6). 

No caso, novamente se destacava a diferença significativa entre as participações de 

mercado da IRB Brasil Re e a segunda colocada no ranking das locais, a Munich Re, 
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assim como se repetia uma das explicações para este fenômeno: resquício do recém-

extinto monopólio exercido pelo IRB. Outros fatores que levaram à tal resultado 

estavam relacionados à grande capacidade operacional que a IRB Brasil Re podia 

fornecer às seguradoras do País - fruto de seu imenso patrimônio líquido - e de seu 

profundo conhecimento acerca das carteiras e das práticas de subscrição do mercado 

brasileiro. 

Já a posição de vice-liderança da Munich Re podia ser explicada pelo fato de a 

empresa ter assumido a liderança do resseguro de riscos de engenharia do País face à 

celebração de contratos para grandes obras, com destaque para o contrato de 10 

instalações eólicas no estado de Santa Catarina, da usina hidrelétrica de Belo Monte e 

da ferrovia Transnordestina.  

Tabela 6 – Prêmios de resseguro captados por sete15 das oito resseguradoras locais no 
primeiro semestre de 2011, e respectivos market shares 

Resseguradora 
local 

Prêmio de resseguro 
captado (R$) 

Market  
share(%) 

IRB Brasil Re 723.382.411 54,0% 

Munich Re 292.730.570 21,8% 

J. Malucelli Re  93.850.602 7,0% 

Mapfre Re 91.448.915 6,8% 

Ace Re 77.520.006 5,8% 

XL Re 52.138.151 3,9% 

Austral Re 9.129.614 0,7% 

Total captado 1.340.200.269 100% 

Fonte: Elaboração própria com base em Susep (2011) 

 Outra forma de avaliar diferenças entre as resseguradoras locais remete ao seu 

ranqueamento em função do valor do patrimônio líquido. Isto porque se trata de 

indicador empregado na apuração do capital mínimo requerido na cobertura da margem 

de solvência e na apuração do limite de retenção das resseguradoras locais – ambos 

sinalizadores de capacidade e de confiabilidade da resseguradora. 

Aferido em meados de 2011, este indicador apontou, mais uma vez, a 

supremacia da IRB Brasil Re, isoladamente possuidora de pouco mais de 63% do 

patrimônio total das resseguradoras locais instaladas no País (ver Tabela 7), 

ressalvando-se que parte deste resultado adveio do incremento de R$ 320 milhões ao 

seu capital social ocorrido em abril de 2011. Tal superioridade patrimonial também 

                                                 
15

 A Chartis Re ainda não havia iniciado suas atividades operacionais no País à época da pesquisa. 
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podia ser explicada pelo longo período em que a referida resseguradora atuou como 

empresa monopolista no País, quando todas as seguradoras dela dependiam para 

ampliar sua capacidade operacional e pulverizar seus riscos.  

Na segunda posição deste ranking, embora com participação percentual bem 

inferior à da primeira colocada, encontrava-se a J. Malucelli Re, com pouco mais de 

17% do total16, situando-se muito à frente das demais resseguradoras locais - cada uma 

com valores patrimoniais inferiores a 5% do total.  

Tabela 7 – Patrimônio líquido das resseguradoras locais em atuação no Brasil em junho 
de 2011, e participação percentual individual, em relação ao total. 

Resseguradora local 
Patrimônio 

Líquido (R$) 
Participação 

(%) 

IRB Brasil Re 2.093.476.232 63,45% 

J. Malucelli Re  575.472.245 17,44% 

Munich Re 155.305.556 4,71% 

XL Re 112.983.023 3,42% 

Austral Re 99.533.435 3,02% 

Mapfre Re 95.272.504 2,89% 

Ace Re 85.701.375 2,59% 

Chartis Re 81.810.715 2,48% 

Total 3.299.555.085 100,00% 

Fonte: Elaboração própria com base em Susep (2011) 

Outro indicador das diferenças entre as locais se refere ao seu lucro líquido 

agregado, que, para o conjunto das oito empresas, chegou a R$ 32 milhões no primeiro 

semestre de 2011 (ver Tabela 8). Assim, utilizando como critério de comparação o lucro 

ou prejuízo acumulado no referido período, observa-se que: 

a) a IRB Brasil Re havia sofrido redução de quase 97% em seu resultado 

operacional com resseguros e com retrocessão, em relação ao mesmo período de 

2010. Contudo, ela ainda mantinha a primeira posição do ranking das resseguradoras 

locais, sendo responsável por mais de 23% do total (SUSEP, 2011). É relevante 

ressaltar que este percentual havia sofrido forte pressão por parte das elevadas 

despesas operacionais que ainda oneravam a empresa, essas fruto de quase 70 anos 

de atuação na condição de estatal monopolista. Por consequência, a IRB Brasil Re se 

                                                 
16Essa diferença pode ser explicada pela integralizaçãode R$ 657milhões no capital da J. Malucelli, em 
2011, pela parceria com a Travelers Companies, que passou a deter 43,4% do capital da JM Re (SUSEP, 
2011).   
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aproximava mais da segunda e da terceira colocadas do que seria possível supor, 

considerando seu amplo domínio em termos de market share (SUSEP, 2011). 

b) as resseguradoras J. Malucelli Re e Munich Re praticamente se encontravam 

empatadas no segundo lugar, com resultados em torno de 19% e 18%, 

respectivamente. Cumpre destacar o resultado da J. Malucelli Re, que, mesmo com 

market share de 7% em relação à totalidade das locais (ver Tabela 5), havia 

conseguido o segundo maior resultado do período, com lucro superior a 18% do total 

das locais (SUSEP, 2011).   

c) a Austral Re apresentava resultados negativos, ocasionados pelo início 

recente de suas operações e por maus resultados financeiros em sua carteira de 

investimentos (SUSEP, 2011).  

Tabela 8 – Lucro ou prejuízo das resseguradoras locais, acumulado durante o primeiro 
semestre de 2011, e participação percentual individual, em relação ao total do lucro 
auferido. 

Resseguradora local 
Lucro/prejuízo no 1º 

semestre de 2011 (R$) 
Participação em 

relação ao lucro (%) 

IRB Brasil Re 7.493.662 23,30% 

J. Malucelli Re  6.087.172 18,93% 

Munich Re 5.852.782 18,20% 

Mapfre Re 5.450.701 16,95% 

XL Re 3.203.999 9,96% 

Ace Re 2.262.177 7,03% 

Chartis Re 1.810.036 5,63% 

Total lucro 32.160.529 100,00% 

Austral Re - 466.565 -- 

Fonte: Elaboração própria com base em Susep (2011) 

Com relação à estratégia de atendimento aos diversos segmentos de clientes 

existentes no mercado ressegurador brasileiro, ao final de 2011 apenas duas das oito 

resseguradoras locais tinham, por estratégia comercial, delimitar suas clientelas, 

enquanto as demais operavam com todas as seguradoras do mercado:  

1) a brasileira J. Malucelli Re, que operava apenas no resseguro das apólices de seguro 

garantia geradas por sua controladora direta, a J. Malucelli Seguradora, sendo 

responsável também por sua retrocessão; e 

2) a Ace Re, que atuava focada em contratos automáticos para os riscos cedidos por 

seu braço segurador no país: a Ace Seguradora.  
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 Outra informação relevante que se deve resgatar da presente pesquisa diz 

respeito ao escopo de atuação geográfica das resseguradoras locais de origem 

brasileira. Na contramão do movimento realizado pelas resseguradoras locais 

pertencentes a grupos internacionais - que expandiram suas operações do exterior para 

o Brasil - a IRB Brasil Re havia retomado sua anterior tentativa de internacionalização, 

estando empenhada em expandir suas operações para a Argentina e para o mercado 

africano. Estratégia semelhante vinha sendo executada pela J. Malucelli Re, que já 

solicitara autorização a diversos países da América Latina para atuar em seus 

mercados de resseguro.  

Em outras palavras, as duas locais de capital brasileiro pareciam acreditar que o 

mercado interno não seria capaz de acomodar suas expansões planejadas, grande 

parte em função da concorrência vinda do exterior. Por outro lado, tal esforço de 

internacionalização obviamente lhes cobrava um preço, implicando-lhes uma série de 

adaptações para operar no estrangeiro. 

Mais uma informação importante para esta análise concorrencial diz respeito à 

expectativa existente quanto à privatização da IRB Brasil Re. Este movimento deverá 

trazer fortes implicações para a configuração do mercado ressegurador brasileiro 

porque, segundo especialistas, o governo deverá oferecer vantagens diferenciadas 

ao(s) futuro(s) comprador(es) como forma de compensar o elevado custo administrativo 

da empresa (BUENO, 2011b).    

Finalmente, um comparativo destas características das resseguradoras locais 

que agregue na busca pela resposta à questão-problema dessa dissertação pode ser 

realizado por meio da utilização dos  indicadores analíticos e financeiros propostos por 

Teixeira (2010).  

Esse autor preocupou-se com o fato de a crise econômica iniciada em 2008 ter 

trazido certo descrédito ao julgamento tradicionalmente oferecido pelas agências 

classificadoras de risco sobre a qualidade dos ativos, dos ramos, dos parceiros e das 

respectivas garantias das empresas auditadas de uma forma geral. Assim, ele propôs 

conjunto de indicadores, que expressam critérios analíticos, financeiros e atuariais de 

avaliação, que, além de poderem ser utilizados de forma eletiva, de acordo com a 

política da empresa, também podem ser agregados a outros já utilizados – tais como o 

rating das agências de classificação de risco. Teixeira (2010) entende que o uso destes 



 

99 

 

indicadores pode ser útil para um melhor conhecimento das capacidades internas das 

resseguradoras, já que se trata de segmento que apresenta uma série de 

particularidades – por exemplo, os grandes volumes com que operam lhes dão maior 

poder de barganha e condições de exercer maior pressão visando a seus interesses, 

tanto junto ao mercado quanto ao governo. 

A aplicação destes indicadores às resseguradoras analisadas nesta dissertação 

encontra-se no Quadro 14. 
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Quadro 14 – Aplicação dos indicadores analíticos e financeiros propostos por Teixeira (2010) às resseguradoras locais, ao 
final de 2011 

Indicadores 
propostos por 
Teixeira e seus 

significados (2010) 

Aplicação do indicador Análise do resultado 

Indicador: 
Descrição geral do 
grupo controlador:  
 
Significados: 

 Características que 
definem o perfil das 
resseguradoras são 
determinadas pelo 
grupo ao qual 
pertencem. 

1) Ace Re: Pertencente à Ace Ltd, grupo segurador e ressegurador 
internacional, sediado na Suíça e que opera em 140 países; 

2) Austral Re: Empresa de origem brasileira, pertencente aos sócios da 
Vinci Partners; 

3) Chartis Re: Pertencente à antiga AIG, depois AIU, que alterou 
mundialmente sua marca para Chartis, e é um grupo norte-americano 
de seguros com mais de 90 anos de experiência, atuação em 160 
países; 

4) IRB Brasil Re: Empresa de origem brasileira, proveniente do antigo 
Instituto de Resseguro do Brasil, atualmente controlado pelo Tesouro 
Nacional e pela iniciativa privada, em partes iguais, sendo que esta 
última era dividida entre os bancos Bradesco e o Itaú (39% no 
somatório) e os restantes 11% pulverizados por mais de 70 
seguradoras; 

5) J Malucelli Re: Empresa de origem brasileira, pertencente ao Grupo 
Paraná Banco, que é seu acionista majoritário, com 56,6% de 
participação em seu capital, e à seguradora americana Travelers 
Companies, com 43,4% do capital;  

6) Mapfre Re: Pertencente à Re Compañia de Reaseguros S.A., grupo 
ressegurador sediado na Espanha;  

7) Munich Re: Pertencente à Munich Reinsurance Company, considerada 
a maior resseguradora mundial; e 

8) 8) XL Re: Pertencente à XL Group PLC, grupo segurador e 
ressegurador internacional. 

Sumarizando-se as informações das 
empresas têm-se três situações: 
 
a) a da IRB Brasil Re, que não pertence 
a grupo empresarial algum, mas provém 
do IRB, antigo monopolista do mercado 
de resseguros do Brasil, o que lhe 
implica uma série de vantagens; 
 
b) a da Austral Re e da J. Malucelli Re, 
ambas pertencentes a grupos 
econômicos cuja gênese não se deu 
especificamente na área securitária; e 
 
c) as cinco demais, todas pertencentes a 
grupos seguradores com maior ou menor 
tradição de atuação em resseguro. 
 
Isto torna legítimo inferir que as 
resseguradoras locais atuantes no Brasil 
apresentariam duas modulações em 
termos de um “DNA no mercado 
securitário”: menos forte (caso da Austral 
Re e da J. Malucelli Re) e mais forte 
(caso de todas as demais). 
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Indicador 

 Plano de ação da 
resseguradora  

 
Significados 

 Diz respeito às 
condições 
negociais da 
resseguradora, 
que permitem 
identificar seu 
grau de 
exposição por 
produto, clientela 
e concentração 
geográfica dos 
riscos. 

1) Ace Re: Opera, basicamente, com sua seguradora brasileira. Seu 
grupo usa as resseguradoras admitida e eventual que possui para 
operar com as demais cedentes do mercado do País.  

2) Austral Re: Opera com todas as seguradoras do mercado brasileiro e 
em todos os segmentos de resseguro. Sua meta é alcançar 
participação entre 10% e 12% até 2016, diversificando, cada vez 
mais, seu portfólio; 

3) Chartis Re: Pertence a grupo com atuação internacional, possuindo 
intenção estratégica de operar em resseguro e em retrocessão para 
todos os ramos de seguro. Tem rigorosa política de risco de crédito 
para aquisição de ativos financeiros e para contratação de resseguro, 
só aplicando recursos em instituições com elevada classificação de 
rating de crédito ou adquirindo títulos públicos federais. Ainda não 
havia iniciado suas operações no País ao final de 2011. 

4) IRB Brasil Re: Atende todas as cedentes locais e atua em quase todos 
os produtos. Busca internacionalização, com criação de subsidiárias 
na América do Sul e África. O processo de privatização poderá dar 
novo rumo ao plano de ação que se encontrava em vigor ao final de 
2011; 

5) J Malucelli Re: Opera exclusivamente nas apólices de seguro garantia 
geradas pela J. Malucelli Seguradora. Fez parceria com a Travelers 
Companies, para decuplicar sua capacidade de retenção de riscos. 
Sua meta estratégica é usar o negócio de resseguro para 
internacionalizar operações para as Américas do Sul e Central. Neste 
sentido, já obteve autorização da Argentina, para atuação em seu 
mercado;  

6) Mapfre Re: Com atuação internacional, possui base de clientes e linha 
de atuação tradicionais, concentradas em negócios de cauda curta e 
cujos sinistros são regulados rapidamente com apuração precisa dos 
valores envolvidos. Não ressegura riscos duvidosos, e não atua em 
produtos sofisticados da área financeira. Também não utiliza 
indexação ou emissão de títulos financeiros para cobrir riscos, vez 
que atua com a visão tradicional e de longo prazo, próprios do 
negócio de resseguro;  

7) Munich Re: Pertencente a grupo com atuação internacional, no Brasil 
opera com extenso portfólio de produtos, o que mitiga a concentração 

Dividindo esta análise ao grau de 
exposição das empresas por produto, por 
clientela e por concentração geográfica, 
tem-se o seguinte: 
 

a) Por produto: ver análise na área 
deste quadro reservada ao indicador 
“Exposição demasiada a um determinado 
ramo” 

b) Por clientela: há restrições para a Ace 
Re e J. Malucelli Re, já que ambas são 
dedicadas a operar apenas com suas 
respectivas seguradoras. Com relação à 
Chartis Re, não foi possível avaliar, pois 
ela não havia iniciado suas operações no 
País. As cinco demais operam para todo 
o mercado, inclusive com sua própria 
seguradora. 

c) Por concentração geográfica: há 
restrições para a Austral Re 
comparativamente às demais 
resseguradoras por atuar apenas em 
território brasileiro; a J. Malucelli Re e a 
IRB Brasil Re estão se abrindo para o 
exterior, mas ainda em fase de 
construção desta expertise; as demais 
cinco têm atuação global. 
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de seus riscos. Seus investimentos financeiros estão concentrados 
em títulos do governo brasileiro;  

8) XL Re: Pertencente a grupo internacional, opera em diversos ramos, 
mas apenas como resseguradora local no Brasil. Utiliza inúmeros 
mecanismos de proteção às suas atividades operacionais: promove 
exaustiva avaliação de risco, limita sua exposição por cedente e por 
zona de risco, participa apenas das faixas de risco de menor 
sinistralidade e faz uso de limites de cessão. Também utiliza a 
compra de resseguro de terceiros para reduzir seu nível de 
exposição, para se proteger contra riscos catastróficos e contra a 
perda inesperada de capital, assim como para subscrever riscos que 
se encontram além de seus limites operacionais. 

Indicador 

 Exposição 
demasiada a um 
determinado ramo 

 
Significados 
Efeitos sazonais ou 
fatos econômicos 
podem concentrar, 
em um determinado 
setor, prejuízos 
sistêmicos que 
poderão afetar, 
severamente, 
resseguradoras que 
possuem portfólio 
muito restrito ou 
concentrado 

Em termos de diversificação de portfólio, as locais brasileiras possuíam a 
seguinte configuração, ao final de 2011: 

1) Ace Re: credenciou-se para operar em 11 dos 15 ramos existentes, 
mas possui um único grande e cativo cliente: sua própria seguradora;  

2) Austral Re: credenciou-se para operar em todos os 15 ramos 
existentes, e opera com todas as seguradoras do mercado; 

3) Chartis Re: credenciou-se para operar em 13 dos 15 ramos 
existentes, mas ao final de 2011 ainda não realizara qualquer 
operação no mercado brasileiro; 

4) IRB Brasil Re: credenciou-se para operar em 13 dos 15 ramos 
existentes, e é a resseguradora local de atuação efetivamente mais 
diversificada, em termos de clientela;  

5) J Malucelli Re: credenciou-se e opera apenas no segmento de seguro 
garantia, e opera apenas com sua própria seguradora;  

6) Mapfre Re: credenciou-se para operar em todos os 15 ramos e com 
todas as seguradoras, mas sua linha de atuação é tradicional e focada 
em negócios de cauda curta; 

7) Munich Re: credenciou-se para operar em todos os 15 ramos e com 
todas as seguradoras do País; 

8) XL Re: credenciou-se para operar em todos os 15 ramos e com todas 
as seguradoras do País. 

Em termos de diversificação de portfólio, 
as locais brasileiras podiam ser 
classificadas, ao final de 2011, em três 
grupos distintos: 
 
1) Atuando em um único ramo de seguro: 
J. Malucelli Re; 
 
2) Atuando em vários ramos: 

2.1) apenas com produtos de baixa 
exposição: Mapfre Re e Ace Re (sendo 
que esta última possuía apenas um 
cliente); 

2.2) sem restrição em termos de 
exposição: Austral Re, IRB Brasil Re, 
Munich Re e XL Re. 

 
O caso da Chartis era singular: como não 
havia ainda nenhuma operação realizada 
de resseguro, foi impossibilitado seu 
ranqueamento em bases reais. 
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Indicador 

 Análise de liquidez.  
 
Significados 

 É a capacidade de 
a resseguradora 
pagar seus 
sinistros, à medida 
que ocorrem.  

Para tal é 
imprescindível a 
verificação das 
fontes de recursos de 
que ela dispõe: 
receita de prêmios, 
investimentos, ativos 
realizáveis, limites de 
crédito para 
obtenção de 
empréstimos 
emergenciais e 
resposta dos 
acionistas a novos 
aportes de capital 

Com relação à capacidade das resseguradoras locais, ao final do primeiro 
semestre de 2011, elas se apresentavam da seguinte forma: 

1) Ace Re: Patrimônio líquido de R$ 85 milhões – 7ª posição. Limite de 
retenção de R$ 12 milhões – 8ª posição; 

2) Austral Re: Patrimônio líquido de R$ 99 milhões – 5ª posição. Limite 
de retenção de R$ 90 milhões – 3ª posição; 

3) Chartis Re: Patrimônio líquido de R$ 81 milhões – 8ª posição. Limite 
de retenção de R$ 78 milhões – 4ª posição; 

4) IRB Brasil Re: Patrimônio líquido de R$ 2 bilhões – 1ª posição. Limite 
de retenção de R$1,4 bilhões – 1ª posição; 

5) J. Malucelli Re: Patrimônio líquido de R$ 575 milhões – 2ª posição. 
Limite de retenção  de R$ 75 milhões – 5ª posição; 

6) Mapfre Re: Patrimônio líquido de R$ 95 milhões – 6ª posição. Limite 
de retenção  de R$ 60 milhões – 6ª posição; 

7) Munich Re: Patrimônio líquido de R$ 155 milhões – 3ª posição. Limite 
de retenção  de R$ 99 milhões – 2ª posição; 

8) XL Re: Patrimônio líquido de R$ 112 milhões – 4ª posição. Limite de 
retenção  de R$ 75 milhões – 5ª posição. 

Esta análise pode ser feita por dois 
enfoques: 

1) Patrimônio líquido (PL): Neste 
comparativo, fica evidenciado que: 

a) o PL da IRB Brasil Re era quase 70% 
maior do que a soma dos PLs das 
demais, garantindo-lhe pleno destaque 
neste particular; 

b) dentre as sete outras, o grande 
destaque ficava por conta do PL da J. 
Malucelli, que, sozinho, representava 
31% da soma dos PLs de todas as 
demais; 

c) no outro extremo, o PL menos 
expressivo dentre todas as locais era o 
da Chartis Re. 

2) Limite de retenção (LR): Neste 
comparativo, fica evidenciado que: 

a) o LR da IRB Brasil Re também se 
destacou fortemente frente aos das 
demais resseguradoras locais, com 
valor quase 200% maior do que a soma 
das demais locais. 

b) excluindo-se a Ace Re, os LRs das 
demais seis empresas locais oscilaram 
entre o mínimo de R$ 60 milhões e o 
máximo de R$ 99 milhões, valores que 
o apresentam diferenças significativas 
quando comparados aos LRs da IRB 
Brasil Re e da Ace Re. 
 
c) o LR da Ace ficou muito aquém dos 
demais por ser muito inferior, não 
ultrapassando R$ 12 milhões. 

Fontes: Elaboração própria, com base em Teixeira (2010).  
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Após esta breve análise das resseguradoras locais com base no levantamento 

bibliográfico-documental desta dissertação, passa-se aos resultados da pesquisa de 

campo que envolveu as entrevistas com os sujeitos mencionados no item 4.2. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DAS DIMENSÕES ESTRATÉGICAS 

A seguir serão apresentados os resultados das entrevistas semiestruturadas que 

foram realizadas com o fito de se obter a percepção dos executivos acerca das 13 

dimensões estratégicas que, segundo Michael Porter (1989), são capazes de propiciar 

a identificação dos diferentes GEs existentes em qualquer indústria. No transcurso das 

entrevistas, essas dimensões foram abordadas e avaliadas para permitir à 

pesquisadora ratificar ou retificar a configuração de GEs apresentada na suposição 

inicial desta pesquisa.  

Observe-se que, ao final de cada um destes 13 resultados, é apresentado 

quadro onde são consolidados os aspectos estratégicos identificados da dimensão para 

cada uma das cinco empresas, configurados como pontos forte, fraco ou neutro, 

segundo a percepção da pesquisadora (ver Quadros de 15.1 a 15.1217). 

 

5.2.1 Dimensão Especialização  

Para levantamento desta dimensão, os executivos entrevistados foram 

solicitados a relacionar as linhas de produtos e de serviços oferecidos por suas 

respectivas empresas no Brasil, a relacionar os segmentos de clientes já atingidos, e a 

indicar o alcance geográfico da oferta de seus produtos e de seus serviços. Também 

foram incentivados a descrever competências alavancadoras de novos negócios e 

habilitadoras à obtenção de novos clientes, existentes em suas respectivas empresas.  

Vale notar, ainda, que, pela obviedade deste mapeamento, não foi o caso de 

pesquisar a posição a respeito por parte dos dois entrevistados extra-empresas. 

As colocações a respeito obtidas nas entrevistas levaram às seguintes 

constatações: 

 A Ace Re confirmou sua atuação exclusiva no segmento dos contratos 

automáticos para seu braço segurador - a Ace Seguradora - em praticamente 

                                                 
17

 São apresentados 12 quadros embora se trate de 13 dimensões porque as dimensões Política de Canal e de 
Seleção de Canal foram analisadas conjuntamente. 
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todos os ramos, exceto garantia, automóvel e alguns produtos específicos, como 

o professional liability18, porque a seguradora brasileira do grupo não atua em 

tais linhas. “O nosso cliente é a Ace Seguros. Eu acho que eles [referindo-se ao 

escalão que desenha a estratégia da empresa] idealizaram a Ace 

Resseguradora para atender à Ace Seguros.” (NOGUTI, 2012);  

 A Austral Re tem por estratégia operar para todas as cedentes do mercado, 

razão pela qual apenas 5% de sua receita advêm da seguradora do grupo. Está 

focada em contratos automáticos por considerar que este tipo de atuação lhe 

permite trabalhar com economia de escala e com nível de volatilidade mais baixo 

do que com contratos do tipo facultativo: “Mais de 90% dos nossos prêmios vêm 

de contrato automático. Então, isso é um foco pra gente hoje.” (FREIRE, 2012). 

Em termos de produtos, a resseguradora é multiline, pois “Temos uma estratégia 

de pulverização. [...]. Para reduzir a volatilidade a gente acha fundamental 

pulverizar ao máximo umas três linhas.” (FREIRE, 2012). Por outro lado, a 

Austral Re parece intensificar sua atuação nos ramos de vida e agrícola, linhas 

para as quais fez parcerias com grupos internacionais especializados para 

desenvolvimento e para oferta de novos produtos: “Eu acho que a gente tem dois 

nichos de especialização, que são o vida e o agrícola. Nessas linhas de 

negócios, a gente fez parcerias com grupos internacionais especializados nessas 

áreas para trazer produtos novos.” (FREIRE, 2012);    

 A J Malucelli Re também ratificou seu atendimento exclusivo à seguradora do 

próprio grupo – a J Malucelli Seguros – que opera somente no segmento de 

seguro garantia. Como tal business plan está aderente à estratégia estabelecida 

para a J M Re, “Essa forma endógena de atuação vai ser mantida, porque no 

Brasil é para atender os interesses do Grupo: 99% das operações são cativas.” 

(MALUCELLI, 2012). No entanto, a resseguradora está sendo preparada para 

passar a atuar em outros ramos, além do garantia, conforme explicitado por seu 

diretor presidente: “Contratamos novos especialistas para atender não só no 

garantia, mas também, e sempre de forma endógena, os outros ramos de 

seguros com os quais as outras seguradoras do grupo operam.” (MALUCELLI, 

                                                 
18

Professional liability é o ramo de seguro que oferece cobertura para responsabilidade profissional de 
especialistas.  
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2012). O grupo J Malucelli encontra-se em fase de internacionalização para 

ampliação do alcance geográfico de sua atuação para toda a América Latina, e 

para tal já recebeu autorização do governo brasileiro para instalar uma 

resseguradora local na Argentina: “Estamos em processo de internacionalização. 

A gente já está localmente na Argentina, e rumando para Equador, Uruguai e 

República Dominicana.” (MALUCELLI, 2012);       

 O IRB Brasil Re atua com todas as cedentes do mercado brasileiro, fazendo 

contratos automáticos e facultativos para quase todos os ramos de seguro. Sua 

carteira é bastante distribuída pelos ramos, sendo o property seu carro chefe 

“[...]. A gente atua em todas as linhas e pretende continuar sendo um 

ressegurador multiline, e não um ressegurador de nicho.” (PAIXÃO, 2012). Com 

relação às competências capazes de alavancar novos negócios e novos clientes, 

esta resseguradora pode ser destacada pelo profundo conhecimento que possui 

do mercado brasileiro: “Todo mundo conhece o IRB, e o IRB conhece todo 

mundo, todas as carteiras e todos os riscos.” (PAIXÃO, 2012). Com relação ao 

alcance geográfico de atuação, a IRB Brasil Re também se encontra em 

acelerada fase de internacionalização, já possuindo uma resseguradora local em 

operação na Argentina, com market share da ordem de 10%, assim como já deu 

início à sua atuação em diversos países da América do Sul e no mercado 

africano, este último através do estabelecimento de parceria com a África Re, 

líder de mercado no referido continente: “O que estamos fazendo, agora, é um 

esforço maior, a partir de 2012, de atuar no mercado Argentino. Temos feito 

trabalhos também junto a mercados da América do Sul, como o do Paraguai, 

Uruguai, Colômbia e Peru, assim como no mercado africano. Neste ano [em 

2012] o IRB acabou adquirindo 4,8% do capital da resseguradora Africa Re, se 

tornando seu primeiro sócio não africano do setor de seguros e de resseguros.” 

(PAIXÃO, 2012);  

 A Mapfre Re possui mais de 30 clientes no Brasil, sendo que 15 deles estão 

entre as maiores seguradoras do país. Opera com contratos automáticos e com 

facultativos para todos os ramos, embora ainda não tenha conseguido fechar 
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operações para os produtos de saúde, D&O e RC profissional19. Seu business 

plan dá ênfase aos produtos de property, de engenharia, de garantia e os 

agrícolas, não delimitando clientela “Porque a nossa política não é de concentrar 

o nosso negócio só com um cliente. A gente avalia os clientes em função do 

perfil, procurando fidelidade, relação de longo prazo.” (BOSCOY, 2012); 

Portanto, para a dimensão especialização o foco foi direcionado às possíveis 

limitações existentes nas linhas de produtos e de serviços, nos públicos-alvo e no 

alcance geográfico da resseguradora, assim como à existência de competências 

diferenciadoras por parte de cada uma delas. 

De uma forma geral, os entrevistados apontaram como implicações estratégicas 

desta dimensão: 

a) atuação endógena torna a seguradora “hospedeira” da resseguradora, 

garantindo-lhe uma posição comercialmente confortável, enquanto a atuação exógena, 

apesar de obrigar à competição, abre maior número de oportunidades; 

b) atuação diversificada na linha de produtos pulveriza riscos; 

c) extensão geográfica da atuação pode resultar em balanceamento da cesta de 

ofertas; e 

d) as competências diferenciadoras geram fortes oportunidades. 

O Quadro 15.1 traz a identificação dos aspectos estratégicos desta dimensão 

para cada uma das cinco empresas, e a respectiva caracterização em termos de pontos 

forte, fraco ou neutro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 D&O (abreviatura de Directors & Officers) e RC (abreviatura de responsabilidade civil) profissional são ramos de 
seguro cujas apólices são contratadas por empresas para cobrir perdas sofridas por seus diretores e conselheiros ao 
enfrentarem ação judicial de responsabilidade civil motivada por seus atos.  
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Quadro 15.1 - Consolidação dos Aspectos Estratégicos das Empresas para a Dimensão 
Especialização, conforme Modelo de Porter (1989) 

Fonte: Elaboração própria.  

 

5.2.2 Dimensão Identificação da Marca 

Para mapeamento dessa dimensão, durante as entrevistas os executivos foram 

instados a se pronunciar sobre o diferencial de sua marca em relação às demais 

resseguradoras locais em atuação no mercado.  

Também foram conclamados a falar a respeito das iniciativas de sua empresa que 

ajudaram a criar esta diferenciação, e a enumerar as competências internas existentes 

e que considerassem de elevada relevância para o processo de valorização da marca 

que estavam representando. 

Complementarmente, os dois entrevistados extra-empresas também foram 

convidados a externar suas opiniões a respeito. 

As colocações a respeito obtidas nas entrevistas levaram às seguintes 

constatações: 

Aspectos estratégicos identificados da dimensão 

Caracterização do 
aspecto em termos 

de pontos forte, fraco 
ou neutro 

Ace:  
Atuação endógena garante cliente e colocação dos produtos, mas também 
condiciona o sucesso da resseguradora ao do seu único cliente, além de 
limitar o escopo de sua atuação. 
 
Austral:  
Atuação mista (exógena e endógena), multiline e em nicho: 95% de sua 
receita advém de contrato automático. 
 
IRB:  
Atuação apenas exógena, multiline, em contratos automáticos e facultativos; 
está ampliando sua atuação geográfica através de processo de 
internacionalização. 
 
J. Malucelli: 
Atende exclusivamente à seguradora do grupo e apenas no ramo garantia.  
Atuação endógena garante cliente e colocação dos produtos, mas também 
condiciona o sucesso da resseguradora ao do seu único cliente, além de 
limitar o escopo de sua atuação. Por outro lado, está ampliando sua atuação 
geográfica através de processo de internacionalização. 
 
Mapfre:  
Atuação mista ampla (exógena e endógena) e multiline; valoriza construção 
de fidelidade. 

Ponto forte e ponto 
fraco 
 
 
 
 
Ponto forte  
 
 
 
Ponto muito forte 
 
 
 
 
Ponto forte e ponto 
fraco 
 
 
 
 
 
Ponto forte 
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 A Ace Re, apesar de operar com resseguro, acredita que é vista pelo mercado 

segurador brasileiro como um concorrente da atividade de seguro. Isso porque 

seu grupo controlador também possui uma empresa de seguros atuando no 

Brasil, cujas operações de resseguro são cativas da Ace Re. “O medo que as 

seguradoras do mercado têm é de que a Ace Re compartilhe informações com a 

nossa seguradora. Eles temem que a ACE Re vá lá para receber a oferta do 

segurador para passar as condições para a nossa seguradora pegar o negócio.” 

(NOGUTI, 2012); 

 A Austral Re entende que, apesar de a marca ser muito importante nos 

mercados de atacado, como é o caso do mercado de resseguro, os executivos 

tendem a preferir fazer negócio com as pessoas com as quais têm bom 

relacionamento. “A gente trouxe pra trabalhar na Austral Re pessoas que estão 

há anos no mercado, que conhecem as pessoas e que são conhecidas por elas. 

Como estamos começando a empresa do zero, a marca não existe. Então, o que 

vale muito mais é o passado das pessoas, tanto dos sócios quanto dos 

executivos da Austral Re.” (FREIRE, 2012). Além disso, a empresa também 

acredita na importância de vincular sua marca à marca de sua controladora, a 

Vinci Partners, nas relações com as empresas locais. Isso porque “As grandes 

companhias conhecem a Vinci, que tem uma história de sucesso e uma 

credibilidade muito grande. Então, associar essas marcas é importante num 

primeiro momento.” (FREIRE, 2012). Já para a identificação da marca Austral Re 

junto a grupos internacionais, a resseguradora informou realizar encontros 

apresentando seus planos e os de sua controladora. E, com relação aos clientes 

potenciais, ela diz promover sua marca através de visitas, de reuniões, de 

eventos e de boca a boca. “Essas visitas foram realizadas tanto no corpo a corpo 

com as cedentes como com a ajuda dos brokers. Outra forma de divulgar a 

Austral Re é fazendo parte da Aber e participando de suas reuniões.” (FREIRE, 

2012); 

 No caso da IRB Brasil Re, a questão mais relevante na identificação de sua 

marca parece advir do fato de ela ter se mantido na condição de monopolista por 

quase 70 anos no mercado brasileiro de resseguro. Outro aspecto que merece 

destaque é a sua solidez e sua capacidade de honrar os compromissos 
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assumidos, ambos resultantes do fato de ela pertencer ao governo brasileiro e 

de ter, como principais acionistas privados, os maiores grupos financeiros do 

Brasil. “Eu diria que, para um ressegurador, esse é o principal ativo. Saber que 

ele vai estar lá, caso aconteça um sinistro” (PAIXÃO, 2012). Além disso, a IRB 

Brasil Re é o maior ressegurador da América Latina: “A gente tem uma marca 

bastante forte em outros países” (PAIXÃO, 2012). Também parece merecer 

destaque o fato de que a empresa atua em soluções que exigem a atuação 

conjunta do segurador e do ressegurador para atendimento a particularidades do 

risco segurado: “Às vezes, no facultativo, em que se tem que construir uma 

solução individualizada de seguro, é bom o ressegurador participar até da 

construção dessa proteção. E a gente faz isso” (PAIXÃO, 2012). Com relação às 

iniciativas realizadas por esta resseguradora local em prol da identificação de 

sua marca, segundo seu presidente, a empresa “[...] também faz um pouco de 

publicidade, participa de eventos, busca certo nível de exposição da marca, e 

procura manter a nossa marca na mente dos nossos clientes.” (PAIXÃO, 2012); 

 Como a J Malucelli Re atua de forma endógena e opera, com exclusividade, para 

as seguradoras pertencentes à sua controladora, as quais, por seu turno, são 

seguradoras cativas da J M Re - a dimensão relativa à identificação da marca 

parece não lhe ser relevante sob o ponto de vista estratégico: “[...] Nossas 

operações são cativas. A nossa seguradora não tem opção de operar com outro 

ressegurador.” (MALUCELLI, 2012); 

 A Mapfre Re, à semelhança do que parece acontecer com outras resseguradoras 

locais, que tentam operar com as cedentes do mercado brasileiro de forma 

endógena e exógena, concomitantemente, e, a despeito de seu esforço em 

promover a diferenciação de sua marca buscando ser referência técnica no 

mercado brasileiro de resseguro, vem encontrando dificuldades, segundo seu 

diretor presidente, para “[...] explicar para os clientes que, embora sejamos 

Mapfre, a gente guarda as informações confidenciais dos nossos clientes, que 

não são repassadas para a Mapfre Seguradora.” (BOSCOY, 2012). 

O comentário do representante da Aber a respeito dessa dimensão ressaltou que 

ser uma força financeira e possuir bom rating são fatores essenciais para a valorização 

da marca das resseguradoras no mercado, vez que a atividade de resseguro envolve 
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valores muito expressivos. “Todas essas empresas locais que se estabeleceram no 

Brasil como subsidiárias de resseguradores internacionais são forças financeiras lá fora. 

Eu acho que é um ponto importante, porque a força financeira do ressegurador 

tranquiliza muito os clientes.” (PEREIRA, 2012). 

Já para a Pellon & Associados, as grandes empresas cedentes de resseguro têm 

noção clara de que, embora a parceria local seja importante, mais importante ainda é o 

painel de resseguradores com o qual a local trabalha. Isso porque, caso um 

ressegurador local busque um painel de retrocessão que envolva resseguradores de 

segunda linha, a possibilidade de que surjam problemas em uma indenização vultosa 

de sinistro é grande: “Hoje em dia a marca é importante, especialmente uma marca 

internacional, porque as marcas internacionais são conhecidas e acompanha-se o 

rating dessas empresas todas.” (PELLON, 2012).   

Em resumo, a dimensão identificação da marca na indústria de resseguro, 

segundo os entrevistados, está associada aos aspectos de capacidade financeira, bom 

rating fornecido por agências especializadas, tradição no mercado internacional, 

conhecimento das carteiras dos clientes e à retrocessão para empresas de primeira 

linha.  

De uma forma geral, os entrevistados apontaram como principais implicações 

estratégicas desta dimensão para a indústria de resseguro:  

a) parceria com ressegurador internacional assegura competências técnicas 

diferenciadoras;  

b) ter o governo do País como garantidor dos negócios traz imagem de solidez;  

c) a qualidade das relações interpessoais e a confiança entre as partes provêm 

diferencial, pois um contrato de resseguro representa compromisso de confiança que 

obriga a resseguradora a seguir a sorte da seguradora;  

d) a marca da resseguradora pode ser confundida com a da seguradora do grupo 

e criar suspeita de compartilhamento de informações confidenciais, gerando imagem 

negativa;  

e) baixa relevância estratégica da dimensão para as empresas com atuação 

endógena.  
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O Quadro 15.2 traz a identificação dos aspectos estratégicos desta dimensão 

para cada uma das cinco empresas, e a respectiva caracterização em termos de pontos 

forte, fraco ou neutro.  

Quadro 15.2 - Consolidação dos Aspectos Estratégicos das Empresas para a Dimensão 
Identificação da Marca, conforme Modelo de Porter (1989) 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.2.3 Dimensão Política de Canal e 5.2.4 Dimensão Seleção de Canal 

 Para levantamento destas duas dimensões – cujas características dos resultados 

indicaram a conveniência de sua análise de forma conjunta - a pesquisadora 

apresentou questões aos entrevistados capazes de revelar a estratégia em uso para 

distribuição de produtos e de serviços de suas respectivas empresas. O que se buscou 

verificar foi se tal distribuição ocorria por relacionamento direto com o cliente final, ou se 

pelo uso de canais de distribuição específicos. 

Quando houve revelação de uso de canais alternativos de distribuição nas 

atividades de vendas, buscou-se obter as porcentagens realizadas por cada tipo de 

canal, assim como os motivos que levaram a resseguradora a adotar tal prática.  

Complementarmente, os dois entrevistados extra-empresas também foram 

convidados a externar suas opiniões a respeito. 

Aspectos estratégicos identificados da dimensão  

Caracterização do 
aspecto em termos de 
pontos forte, fraco ou 
neutro 

Ace:  
Atuação endógena mitiga a contaminação negativa pela marca remeter à 
seguradora do grupo. 
 
Austral:  
Empresa muito jovem, com marca ainda em construção. 
 
IRB: 
Marca consolidada pelo longo histórico de atuação, e pela imagem de 
solidez decorrente da elevada capacidade financeira e de o governo 
brasileiro garantir suas operações. 
 
J. Malucelli:  
Atuação endógena implica desimportância à construção da marca 
 
Mapfre:  
Marca internacionalmente conhecida e de grande tradição no mercado 
global, mas no Brasil ainda busca dissociar sua marca da seguradora do 
grupo, a quem também atende.  

Ponto neutro 
 
 
 
Ponto fraco 
 
 
Ponto muito forte  
 
 
 
 
Ponto neutro 
 
 
Ponto forte e ponto 
fraco 
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O resumo da posição obtida de cada executivo encontra-se apresentado a 

seguir. 

 A Ace Re, em função de sua atuação estar restrita à seguradora do próprio 

grupo, faz o atendimento de forma direta, sem o uso do canal constituído pelos 

brokers do mercado brasileiro; 

 A Austral Re revelou que tanto pode atuar de forma direta quanto através de 

brokers, embora, no momento, privilegie o uso deste último, por ser mais 

adequado à concretização de sua estratégia de venda, que busca obter 

pequenas participações no maior número possível de contratos automáticos. Tal 

se justifica, segundo seu diretor-presidente: “Primeiro, porque, o mercado é 

dominado por broker. O segundo ponto é que a gente prefere ter participações 

em vários contratos, mas participações menores. E os brokers fazem essa busca 

por distribuição.” (FREIRE, 2012); 

 A IRB Brasil Re atua das duas maneiras: diretamente com as cedentes – cerca 

de 60% do total - e por intermédio dos corretores, embora a escolha do canal 

nunca parta da referida resseguradora, mas da cedente contratante: “A cedente 

é que recorre ao broker. Então, eu diria que há certa indiferença em relação ao 

negócio que vem da seguradora ou do broker”. (PAIXÃO, 2012); 

 A J Malucelli Re, também por atuar de forma endógena e com exclusividade para 

as cedentes de seu braço controlador, sempre o faz de forma direta, não se 

utilizando de broker;  

 A Mapfre Re, segundo seu diretor presidente, atua com predomínio da forma 

direta – 75% do total – mas também se utiliza do canal broker, sem fazer 

qualquer tipo de restrição: “Normalmente é a seguradora que escolhe: eu quero 

trabalhar de forma aberta, direta, ou quero usar broker.” (BOSCOY, 2012). 

Segundo o presidente da Aber, as seguradoras tanto podem negociar 

diretamente com as resseguradoras locais quanto podem utilizar os brokers do 

mercado, vez que a escolha do canal ideal estaria condicionada à complexidade de 

cada contratação, vis à vis a estrutura interna existente em cada seguradora para tratar 

a diversidade de aspectos envolvidos nos contratos. Assim, “A seguradora não tem 

estrutura para fazer uma colocação direta de um programa de resseguro que envolva 
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vários resseguradores, que envolva a definição de quem vai ser o líder do contrato, e 

em que proporção cada ressegurador vai responder pelos riscos. Então, é muito mais 

fácil trabalhar com broker, nesse tipo de risco, do que diretamente com o segurador.” 

(PEREIRA, 2012). Ainda segundo a Aber, outro motivo que falaria a favor da escolha do 

broker pelas cedentes seria o fato de este canal conseguir passar para a seguradora 

uma sensibilidade acerca do estado do mercado. Isto facilitaria as tomadas de decisão 

para celebração dos contratos, porque “O broker sabe o que está acontecendo com o 

mercado. Então, é importante pras seguradoras terem também o apoio do broker nesse 

sentido.” (PEREIRA, 2012). 

Já para a Pellon & Associados, as seguradoras tendem a buscar soluções mais 

confortáveis e de maior confiabilidade, ora optando por negociação direta, ora pelo uso 

do broker, conforme as características dos riscos, dos tipos de coberturas de resseguro 

a serem contratadas, e da confiança que depositam em cada ressegurador. Segundo 

seu representante, “Quem pode estabelece alguns convênios de forma que 

determinados negócios de seguros sejam levados a resseguro automaticamente. Já 

nos negócios facultativos, a coisa fica um pouco diferente e tem mais essa briga pela 

colocação.” (PELLON, 2012).   

Em resumo, as dimensões relativas à política e à seleção de canal na indústria 

de resseguro, segundo os entrevistados, estão restritas à existência de apenas dois 

tipos de canal: o de negociação direta entre resseguradora e seu cliente - a seguradora, 

e as corretoras especializadas na comercialização de resseguro - os brokers.  

Vê-se que, de uma forma geral, os entrevistados apontaram como implicações 

estratégicas desta dimensão:  

a) a escolha do canal de distribuição de resseguro ser uma prerrogativa do 

cliente, e não da empresa resseguradora; e  

b) o uso do canal broker ser mais frequente nos contratos firmados com várias 

resseguradoras, simultaneamente.  

O Quadro 15.3 traz a identificação dos aspectos estratégicos desta dimensão 

para cada uma das cinco empresas, e a respectiva caracterização em termos de pontos 

forte, fraco ou neutro.  
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Quadro 15.3 - Consolidação dos Aspectos Estratégicos das Empresas para as 
Dimensões Política de Canal e de Seleção de Canal, conforme Modelo de Porter (1989) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

5.2.5 Dimensão Qualidade do Produto 

As questões abordadas com os executivos entrevistados, para levantamento da 

dimensão estratégica relativa à qualidade dos produtos e dos serviços ofertados, 

visaram a mapear a cesta de ofertas das resseguradoras locais, os fatores 

determinantes de sua composição, a qualidade dos produtos e serviços oferecidos, 

assim como os diferenciais porventura obtidos por ela.  

Complementarmente, os dois entrevistados extra-empresas também foram 

convidados a externar suas opiniões a respeito. 

Os resultados obtidos seguem abaixo: 

 A cesta de produtos da Ace Re, apesar de bastante abrangente e multiline, 

encontra-se especializada nos produtos de D&O e de engenharia. Tal 

especialização surgiu, segundo seu diretor comercial, em função do volume 

de ofertas recebidas e de seu elevado índice de conversão: “A gente 

percebeu que a conversão dessas duas linhas de negócios era muito mais 

fácil, e acabou, naturalmente, focando nelas.” (NOGUTI, 2012); 

 Já para a Austral Re, o principal foco de sua cesta de ofertas não está em 

produto, mas na qualidade e nos tipos de serviços que oferece, entendendo 

como serviço até mesmo o desenvolvimento de produtos não padronizados, 

Aspectos estratégicos identificados da dimensão  

Caracterização do 
aspecto em termos 
de pontos forte, 
fraco ou neutro 

Ace:  
Escolha do canal é prerrogativa do cliente.  
 
Austral:  
Escolha do canal é prerrogativa do cliente.  
 
IRB:  
Escolha do canal é prerrogativa do cliente.  
 
J. Malucelli: 
 Escolha do canal é prerrogativa do cliente.  
 
Mapfre:  
Escolha do canal é prerrogativa do cliente.  
 

Ponto neutro 
 
 
Ponto neutro  
 
 
Ponto neutro 
 
 
Ponto neutro 
 
 
Ponto neutro 
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específicos para cada necessidade de cada seguradora – os produtos taylor 

made. Já com relação aos serviços que oferece, seu diferencial estaria na 

agilidade e na flexibilidade com que eles são prestados. Assim, no 

entendimento de seu diretor presidente: “Eu já tenho um diferencial por ser 

mais flexível e por fazer a coisa mais taylor made. E o segundo diferencial é a 

velocidade dos nossos serviços.” (FREIRE, 2012); 

 No caso da IRB Brasil Re, esta resseguradora acredita que se destaca por 

seus produtos aderentes à realidade brasileira, assim como pela flexibilidade 

na prestação de seus serviços, fruto do profundo conhecimento do mercado 

ressegurador brasileiro, de o seu centro decisório se encontrar dentro do 

País, e pela facilidade de acesso que as cedentes têm aos seus executivos: 

“A gente conhece os riscos, conhece as cedentes, conhece as pessoas, isso 

nos permite ter uma flexibilidade maior. São dois diferenciais muito 

importantes: a força dos nossos produtos na flexibilidade e a força dos nossos 

serviços na proximidade que o cliente consegue ter com a gente expressam a 

nossa qualidade.” (PAIXÃO, 2012); 

 Para a J Malucelli Re a dimensão da qualidade está expressa nas 

informações atualizadas que presta às cedentes de seu grupo acerca da 

situação, do perfil e da dinâmica do mercado ressegurador: “[...] é um serviço 

de construir um feedback, de ver como é que está o mercado, a cabeça dos 

outros resseguradores.“ (MALUCELLI, 2012). Outro serviço que a 

resseguradora presta, e que considera um diferencial de qualidade é o de 

gestão de exposição a risco: “A cada dez dias a gente aponta como está o 

perfil de risco no setor de construção, no setor de comércio, no setor de 

indústria, assim como quais são as maiores exposições, quais se alteraram, 

etc. Hoje essa gestão está na resseguradora.” (MALUCELLI, 2012). Além 

disso, apesar de não operar facultativamente, a resseguradora é avaliada 

pelo apoio que fornece às seguradoras de seu controlador durante a 

colocação de contratos facultativos: “Acho que a gente poderia resumir 

nesses três pontos: a gestão de exposição de risco, um feedback da cabeça 

de como o mercado pensa o resseguro, e o terceiro é a gestão dos 

facultativos da seguradora.” (MALUCELLI, 2012); 
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 A Mapfre Re acredita que, em termos da qualidade de sua cesta de ofertas, 

seu diferencial reside nos estudos que realiza sobre a realidade das cedentes 

e nas propostas que lhes apresenta acerca dos programas de resseguro que 

entende como mais adequados e mais aderentes às necessidades de cada 

uma. Segundo seu diretor-presidente, “O nosso produto é esse: receber as 

informações da companhia, interagir com ela, perceber o que ela quer, e 

explicar o que cabe e o que não cabe, em termos de resseguro, para a 

realidade que ela está vivendo no momento.” (BOSCOY, 2012).  

A opinião do representante da Aber a respeito desta dimensão é de que todas as 

resseguradoras locais estão muito bem preparadas tecnicamente, o que lhes permite 

oferecer cestas de produtos e de serviços de elevado nível de qualidade, merecendo 

destaque, eventualmente, aquelas que têm mais experiência e tradição: “Algumas se 

destacam mais por serem centenárias e possuírem centros de pesquisa. Todas têm 

programas de treinamento muito bons.” (PEREIRA, 2012).  

Com relação à possibilidade de o IRB Brasil Re possuir vantagem técnica por 

conhecer melhor os riscos brasileiros, em função de sua longa atuação como 

monopolista do mercado ressegurador do País, o presidente da Aber entende que tal 

assincronia de conhecimento já não existe, pois: “[...] Isso era uma vantagem para o 

IRB quando o mercado estava para abrir, em 1998. Nesses 12, 13 anos, as outras 

resseguradoras passaram a conhecer o mercado. E como o IRB não tinha capacidade 

suficiente para atender o Brasil inteiro, ele retrocedia para essas resseguradoras que 

vieram para cá e que hoje têm um conhecimento do mercado brasileiro muito maior do 

que tinham há 12 anos.” (PEREIRA, 2012). 

O especialista da Pellon & Associados efetuou a avaliação da qualidade do 

produto de resseguro de uma forma mais abrangente: além de avaliar as cláusulas 

contratuais oferecidas nos produtos propriamente ditos, também incluiu os serviços de 

regulação de sinistro na análise. No primeiro caso, apesar de acreditar que houve uma 

discreta melhora nos textos das apólices, a qual pode contribuir para a melhoria dos 

contratos de resseguro, ele a atribuiu a novas necessidades surgidas no mundo. Por 

outro lado, reconheceu que a pluralidade de resseguradores do pós-abertura pode ter 

dificultado a melhoria da qualidade dos clausulados brasileiros: “As cláusulas 

contratuais, eu diria que essa parte redacional melhorou pouco. Isso porque, agora, 
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existem diversos interlocutores, fazendo com que fique difícil mexer em produtos, que, 

até por necessidade de mercado, precisam ser muito semelhantes, senão iguais.” 

(PELLON, 2012). No entanto, o entrevistado acredita que a qualidade do produto de 

resseguro não se resume ao que é ofertado no clausulado, devendo ser acrescida de 

excelência na regulação dos eventos de sinistro: “As regulações podem ser  

multidisciplinares, necessitando de engenheiros de várias especialidades, de 

contadores e de advogados para acontecer. E há muitas reclamações dos segurados, 

porque eventos, que recebiam cobertura no passado, hoje já não recebem mais. Esse é 

um fato novo e natural, porque o ressegurador tem que pagar aquilo que ele contratou e 

a que se obrigou, gerando a necessidade dele participar das regulações.” (PELLON, 

2012).  

Em resumo, a dimensão estratégica relativa à qualidade do produto na indústria 

de resseguro, segundo os entrevistados, está relacionada à experiência e ao know how 

nas linhas de atuação, à geração de produtos taylor made, à agilidade, rapidez e 

desburocratização no atendimento, à facilidade de acesso aos executivos de nível 

decisório por parte dos clientes, à transparência nas informações prestadas, aos bons 

serviços de regulação de sinistro, e ao senso de oportunidade na criação de produtos 

inovadores, como os de risco ambiental, por exemplo. 

De uma forma geral, os entrevistados apontaram como implicações estratégicas 

desta dimensão:  

a) a capacitação técnica dos funcionários das resseguradoras é diretamente 

proporcional à percepção do mercado acerca da qualidade de suas cestas de ofertas;  

b) possuir centros de pesquisa e programas de treinamento na cesta de ofertas 

para formação técnica dos clientes gera diferencial de qualidade; e 

c) a agilidade no fornecimento das cotações e das precificações dos produtos e 

dos serviços da cesta de ofertas também é considerada importante indicador de 

qualidade. 

O Quadro 15.4 traz a identificação dos aspectos estratégicos desta dimensão 

para cada uma das cinco empresas, e a respectiva caracterização em termos de pontos 

forte, fraco ou neutro.  
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Quadro 15.4 - Consolidação dos Aspectos Estratégicos das Empresas para a Dimensão 
Qualidade do Produto, conforme Modelo de Porter (1989) 

Fonte: Elaboração própria 

5.2.6 Dimensão Liderança Tecnológica 

Para levantamento da dimensão estratégica relativa à liderança tecnológica, os 

executivos entrevistados foram questionados acerca do grau em que as resseguradoras 

locais buscam obtê-la, versus a assunção de comportamento imitativo.  

Após obter o entendimento dos entrevistados acerca do conceito de liderança 

tecnológica para o mercado de resseguro, a pesquisadora tentou mapear as ações 

porventura realizadas pelas resseguradoras locais na busca da vanguarda tecnológica, 

assim como a percepção dos clientes quanto aos esforços despendidos na busca 

dessa vanguarda.  

Complementarmente, os dois entrevistados extra-empresas também foram 

convidados a externar suas opiniões a respeito. 

Os resultados obtidos na pesquisa de campo para essa dimensão encontram-se 

listados a seguir.  

Aspectos estratégicos identificados da dimensão  

Caracterização do 
aspecto em termos de 
pontos forte, fraco ou 
neutro 

Ace:  
Por atuar de forma endógena, sua cesta de ofertas é definida em função do 
business plan da seguradora de seu grupo;  
 
Austral:  
Foco na qualidade via agilidade e flexibilidade no atendimento, e por oferecer 
produtos taylor made 
 
IRB:  
Tradição no mercado brasileiro a habilita a oferecer produtos totalmente 
customizados à realidade nacional; relativa agilidade na colocação dos 
produtos por seu centro decisório estar dentro do País, apesar da burocracia 
estatal a que está sujeita. 
 
J. Malucelli:  
Por atuar de forma endógena, sua cesta de ofertas é definida em função do 
business plan da seguradora de seu grupo;  
 
Mapfre:  
Realiza estudos sobre a realidade das cedentes, oferece produtos adequados 
às necessidades específicas, preocupa-se em interagir para formatar o que o 
cliente quer. 
 

Ponto neutro 
 
 
 
Ponto forte 
 
 
 
Ponto forte  
 
 
 
 
 
Ponto neutro 
 
 
 
Ponto forte 
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 Para a Ace Re, o mercado de resseguro já não valoriza o aspecto da liderança 

tecnológica porque concentra o foco de seleção de um ressegurador no aspecto 

da capacidade financeira. Além do mais, esse tipo de liderança pode, segundo o 

executivo da Ace Re, ocasionar um custo adicional, que o mercado brasileiro não 

está disposto a pagar: “O mercado de resseguro não está sensível à posição de 

liderança do ressegurador. Hoje, o mais importante é a força financeira do 

ressegurador. Nós [a Ace Re] não temos interesse em tomar a liderança ou ficar 

à frente tecnicamente.” (NOGUTI, 2012); 

 No entendimento da Austral Re, o termo liderança tecnológica não é adequado à 

atividade de resseguro, pois seu diretor-presidente o associa à tecnologia da 

informação. Sob este enfoque, a resseguradora acredita na importância de 

utilizar sistemas informatizados de última geração como forma de reduzir seus 

custos internos e para fazer frente àqueles utilizados por seus concorrentes: 

“Não sei se o termo correto é liderança tecnológica, porque não criamos nada de 

novo, em termos de tecnologia, para o mercado. Por outro lado, como queremos 

ter um custo bem baixo, produtos [de informática] que a gente usa são os 

mesmos que os maiores resseguradores usam, em termos de sistemas internos.” 

(FREIRE, 2012). Com relação à possibilidade de o mercado ser sensível ao 

aspecto da liderança tecnológica das resseguradoras, a Austral Re acredita que, 

como tal dimensão interfere e se reflete na agilidade dos serviços prestados, as 

cedentes acabam por perceber essa dimensão pelo indicador de tempo de 

atendimento: “Eu acho que o mercado percebe [a liderança tecnológica] pela 

velocidade na resposta, o que cria até um diferencial.” (FREIRE, 2012). Já no 

que concerne à busca da liderança tecnológica para aprimoramento dos 

produtos e serviços ofertados, a Austral Re, através de parcerias internacionais, 

vem desenvolvendo modelos aprimorados de precificação: “A gente investe 

bastante em tecnologia de produto fazendo parcerias, porque essa é a forma 

mais rápida de trazer um produto e uma tecnologia de fora para o Brasil, mesmo 

não tendo um braço no exterior como um grupo internacional.” (FREIRE, 2012);  

 A IRB Brasil Re entende liderança tecnológica como inovação e como busca por 

novos produtos, mas acredita que a indústria de resseguro, por sua essência 

conservadora e de aversão ao risco, é, por natureza, pouco inovadora: “Eu acho 
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que isso tem a ver com a busca de novos produtos. No caso do IRB, temos 

procurado inovar no processo de trabalho e procurado desenvolver produtos em 

parceria com as seguradoras. Agora, a indústria não é, na sua essência, 

inovadora. É um setor conservador por natureza, com aversão ao risco por 

natureza, em que a inovação vem de forma constante, mas que não faz parte da 

essência do negócio.” (PAIXÃO, 2012);  

 A J Malucelli Re, por atuar de forma totalmente endógena, e por ter como cliente 

apenas a J Malucelli Seguros, que é obrigada a celebrar com a referida 

resseguradora todos os seus contratos de resseguro, não considera a liderança 

tecnológica como uma dimensão importante para sua posição estratégica no 

mercado ressegurador brasileiro: “Eu diria que, dadas as condições do nosso 

modelo [endógeno] de funcionamento, este aspecto [o da liderança tecnológica] 

não tem importância estratégica para nós.” (MALUCELLI, 2012);  

 Segundo a Mapfre Re, sua liderança tecnológica advém da plataforma mundial 

de sistemas informatizados de que dispõe para sua gestão interna e também 

para realizar simulações de possíveis contratações de resseguro, incluindo as de 

simulação para riscos com tendências catastróficas e para cotações em diversos 

cenários: “Nós temos a parte da liderança tecnológica, mas ela não é externa, é 

interna. Trabalhamos com ferramentas de administração, de cotação, de 

modelagem de catástrofes, que são próprias. O cliente não percebe tanto, mas, 

desde que abrimos a companhia, a gente está controlando tudo, e isso é uma 

vantagem.” (BOSCOY, 2012).   

Para o representante da Aber, além de a tecnologia não ser importante para 

alavancar liderança tecnológica na indústria do resseguro, também não há, entre as 

locais que compõem o objeto desta pesquisa, nenhuma resseguradora que possua 

vantagem tecnológica, comparativamente às demais. Esta dimensão, segundo o 

referido representante, é alavancada por técnicos especialistas que precisam estar 

preparados para, acompanhando o dinamismo do mercado, desenvolver os novos 

produtos que se fizerem necessários: “A tecnologia não é importante para criar 

diferencial tecnológico no serviço ou no produto de resseguro porque ele depende, na 

verdade, do preparo e da capacidade técnica dos profissionais que atuam nas 

resseguradoras.” (PEREIRA, 2012).  
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Já o representante da Pellon & Associados entende que esta pode não ser uma 

dimensão relevante porque o mercado de resseguro possui, por natureza, forte 

tendência ao comportamento imitativo, o qual tem origem na lógica do próprio 

consumidor de seguro: “O mercado de resseguro tem uma tendência fortíssima ao 

comportamento imitativo, e o segurador também. Isso tem explicações na lógica do 

consumidor [o segurado], que gosta de ter produtos [de seguro] semelhantes para 

analisar e comparar. Trazer inovações tecnológicas pode ser importante, mas o 

mercado precisa estar preparado para aceitar as mudanças.” (PELLON, 2012). 

Em resumo, a dimensão estratégica relativa à liderança tecnológica na indústria 

de resseguro, segundo os entrevistados, está associada à tecnologia de informação e a 

processos técnicos e de desenvolvimento de sistemas; à “tecnologia de produto ou de 

serviço”, significando ou desenvolvimento de novos ou aprimoramento deles, ou ainda 

modelos aprimorados de precificação; e à capacidade técnica dos profissionais atuantes 

nas resseguradoras.  

De uma forma geral, os entrevistados apontaram como implicações estratégicas 

desta dimensão:  

a) a essência conservadora e de aversão ao risco da indústria de resseguro, por 

natureza, pouco inovadora, pode trazer incompatibilidades entre a indústria de resseguro 

e a inovação tecnológica, entendida como mudanças nos padrões dos produtos 

existentes;  

b) o mercado de resseguro possui forte tendência ao comportamento imitativo, 

vez que seu consumidor necessita que os produtos sejam semelhantes e comparáveis 

para lhe facilitar a decisão de compra; e 

c) para trazer inovações tecnológicas à indústria de resseguro é preciso romper 

barreiras culturais, preparando o mercado para aceitação das mudanças.  

O Quadro 15.5 traz a identificação dos aspectos estratégicos desta dimensão 

para cada uma das cinco empresas, e a respectiva caracterização em termos de pontos 

forte, fraco ou neutro.  
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Quadro 15.5 - Consolidação dos Aspectos Estratégicos das Empresas para a Dimensão 
Liderança Tecnológica, conforme Modelo de Porter (1989) 

Fonte: Elaboração própria. 

5.2.7 Dimensão Integração Vertical 

 Para levantamento da dimensão relativa à integração vertical, ou grau de 

controle que cada resseguradora local possui sobre os seus fatores de produção, e 

sobre a distribuição e uso de seus produtos, os executivos entrevistados foram 

solicitados a informar se as empresas terceirizavam alguma de suas atividades, e 

também se incorporaram ou se adquiriram outras empresas com o fito de prestarem 

serviços de resseguros que, via de regra, seriam produzidos por empresas específicas.  

Complementarmente, os dois entrevistados extra-empresas também foram 

convidados a externar suas opiniões a respeito. 

A análise dessa dimensão levou em consideração o fato de a cadeia produtiva 

de resseguro ser composta pelos seguintes atores, apresentados na sequência em que 

o ciclo produtivo se desenrola: a) fornecedor e cliente primário - os segurados; b) uma 

indústria de primeiro nível - formada pelas seguradoras - que também atua como 

fornecedor e cliente para o nível secundário; c) uma indústria de segundo nível - 

Aspectos estratégicos identificados da dimensão  

Caracterização do 
aspecto em termos de 
pontos forte, fraco e 
neutro 

Ace:  
Modelo endógeno de atuação implica desinteresse por esta dimensão.  
 
Austral:  
Vê esta dimensão como “tecnologia de produto”, traduzida em seus esforços 
no fechamento de parcerias internacionais que visam à sofisticação e à 
novidade dos produtos oferecidos. 
 
IRB: 
Vê liderança tecnológica (inovação + busca por novos produtos) como 
incompatível com a indústria de resseguro, cuja essência seria 
conservadora e de aversão ao risco. Por outro lado, vem inovando seus 
processos de trabalho e desenvolvendo novos produtos, em parceria com os 
clientes. 
 
J. Malucelli: 
 Modelo endógeno de atuação implica desinteresse por esta dimensão.  
 
Mapfre:  
Vê a tecnologia como muito importante, ressaltando sua plataforma mundial 
de sistemas informatizados. 
 

Ponto neutro 
 
 
Ponto forte 
 
 
 
 
Ponto fraco e ponto 
forte 
 
 
 
 
 
Ponto neutro 
 
 
Ponto forte 
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formada pelas resseguradoras - que também atua como fornecedor e cliente para o 

nível terciário; e, finalmente, d) uma indústria de terceiro nível - formada pelas 

retrocessionárias. Outra característica relevante é que a cadeia produtiva ora tratada 

possui um único insumo ou matéria prima, que a transpassa desde o primeiro até o 

terceiro e último nível: um risco, que representa um tipo de proteção adquirido para 

pessoas - físicas e jurídicas - ou para seus bens e direitos. Como nesta cadeia 

produtiva um mesmo risco ora representa insumo, ora representa produto, via de regra 

há dificuldade para identificação do ponto exato da cadeia em que ele se encontra, 

dificultando a separação dos negócios de seguro, de resseguro e de retrocessão, e, 

consequentemente, a análise da dimensão estratégica relativa à integração vertical 

dessa indústria.  

Os resultados obtidos no levantamento desta dimensão são apresentados a 

seguir.   

 A Ace Re, segundo seu representante, só possui por cliente a seguradora de seu 

grupo, e como seu presidente também exerce a presidência da seguradora do 

grupo no Brasil, o fato parece gerar desconfiança no mercado de que haja falta 

de segregação de função entre as duas empresas: “Aqui [no grupo Ace], não 

terceirizamos nada porque tudo é feito pela respectiva empresa do grupo. Mas 

como o Farid [Farid Eid Filho], além de ser o presidente da Ace Seguradora, 

também é o responsável pela Ace Re, isso causa alguns mal entendidos e 

algumas desconfianças no mercado. A Ace Resseguradora ainda é vista como 

um concorrente [no serviço de seguro, pelas seguradoras do mercado], mas a 

cada etapa desse processo esse entendimento vai acabar caindo.” (NOGUTI, 

2012);  

 A Austral Re atua parcialmente integrada à seguradora do seu grupo e parece 

não ter interesse em aumentar esse nível de integração. Para tratar o problema 

da desconfiança do mercado por quebra de confidencialidade de informações 

com a seguradora do grupo, a referida resseguradora local evita desenvolver 

produtos para seu braço segurador distribuir e não procura o mercado para 

ressegurar produtos da linha de garantia, posto que esse é o foco de negócio da 

seguradora do grupo, a qual também atende: “Se a Austral Re estivesse 

interessada na verticalização, ela desenvolvia produtos de vida para a 
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seguradora do grupo distribuir. Mas a intenção não é essa, porque, com 

referência à verticalização com as atividades da seguradora, acredito que ela 

pode até gerar problemas de desconfiança por quebra de confidencialidade e de 

conflito de interesse com as atividades de resseguro que realizamos para o 

mercado.“ (FREIRE, 2012); 

 Já o representante da IRB Brasil Re, pelo fato de as maiores seguradoras do 

País e seus principais clientes serem acionistas da referida resseguradora, e a 

elas pertencer metade de seu capital, acredita estar integrado verticalmente para 

trás: ”A gente tem alguma integração na medida em que o capital do IRB 

pertence 50% ao governo federal e 50% às empresas privadas de seguro. A 

gente tem muitos casos de clientes que são acionistas.” (PAIXÃO, 2012); 

 Segundo o diretor-presidente da J Malucelli Re, a empresa faz parte da 

estratégia de integração vertical adotada por sua controladora operacional, a J 

Malucelli Participações, face à imposição inicial do órgão regulador de que as 

resseguradoras locais pertencessem a empresa de participação em seguro: “A J. 

Malucelli Participações resultou da exigência da Susep do ressegurador local 

pertencer a empresa de participações em seguros. Então, a gente criou a J. 

Malucelli Participações, colocou outras empresas debaixo dela, e a fizemos virar 

operacional, prestando serviços para racionalizar e otimizar custos, controles e 

compliance, conduzindo o grupo a uma estratégia de integração.” (MALUCELLI, 

2012);  

 Apesar do representante da Mapfre Re afirmar não utilizar qualquer estratégia de 

integração vertical para as funções produtivas relativas à sua atividade-fim, que é 

a de resseguro, a referida resseguradora atua como ressegurador para a 

seguradora brasileira do grupo ao qual pertence, assim como retrocede parte de 

seus contratos de resseguro para sua casa matriz, situada na Espanha. Segundo 

informou seu presidente, a empresa apenas terceiriza algumas poucas 

atividades-meio, como no caso de alguns treinamentos específicos que ministra 

para o seu pessoal: “Terceirizar, sempre tem alguma atividade, que não é a 

principal, que a gente terceiriza. Mas, com relação ao resseguro, atuamos 

exclusivamente com ele e atuamos sozinhos.” (BOSCOY, 2012). 



 

126 

 

Quando inquirido a respeito, o presidente da Aber disse acreditar que a utilização 

da estratégia de integração vertical é inapropriada para as empresas da indústria de 

resseguro porque “[...] esse tipo de verticalização é muito perigoso. Se eu sou um 

ressegurador e pertenço a um grupo segurador, os outros seguradores podem ficar 

com certo receio, porque eles teriam que abrir suas informações para um ressegurador 

que pode usá-las para favorecer a seguradora de seu grupo. Além disso, também pode 

haver desconfiança com relação à qualidade do risco.” (PEREIRA, 2012). Com relação 

à posição particular do IRB, que possui inúmeros acionistas que são cedentes, e que 

contratam o resseguro dele, o presidente da Aber acredita que “A questão neste caso é 

diferente porque, historicamente esse modelo acabou se incorporando ao cotidiano das 

seguradoras.” (PEREIRA, 2012). No que concerne à possibilidade de existência de 

integração vertical para a atividade de retrocessão, através da qual as resseguradoras 

locais retrocedem os riscos ressegurados para suas casas matrizes do exterior, apesar 

de elas estarem limitadas aos 20% fixados pela regulamentação brasileira, a Aber 

acredita ser tal verticalização uma prática essencial, vez que “como o resseguro é uma 

atividade internacional e como a pulverização do risco é essencial ao bom 

funcionamento desse segmento, é importante que a resseguradora possa usar a sua 

força financeira lá de fora [do Brasil] para atender às necessidades de cada país. É 

impossível ela botar um bilhão de dólares em cada país, pois isso inviabilizaria sua 

operação. Em resumo, no meu entendimento, quando uma resseguradora local faz uma 

retrocessão para sua casa matriz, está acontecendo uma integração vertical, porque  

acontece tudo dentro do mesmo grupo.” (PEREIRA, 2012).   

A opinião do representante da Pellon & Associados é de que determinados 

riscos, face à sua magnitude e à sua importância, são praticamente negociados 

diretamente com os resseguradores, que estabelecem contatos diretos com a 

seguradora e os segurados. Estes últimos, inclusive, muitas vezes estabelecem 

seguradoras e corretoras de seguro próprias, que atuam de forma cativa. No entanto, 

segundo o entendimento do referido entrevistado, tal forma de atuação não costuma ser 

bem recebida pelo mercado ressegurador brasileiro, vez que “As demais seguradoras 

que participam da concorrência por determinado risco, e que não integram o grupo 

ressegurador, ficam temerosas de fazer negócio porque receiam que seus clientes 

possam ser redirecionados. O acesso à lista de clientes, aos seus riscos, e aos seus 
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preços, é algo muito confidencial, e, ao negociar com o ressegurador, tais informações 

têm quer ser abertas. Isso significa que a abertura só deve acontecer para uma 

contraparte que gere confiança, e que não vá fazer uso indevido das informações. O 

caso do IRB é diferente, porque todas seguradoras tinham obrigatoriedade de comprar 

suas ações. Por outro lado, também há interferência nesse fenômeno a partir do 

segurado, quando ele resolve criar uma seguradora e uma corretora próprias para 

atender suas necessidades.” (PELLON, 2012). 

Em resumo, a dimensão estratégica relativa à integração vertical na indústria de 

resseguro, segundo os entrevistados, está associada à integração da resseguradora 

com uma seguradora ou com uma retrocessionária do mesmo grupo, que lhe 

complemente os negócios.  

De uma forma geral, os entrevistados apontaram como implicações estratégicas 

desta dimensão:  

a) a exigência legal de existência de empresa controladora para permitir o 

estabelecimento das resseguradoras locais brasileiras resultou na criação de holdings 

compostas por empresas atuantes em seguro e em resseguro, conduzindo o mercado 

ressegurador a uma estratégia quase que generalizada de integração vertical seguro-

resseguro;  

b) a integração da resseguradora com uma seguradora do mesmo grupo pode 

ser mal vista no mercado segurador por não haver garantia de segregação entre os 

negócios, gerando, nas demais cedentes, desconfiança de quebra de confidencialidade 

de suas informações; 

c) há grande preocupação do governo brasileiro de que a integração da 

resseguradora com uma retrocessionária do mesmo grupo crie dumping no segmento, 

razão de tê-la limitado a 20% das operações realizadas;  

d) a integração vertical, de uma forma geral, é, tradicionalmente, instrumento de 

obtenção de vantagem competitiva. 

A consolidação dos aspectos estratégicos identificados para esta dimensão, e 

suas respectivas valorações, encontra-se mapeada no Quadro 15.6.  
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Quadro 15.6 - Consolidação dos Aspectos Estratégicos das Empresas para a Dimensão 
Integração Vertical, conforme Modelo de Porter (1989) 

Fonte: Elaboração própria. 

5.2.8 Dimensão Posição em Custo 

 Para mapeamento da dimensão relativa à posição em custo das resseguradoras 

locais brasileiras, os entrevistados foram questionados acerca dos principais tipos de 

custos aos quais essas empresas se encontram sujeitas e da importância relativa de 

cada um desses custos para o funcionamento do negócio. 

Também foram solicitados a falar acerca da política de controle seguida pela 

resseguradora, com relação ao seu planejamento orçamentário, e a discorrer sobre os 

esforços empreendidos na busca da redução dos custos de produção e de distribuição. 

Ademais, opinaram sobre a possível existência de tradeoff entre escala e qualidade, 

tanto no atendimento como nas especificações dos produtos e de serviços ofertados. 

Complementarmente, os dois entrevistados extra-empresas também foram 

convidados a externar suas opiniões a respeito. 

Aspectos estratégicos identificados da dimensão  

Caracterização do 
aspecto em termos 
de pontos forte, fraco 
e neutro 

Ace:  
Atua totalmente integrada verticalmente à seguradora brasileira e 
parcialmente à retrocessionária internacional do seu grupo.  
Por outro lado, essa integração vertical para frente e para trás pode gerar 
preocupação ao governo e às cedentes, respectivamente.  
 
Austral:  
Atua parcialmente integrada à seguradora do seu grupo. Por outro lado, 
essa integração pode gerar desconfiança nas demais cedentes.   
 
IRB:  
Atua integrada parcialmente aos seus principais clientes, que são acionistas 
e que detêm metade do seu capital. Por outro lado, tal situação pode gerar 
desconforto e incômodo para as cedentes não acionistas ou cuja 
participação na referida resseguradora seja pouco expressiva. 
 
J. Malucelli:  
Atua totalmente integrada verticalmente à seguradora do seu grupo. 
 
Mapfre:  
Atua parcialmente integrada verticalmente à seguradora brasileira, e 
parcialmente integrada à retrocessionária internacional do seu grupo. Por 
outro lado, essa integração vertical para frente e para trás pode gerar 
preocupação ao governo e às cedentes. 

Ponto muito forte e 
ponto fraco 
 
 
 
 
Ponto forte e ponto 
fraco 
 
 
Ponto forte e ponto 
fraco 
 
 
 
 
Ponto forte 
 
 
 
Ponto muito forte e 
ponto fraco 
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Os resultados obtidos nos depoimentos dos entrevistados, acerca da referida 

dimensão estão elencados a seguir.  

 A Ace Re, apesar de considerar relevante a posição em custos, não demonstra 

possuir grandes preocupações com esta dimensão, que afirma estar sobre 

controle orçamentário e que não pode, segundo seu diretor-comercial, influenciar 

as estratégias da empresa. Na referida resseguradora, o foco desta dimensão 

está materializado nos seus esforços em atingir as metas estabelecidas, 

obtendo, desta forma, os recursos necessários para fazer frente aos seus 

maiores custos, que são os de pessoal e os decorrentes das viagens de negócio: 

“A preocupação com a redução de custos, no momento, não é muito acentuada, 

não é a nossa tônica. A tônica é bater as metas para que elas paguem os custos. 

Em nenhum momento a questão de custo chegou a influenciar os nossos 

serviços porque o custo não pode ser o direcionador da estratégia de uma 

empresa.” (NOGUTI, 2012);  

 A Austral Re ainda está sujeita aos elevados custos iniciais decorrentes de sua 

instalação, e suas despesas mais relevantes são relativas a gastos com pessoal, 

porque as demais, como as relativas às instalações físicas e aos sistemas 

informatizados, podem ser diluídas por diferimento20. Para minimizar o impacto 

dos gastos com pessoal, a resseguradora adotou a estratégia de não atuar com 

contratos facultativos, por eles exigirem elevados gastos com mão de obra 

especializada em cada linha específica de produto e até em cada risco, de per si: 

“A gente modelou o negócio para ter um percentual bem baixo de DA [despesa 

administrativa] nos próximos anos. A gente está começando agora, e os custos 

de instalação de qualquer empresa são altos.” (FREIRE, 2012). Com relação à 

possibilidade da existência de um trade off entre reduzir custo e possíveis 

reflexos na qualidade dos produtos e serviços ofertados, o diretor-presidente da 

Austral Re afirma vivenciar esse tipo de situação: “Esse foi o dilema que a gente 
                                                 
20

 O processo contábil de diferimento permite que recursos financeiros aplicados em despesas que influenciam os 
resultados de vários exercícios de uma empresa somente sejam apropriados às contas de resultado dela à medida e 
na proporção em que essa contribuição influencie o resultado de cada exercício. Encontram-se nessa categoria de 
ativo diferível, dentre outros, gastos de instalação, gastos pré-operacionais, gastos com pesquisa e com 
desenvolvimento de produtos e gastos com implantação de sistemas e de métodos.  
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teve na questão do facultativo, pois para conseguir agregar mais ao serviço de 

subscrição, o custo ia aumentar muito, razão pela qual a gente decidiu não fazer 

[operações com facultativos]. Hoje, nossa maior despesa é com pessoal, porque 

os investimentos com instalações, sistemas, etc. são diferidos.” (FREIRE, 2012); 

 Conforme depoimento do representante da IRB Brasil Re, a posição em custo é 

dimensão de relevada importância para esta resseguradora, que vem se 

esforçando para incutir a preocupação com esse aspecto em sua cultura, após o 

longo passado de atuação como empresa monopolista, quando ele não recebeu 

a atenção devida: “O IRB, pela sua herança de monopólio, não tinha, na cultura 

da empresa, uma preocupação central de redução permanente das despesas. 

Essa cultura está mudando. Hoje, estamos desenvolvendo a aplicação do 

conceito de centro de custos, para cada unidade saber quanto gasta e quanto 

contribui para o negócio” (PAIXÃO, 2012). Outro aspecto relevante que o 

passado de atuação monopolista da IRB Brasil Re gerou e que faz com que suas 

despesas administrativas sejam mais elevadas do que as das demais 

resseguradoras locais são os gastos decorrentes de seu passivo trabalhista: “O 

IRB herdou compromissos financeiros decorrentes de sua condição de empresa 

estatal monopolista. Temos gasto, por exemplo, com previdência de empregados 

que entraram no IRB antes de 1968. Nenhum outro ressegurador tem isso.” 

(PAIXÃO, 2012). Para minimizar impactos decorrentes das elevadas despesas 

administrativas no resultado da empresa, segundo seu representante, a IRB 

Brasil Re está empenhada na busca de melhoria em seus processos como 

solução para um adequado, e ainda necessário, redimensionamento de 

recursos: “Eu acho que a eficiência nos processos, a busca de uma adequação 

do tamanho do quadro de pessoal às necessidades da companhia, a busca da 

otimização na utilização dos recursos da empresa, isso é uma preocupação 

constante nossa. Agora, eu acho que a gente ainda precisa avançar mais.” 

(PAIXÃO, 2012). Com relação à existência de um possível trade off entre 

redução de custos e alterações na qualidade dos produtos e serviços oferecidos 

pela IRB Brasil Re, segundo seu diretor-presidente a ênfase deve ser dada ao 

aspecto da qualidade, porque “Supondo que tivesse que privilegiar um dos 

aspectos, eu acho que nós precisamos enfatizar a qualidade. Você tendo um 
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bom produto, tendo uma boa marca, tendo uma boa atuação junto ao cliente, é 

mais fácil suportar a despesa administrativa. Então, nesse trade off, eu tenderia a 

ficar com a qualidade.” (PAIXÃO, 2012); 

 A J Malucelli Re possui estrutura bastante reduzida, vez que utiliza os recursos 

da holding do grupo para realização de suas atividades-meio, dessa forma 

reduzindo seus custos e gastos. Ainda assim, seu diretor-presidente demonstra 

possuir grande preocupação com a posição em custo porque ela arca com o 

rateio das despesas de sua gestora: “A questão de custo é sempre nevrálgica 

porque, apesar da estrutura da J Malucelli Re ser muito enxuta, ela é 

sobrecarregada pelo rateio de toda a estrutura da holding que dá suporte a ela. 

Ainda assim, a gente tem uma despesa muito competitiva. Mas como no nosso 

índice combinado21a despesa administrativa é um ponto importante, temos que 

nos manter o mais enxutos possível. Então, a gente olha custo todos os dias.” 

(MALUCELLI, 2012). Com relação a possível tradeoff entre redução de custo e 

perda de qualidade, a J Malucelli Re, por ter um business plan de longo prazo, 

afirma precisar garantir a manutenção de seus padrões de qualidade para que 

não haja comprometimento de seus resultados: “Você tem que ter custo sob 

controle, mas não pode economizar até o ponto em que você possa 

comprometer seu resultado. No nosso caso, como usamos uma estratégia de 

longo prazo, estamos dispostos até a sacrificar margem de curto prazo em prol 

da qualidade porque ela é importante para o sucesso de uma boa operação de 

longo prazo.” (MALUCELLI, 2012);     

 Segundo o diretor-presidente da Mapfre Re, a posição em custo tem sido a maior 

preocupação da empresa desde que ela surgiu, e permanece constante em 

todos os países em que o grupo atua, razão de seu índice de custo ser muito 

baixo no mundo inteiro: “O custo sempre tem sido a maior preocupação da 

companhia, desde a sede em Madrid, passando por todos os escritórios da 

Mapfre Re no mundo inteiro: controle de custo, e mais controle de custo. Nossa 
                                                 
21

 Índice combinado é um indicador utilizado para análise do resultado operacional das resseguradoras. É obtido pela 
soma do índice de sinistralidade com o índice de despesas. Sempre que o índice combinado é inferior a 100 significa 
que a resseguradora conseguiu obter lucro operacional.  
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maior despesa é com pessoal, e para conseguir manter uma DA tão baixa no 

mundo inteiro, a gente aposta na liderança tecnológica, na plataforma unificada 

de sistemas que faz com que se precise de menos pessoal, ajudando muito na 

redução dos custos.” (BOSCOY, 2012). Com relação à possível existência de 

trade off entre custo e qualidade, segundo o representante da Mapfre Re, a 

resseguradora estaria no ponto ótimo da relação de menor custo com garantia 

de qualidade: “Eu acho que estamos nesse ponto onde a gente consegue ter 

essa qualidade, sem comprometer os baixos custos. Outro fator que garante a 

nossa qualidade é que o pessoal da Mapfre Re é muito comprometido com a 

companhia.” (BOSCOY, 2012).  

Para a Aber, como não é possível controlar a ocorrência dos sinistros pelos quais 

terá que pagar e indenizar, a única opção que a resseguradora tem para promover a 

melhoria de seu resultado é atuando em suas despesas administrativas e trabalhando 

com economia de escala, para aquelas que atuam em nível global: “Dada a 

aleatoriedade dos sinistros, somente reduzindo a DA é que uma resseguradora 

consegue melhorar seu índice combinado. Então, as DAs acabam influenciando os 

preços praticados.” (PEREIRA, 202). Com relação ao tradeoff entre custo e qualidade, 

segundo o entrevistado, no mercado de resseguro brasileiro, tais constructos sequer se 

relacionam, porque “No caso do resseguro, você pode ter uma DA baixa e um serviço 

muito bom ou muito ruim. Uma coisa independe da outra.” (PEREIRA, 2012). 

Para a Pellon & Associados, salvo exceções, o custo interno das resseguradoras 

não costuma ter muita relevância, posto que “O custo do ressegurador é todo indireto e 

resultante da contratação de advogados e de técnicos reguladores de sinistro, do 

pagamento de comissões pelos negócios, e pelos pagamentos dos sinistros. Apesar de 

se tratar de pessoal muito qualificado, normalmente sua quantidade é muito reduzida. 

Então, o custo interno não é um grande problema para o ressegurador.” (PELLON, 

2012). No entanto, o entrevistado ressalta que algumas resseguradoras locais possuem 

custos internos elevados, em função de suas características particulares: “É o caso do 

IRB, que mantém, ainda hoje, algumas práticas que eram típicas de mercado fechado, 

como a de dar certo atendimento às seguradoras naquilo que elas ainda não têm 

condição de fazer.” (PELLON, 2012).  
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Em resumo, a dimensão estratégica relativa à posição em custo na indústria de 

resseguro, segundo os entrevistados, está associada aos principais tipos de custos aos 

quais as empresas se encontram sujeitas e à importância relativa de cada um deles 

para o funcionamento do negócio, à política de controle, com relação ao planejamento 

orçamentário, aos esforços para a redução dos custos de produção e de distribuição, e 

à possível existência de trade off entre escala e qualidade, tanto no atendimento como 

nas especificações dos produtos e de serviços ofertados.  

De uma forma geral, os entrevistados apontaram como implicações estratégicas 

desta dimensão:  

a) os custos da resseguradora estão concentrados na indenização dos sinistros 

ocorridos, no pagamento de técnicos de resseguro e de especialistas em regulação de 

sinistro, nos honorários de advogados e no pagamento das comissões pelos negócios 

realizados;  

b) a redução dos custos administrativos e a operação com economia de escala 

são as únicas estratégias possíveis para melhoria de resultados, vez que não existem 

mecanismos capazes de controlar e de minimizar a ocorrência de sinistros;  

c) os grandes resseguradores globais atuam com economia de escala em nível 

internacional, o que reduz suas despesas administrativas e permite que suas 

resseguradoras locais operem com baixos custos; e 

d) parece não haver trade off entre custo e qualidade no segmento, por  falta de 

relacionamento entre tais dimensões, o que explica o fato de a despesa administrativa 

de uma resseguradora ser baixa e a qualidade de seus serviços ser alta, e vice-versa.   

A consolidação dos aspectos estratégicos identificados para esta dimensão, e 

suas respectivas valorações, encontra-se mapeada no Quadro 15.7.  
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Quadro 15.7 - Consolidação dos Aspectos Estratégicos das Empresas para a Dimensão 
Posição em Custo, conforme Modelo de Porter (1989) 

Fonte: Elaboração própria. 

5.2.9 Dimensão Atendimento 

 Para mapeamento da dimensão relativa ao atendimento prestado pelas 

resseguradoras locais brasileiras, os entrevistados foram indagados acerca do grau em 

que essas empresas proporcionam, aos seus clientes, serviços e produtos 

diferenciados em suas cestas de ofertas. Eles também foram incentivados a enumerar 

cada um dos atendimentos diferenciados que prestam - comparativamente às demais 

resseguradoras locais – e a discriminar os fatos geradores de tais diferenciais e suas 

vantagens competitivas, além de comentar a existência de avaliação dos resultados 

dessa diferenciação, junto à clientela.  

Aspectos estratégicos identificados da dimensão  

Caracterização do 
aspecto em termos de 
pontos forte, fraco e 
neutro 

Ace:  
Não possui preocupação com custo, cuja posição mantém por controle 
orçamentário e por atingimento das metas de seu business plan. Considera 
suas despesas administrativas baixas por serem rateadas com as demais 
empresas de seu grupo controlador internacional; 
 
Austral:  
Ainda sujeita aos elevados custos iniciais de instalação. Para reduzir 
gastos, não opera com contratos do tipo facultativo por exigirem mão de 
obra especializada. Considera estar em desvantagem competitiva em custo 
por atuar apenas no Brasil e sem a economia de escala que as 
concorrentes pertencentes a grupos resseguradores internacionais 
possuem 
 
IRB:  
Vem buscando incutir a preocupação com custos em sua cultura após seu 
longo passado como empresa monopolista. Tem como particularidade seu 
elevado passivo trabalhista, que torna suas despesas administrativas 
potencialmente muito maiores que as da concorrência. 
 
J Malucelli: 
 Sua estrutura é enxuta, mas sua posição dentro da holding a mantém sob 
constante pressão pela redução de custos. 
 
 
Mapfre:  
Qualifica-se como a resseguradora com o menor custo no mundo. 
Por outro lado, sofre permanente pressão de sua casa matriz para que tais 
níveis globais de custos sejam mantidos.   

Ponto muito forte 
 
 
 
 
 
Ponto fraco 
 
 
 
 
 
 
Ponto muito fraco 
 
 
 
 
 
Ponto fraco 
 
 
 
 
Ponto forte e ponto 
fraco 
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Complementarmente, os dois entrevistados extra-empresas também foram 

convidados a externar suas opiniões a respeito, e as posições obtidas a partir dos 

depoimentos de todos encontram-se abaixo. 

 A Ace Re está oferecendo um novo tipo de consultoria para seguradoras 

que, com o fim do monopólio, deixaram de ter, no IRB, uma extensão de sua 

área interna de resseguro, e que ainda não estão preparadas e estruturadas 

para realizar as funções e atividades necessárias ao resseguro de seus 

riscos. Tal serviço oferece aconselhamento sobre os melhores programas de 

resseguro a serem adotados, vis a vis as condições estruturais e 

operacionais dos clientes: ”Para algumas seguradoras pequenas, e mesmo 

para aquelas que costumavam fazer negócio com o próprio IRB, a gente vai 

lá e dá um suporte. A gente direciona para que elas tomem decisões mais 

adequadas, sugerindo a estrutura que seria melhor para elas trabalharem.” 

(NOGUTI, 2012);  

 Para a Austral Re um de seus principais diferenciais encontra-se na agilidade 

que consegue imprimir a todas as etapas de seu atendimento: “A gente 

identificou que um diferencial nosso é a agilidade: somos rápidos para 

responder um pedido de cotação, assinar contrato, autorizar sinistro e pagar 

sinistro. Acho que todo mundo aqui tem na cultura, desde o início, que tem 

que ser rápido.” (FREIRE, 2012). Para monitorar e manter sobre controle 

seus tempos de atendimento, a resseguradora faz uso de softwares 

aplicativos de CRM22: “Um dos sistemas que a gente tem é o de CRM, pelo 

qual a gente controla todo o fluxo, desde o início, e monitora a nossa real 

velocidade de atendimento.” (FREIRE, 2012). A referida resseguradora 

também afirma possuir alguns produtos e serviços diferenciados, todos 

resultantes de sua forma de gestão que tem por foco o cliente: “Temos 

serviços adicionais criados, como o de telessubscrição para o ramo vida e o 

de precificação para o agrícola.” (FREIRE, 2012);  

                                                 
22

CRM, sigla de Customer Relationship Management, é um sistema integrado de gestão com foco no cliente, 
constituído por um conjunto de procedimentos e de processos organizados e integrados num modelo de gestão de 
negócios. Os softwres que auxiliam e apoiam este tipo de gestão sãodenominados de sistemas de CRM. 
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 A IRB Brasil Re, em função de seu histórico de atuação monopolista, ainda 

elabora parte da prestação das contas de resseguro de suas cedentes como 

um grande diferencial de atendimento. Além disso, também presta serviço de 

apoio à subscrição das seguradoras, publica uma revista especializada em 

seguro e resseguro, divulga conhecimento técnico por meio de seu site, 

ministra cursos e treinamentos, e coloca à disposição do mercado uma das 

melhores bibliotecas especializadas do País. Por outro lado, o representante 

da IRB Brasil Re acredita na existência de uma grande demanda reprimida 

por serviços auxiliares e ainda não explorada no segmento, especialmente 

aqueles referentes à capacitação técnica. Assim, ele tenciona, em futuro 

próximo, criar uma unidade organizacional separada e totalmente dedicada à 

prestação desses serviços, fazendo uso da qualificação já existente em seu 

quadro de pessoal: ”Eu diria que há um universo a explorar e que o IRB, 

apesar de atuar bastante, ainda pode fazer mais. Eu gostaria de criar uma 

empresa separada, dedicada à prestação de serviços de regulação de 

sinistro, de inspeção de risco, treinamento e serviços de produção e de 

publicação de conhecimento.” (PAIXÃO, 2012); 

 A J Malucelli considera como uma prestação diferenciada de serviço o apoio 

técnico que seus subscritores prestam aos subscritores de seu braço 

segurador, que é seu cliente único e cativo: “O processo de subscrição vem 

pronto para avaliação. Os subscritores da resseguradora podem criticar, 

sugerir, e até responder diretamente, ao retrocessionário, se entenderem que 

é uma pergunta à qual estão habilitados.” (MALUCELLI, 2012). Com 

referência aos seus fornecedores, a J Malucelli Re destaca sua política de 

parceria de longo prazo como um diferencial: “Para definição dos nossos 

fornecedores de retrocessão, temos um comitê entre os acionistas que 

define qual é a security de cada ressegurador que a gente pode eleger para 

fazer retrocessão. E como a gente atua visando parceria de longo prazo, nós 

procuramos ter uma variação muito pequena de fornecedores.” (MALUCELLI, 

2012);   

 Segundo o representante da Mapfre Re, a resseguradora tem como 

diferencial a qualidade técnica de seu atendimento, vis a vis as demais 
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resseguradoras locais brasileiras: “O que diferencia nosso atendimento é a 

qualidade técnica. Só que atender o cliente faz parte desse pacote, porque 

você pode até ser muito técnico, mas se não está entendendo o cliente, e 

nem o está atendendo no que ele quer e precisa, então não consegue aliar 

seu conhecimento técnico ao atendimento adequado.” (BOSCOY, 2012). 

Outro serviço adicional prestado pela Mapfre Re aos seus clientes, e que, 

segundo seu diretor-presidente, a diferencia da concorrência, é o de apoio à 

subscrição das seguradoras: “Damos apoio à subscrição sempre que os 

clientes necessitam e pedem. Se necessário, repassamos todas as 

experiências técnicas mundiais que temos em subscrição.” (BOSCOY, 2012). 

Para o presidente da Aber, fornecer treinamento em resseguro, dar suporte às 

funções internas das seguradoras, assim como fornecer apoio à subscrição delas, são 

os principais serviços adicionais que as resseguradoras locais podem oferecer como 

diferencial de atendimento hoje, no Brasil: “Como o mercado está recém-aberto e tem 

pouca gente que conhece o assunto, o treinamento e a qualificação de mão de obra, 

são muito importantes para diferenciar atendimento. Além disso, o fato do ressegurador 

trabalhar no mundo inteiro e de forma diversificada, também é muito bom para o 

atendimento. Outro ponto importante vem do fato de o IRB sempre ter preparado as 

contas de resseguro das seguradoras. Então, quando abriu o mercado, as seguradoras 

não estavam preparadas para tratar suas contas de resseguro. A ajuda dos 

resseguradores, neste aspecto, também é importante diferencial de atendimento.” 

(PEREIRA, 2012). 

A Pellon & Associados entende que o diferencial no atendimento está 

relacionado à regulação dos sinistros das cedentes, e que esta dimensão não está 

sendo bem conduzida, no momento, no mercado brasileiro: “O grande momento do 

atendimento do ressegurador é o da regulação do sinistro. Mas a regulação não tem 

funcionado como atendimento, e sim como área de estresse entre os parceiros de 

negócios.” (PELLON, 2012).   

Em resumo, a dimensão estratégica relativa ao atendimento na indústria de 

resseguro, segundo os entrevistados, está associada ao oferecimento de serviços 

diferenciados, ao treinamento em resseguro, e ao fornecimento de apoio à subscrição 

das seguradoras.  
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De uma forma geral, os entrevistados apontaram como implicações estratégicas 

desta dimensão:  

a) prestar serviço realizando tarefas internas da seguradora pode ser grande 

diferencial de atendimento. Com o fim do monopólio, o IRB deixou de executar tarefas 

das cedentes, e elas ainda não se estruturaram para assumi-las, integralmente;  

b) fornecer apoio à subscrição também é um importante serviço adicional; e 

c) deveria existir forte diferencial de atendimento na regulação dos sinistros, mas 

tal não tem ocorrido. 

A consolidação dos aspectos estratégicos identificados para esta dimensão, e 

suas respectivas valorações, encontra-se mapeada no Quadro 15.8.  

Quadro 15.8 - Consolidação dos Aspectos Estratégicos das Empresas para a Dimensão 
Atendimento, conforme Modelo de Porter (1989) 

Fonte: Elaboração própria. 

Aspectos estratégicos identificados da dimensão  

Caracterização 
do aspecto em 
termos de 
pontos forte, 
fraco e neutro 

Ace:  
Por sua forma de atuação endógena esta dimensão parece não ter grande 
relevância estratégica.   
 
Austral:  
Investe na agilidade do atendimento; possui alguns produtos e serviços 
diferenciados. 
 
IRB:  
Ainda elabora parte da prestação de contas de resseguro para as suas cedentes; 
presta serviço de apoio à subscrição; publica revista especializada no segmento; 
divulga conhecimento técnico por seu site; ministra cursos e treinamentos; e 
disponibiliza uma das melhores bibliotecas especializadas do País. Por crer na 
existência de grande demanda reprimida por serviços auxiliares no mercado 
ressegurador brasileiro, pretende criar uma unidade organizacional dedicada 
exclusivamente a eles, para prestação de serviço de regulação de sinistro, de 
serviço de inspeção de risco, de serviços de treinamentos e de capacitações 
diversas, assim como serviços ligados à geração e à publicação de conhecimento.  
 
J. Malucelli:  
Por sua forma de atuação endógena esta dimensão parece não ter grande 
relevância estratégica.   
 
Mapfre:  
Entende que seu atendimento possui qualidade técnica superior à dos 
concorrentes, que utiliza para reforçar seu caráter de empresa séria. Também 
investe no corpo a corpo, procurando estar fisicamente próximo dos clientes 
potenciais.  

Ponto neutro 
 
 
 
Ponto forte 
 
 
 
Ponto muito forte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponto neutro 
 
 
 
Ponto forte 
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5.2.10 Dimensão Política de Preço 

 Para a dimensão da política de preço das resseguradoras locais brasileiras, os 

entrevistados foram indagados acerca da posição relativa dos preços praticados no 

mercado por suas respectivas empresas, vis a vis seus concorrentes e também a 

respeito daquelas variáveis que influenciam os preços praticados em suas cestas de 

produtos e serviços.  

Complementarmente, os dois entrevistados extra-empresas também foram 

convidados a externar suas opiniões a respeito, e as posições obtidas a partir dos 

depoimentos de todos encontram-se a seguir. 

 Segundo o diretor-comercial da Ace Re, os preços desta resseguradora são 

definidos por seus restritivos guidelines, fazendo com que, eventualmente, eles 

se tornem menos competitivos.  Em sua opinião, os preços atualmente 

praticados pela concorrência estão muito baixos em função da excessiva oferta 

de capacidade e do número cada vez maior de novos entrantes no mercado 

brasileiro de resseguro: “As nossas taxas eu diria que não são tão competitivas, 

se comparadas com aquelas que o mercado está praticando. Se as taxas forem 

muito agressivas, muito competitivas, a gente prefere ficar de fora a fazer 

besteira. De um modo geral, o preço do resseguro está muito baixo no País.” 

(NOGUTI, 2012); 

 A Austral Re também acredita que os preços praticados pelas resseguradoras 

locais no mercado ressegurador brasileiro estão baixos em função, 

principalmente, dos baixos preços dos seguros dos quais o resseguro se deriva, 

e também do excesso de capacidade de resseguro existente no mercado, 

proveniente do elevado número de players em atuação: “O mercado de 

resseguro, principalmente o de contrato [automático], ele segue a apólice. Então, 

se a seguradora cobrar menos, a resseguradora vai ganhar menos. Por outro 

lado, em várias linhas os preços do mercado de seguros estão muito 

competitivos, o que afeta, diretamente, o ressegurador. Já na questão dos 

nossos preços, eu acho que, com algumas exceções, sempre tentamos ser bem 

técnicos, e só aceitamos negócios que, segundo a nossa modelagem, deem 

lucro, pois não fazemos aceitação comercial.” (FREIRE, 2012); 
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 Segundo o presidente da IRB Brasil Re, o grau de competitividade dos preços da 

referida resseguradora é variável em função de cada segmento de atuação: 

“Tem linhas em que temos preço um pouquinho acima da média, tem linhas em 

que nosso preço está na média, e eu diria que tem linhas em que a gente tem 

preço abaixo da média.” (PAIXÃO, 2012). Com relação à possibilidade de o 

preço estar sendo usado como estratégia de competição pelas resseguradoras 

que se encontram em atuação, dado o grande número de players, o entrevistado 

confirma tal possibilidade: “Um novo entrante no mercado precisa se diferenciar. 

E, muitas vezes, a maneira mais fácil de obter essa diferenciação é praticando 

um preço baixo, enquanto a sua estrutura de custo não está pesada. E cada um 

que chega puxa o preço para baixo.” (PAIXÃO, 2012). No que diz respeito ao 

comportamento estratégico adotado pela IRB Brasil Re para fazer face à alta 

competitividade em preço existente no mercado ressegurador brasileiro, 

decorrente da afluência de grande número de novos entrantes, de acordo com 

seu representante a referida resseguradora reduziu seus preços para manter sua 

competitividade, mas compensou essa redução com ganhos internos de 

eficiência e de produtividade: “O mercado abaixou os preços e o IRB 

acompanhou o mercado. Mas o fez de forma bastante saudável, porque 

compensou a sua redução de preço com ganho de produtividade e de eficiência.” 

(PAIXÃO, 2012); 

 Como a J Malucelli Re atua de forma exclusivamente endógena, segundo seu 

representante a estratégia de preços da resseguradora leva em consideração a 

margem que ela deverá reter e que é estabelecida pelo sistema de mérito e pelo 

rateio de despesa utilizados por seu grupo controlador: “O resultado da 

seguradora e o da resseguradora são consolidados, gerando um resultado único, 

que é olhado em conjunto. A gente procura manter tudo balanceado. O custo 

maior está na holding, mas a margem maior vem para a operação de seguros e 

de resseguros, que tem a maior carga de despesa.” (MALUCELLI, 2012);   

 Para o diretor-presidente da Mapfre Re, houve uma queda muito acentuada nos 

preços do resseguro praticados no Brasil após a abertura do mercado. Tal 

redução não só foi ocasionada pelo acirramento da concorrência trazida pelos 

novos entrantes, mas também porque, à época do monopólio, não havia como 
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negociar preço: “Pelas nossas pesquisas, tem ramos em que a taxa de 

resseguro caiu 70% nos últimos quatro anos. Isso é muito, e talvez em parte se 

justifique pelo fato dos preços estarem muito elevados antes, comparativamente 

aos dos mercados dos demais países. Além disso, o preço do resseguro também 

experimentou uma concorrência muito forte, porque muitos resseguradores 

chegaram ao Brasil.” (BOSCOY, 2012). Para o entrevistado, a queda nos preços 

do resseguro foi tão grande que pode tornar suas operações inviáveis: “Então, 

em termos de taxa, eu acho que estamos chegando a um nível que está no limite 

do técnico, e, a permanecer dessa forma, poderá inviabilizar o resseguro e as 

cedentes ficarão sem cobertura.” (BOSCOY, 2012). Outro aspecto importante 

destacado pelo presidente da Mapfre Re é que essa significativa queda nos 

preços do resseguro não sensibilizou os preços do seguro, como deveria ter 

acontecido: “Eu não sinto que o consumidor [o segurado] está pagando 70% a 

menos no seguro, como a seguradora está pagando no resseguro. Além disso, a 

queda do preço do resseguro não foi acompanhada por adequações nas 

condições do seguro. Ou seja: as franquias, as exclusões, as limitações das 

apólices de seguros, que estavam aderentes ao preço do inicio, não se 

adequaram ao preço praticado hoje.” (BOSCOY, 2012). 

Para o presidente da Aber, a política de preços das resseguradoras locais 

brasileiras, além de ser determinada pelos aspectos técnicos do resseguro, também 

está muito sensível às agressivas condições concorrenciais ocasionadas pela 

instalação de 100 resseguradores no País nos últimos quatro anos: “Na precificação, 

você se baseia na qualidade do risco e na cobertura solicitada, jogando a sua DA e o 

seu lucro esperado, obtendo o preço técnico. Em seguida, ajusta tudo isso às 

condições de concorrência existentes no mercado. No caso do mercado de resseguro 

do Brasil de hoje [setembro de 2012], em que saímos de um único ressegurador para 

100 resseguradores, as condições estão muito agressivas porque os resseguradores 

que chegaram estão querendo marcar posição. Tem resseguradoras que resolvem abrir 

mão da lucratividade no início como estratégia para conseguir ganhar uma fatia maior 

do mercado. Já tem outras que não abrem mão de seus guidelines e de seus preços 

técnicos e que preferem fazer menos, mas ganhar mais no que estão fazendo.” 

(PEREIRA, 2012). 
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Para o representante da Pellon & Associados, a definição de preços no mercado 

de resseguro é tarefa difícil, posto que ele está sujeito à oscilações que estão fora do 

controle e do gerenciamento das resseguradoras: “Acho que o preço do resseguro 

depende do momento e das condições em que o mercado se encontra. Há momentos 

em que o mercado está  hard [a sinistralidade média é alta], e há momentos em que o 

mercado está soft [a sinistralidade média é baixa]. Quando o mercado está soft, a 

competição fica muito acirrada e os preços do resseguro baixam. Quando o mercado 

está hard, quando você tem muito sinistro em ano muito difícil, em que os 

resseguradores têm que recompor as suas reservas, aí a coisa muda de figura.“ 

(PELLON, 2012).   

Em resumo, a dimensão estratégica relativa à política de preço na indústria de 

resseguro, segundo os entrevistados, está associada aos preços dos serviços 

prestados, sendo que, com a abertura do mercado, é perceptível a busca por market 

share por meio da competição via preços.  

De uma forma geral, os entrevistados apontaram como implicações estratégicas 

dessas dimensão:  

a) apesar de, em princípio, preço menor poder sinalizar vantagem competitiva, 

outros aspectos podem estar envolvidos, principalmente pelo fato do resseguro se tratar 

de serviço voltado para a garantia de minimização de prejuízos; e 

b) os preços praticados no mercado estão muito baixos em função da excessiva 

oferta de capacidade e do número cada vez maior de novos entrantes no segmento.  

A consolidação dos aspectos estratégicos identificados para esta dimensão, e 

suas respectivas valorações, encontra-se mapeada no Quadro 15.9. 
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Quadro 15.9 - Consolidação dos Aspectos Estratégicos das Empresas para a Dimensão 
Política de Preço, conforme Modelo de Porter (1989) 

Fonte: Elaboração própria. 

5.2.11 Dimensão Alavancagem 

 Para levantamento da dimensão estratégica relativa à alavancagem, os 

executivos entrevistados foram questionados acerca do grau em que as resseguradoras 

locais se encontravam alavancadas, quer sob o ponto de vista financeiro23, quer sob o 

ponto de vista operacional24, assim como acerca dos possíveis reflexos dessas 

alavancagens nos resultados econômico, financeiro e de risco nos negócios por elas 

realizados.  

Complementarmente, os dois entrevistados extra-empresas também foram 

convidados a externar suas opiniões a respeito, e as posições obtidas a partir dos 

depoimentos de todos encontram-se a seguir. 

                                                 
23Alavancagem financeira consiste em uso de recursos de terceiros para maximizar os efeitos da variação do lucro 

operacional sobre os lucros por ação. Geralmente, elevações e reduções na alavancagem financeira resultam em 
aumentos e reduções de risco e de taxas de retorno.   
 
24Alavancagem operacional ocorre quando um crescimento nas vendas gera um crescimento proporcionalmente 

muito superior no lucro bruto. O efeito de alavancagem ocorre pelo fato de que os custos fixos são distribuídos por 
um volume maior de produção, fazendo com que o custo unitário da mercadoria seja reduzido. 

 

Aspectos estratégicos identificados da dimensão  

Caracterização 
do aspecto em 
termos de 
pontos forte, 
fraco e neutro 

Ace:  
Por sua forma de atuação endógena esta dimensão não parece possuir grande 
relevância estratégica, além de ser obrigada a seguir seus restritos guidelines. 
 
Austral:  
Só aceita negócios lucrativos, sinalizando que tende a defender seus preços. 
 
IRB:  
Embora, dependendo da linha de negócio, pratique preços acima e aquém da 
média, no geral entende que está alinhado com a média do mercado. 
 
J. Malucelli:  
Por sua atuação endógena, pratica preços considerando a margem que ela deverá 
reter e que é estabelecida pelo sistema de mérito e pelo rateio de despesa 
utilizados por seu grupo controlador. 
 
Mapfre:  
Está tendo que se adaptar à acomodação que os preços vêm sofrendo devido ao 
aumento da concorrência. 

Ponto neutro 
 
 
 
Ponto forte e 
ponto fraco 
 
 
Ponto forte 
 
 
 
Ponto neutro 
 
 
 
Ponto fraco 
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 Para o representante da Ace Re, a resseguradora está adequadamente 

alavancada e até poderia realizar um volume maior de negócios com a 

capacidade de retenção que possui, só não o fazendo devido às imposições 

impostas por seus restritivos guidelines: “Não, a Ace Re não está muito 

alavancada, não. Eu diria que ela está adequada e que até podíamos fazer mais 

negócios. Mas tem esses guidelines da empresa, e a gente acaba esbarrando 

neles.” (NOGUTI, 2012); 

 Segundo o representante da Austral Re, a referida resseguradora não atua 

alavancada financeiramente, embora esteja alavancada sob o aspecto 

operacional: “Nós não atuamos de forma alavancada. Só em termos de custos, 

mas em termos de capital, não.” (FREIRE, 2012); 

 A IRB Brasil Re, de acordo com o seu presidente, por possuir significativa 

suficiência de capital, é pouquíssimo alavancada financeiramente, 

comparativamente ao padrão mundial: “Eu diria que o IRB é pouquíssimo 

alavancado, comparativamente ao que se pratica no mundo, porque a gente tem 

uma suficiência de capital imensa em relação ao capital regulatório.” (PAIXÃO, 

2012); 

 Segundo o diretor-presidente da J Malucelli Re, a referida resseguradora local 

não atua alavancada, e o fato de o crescimento de seu capital social ter 

decorrido de investimento primário evidencia tal situação: “Não, não atuamos 

alavancados. Até porque esse investimento que a Travelers fez na nossa 

resseguradora foi um investimento primário. Então, a J Malucelli Re tem muita 

sobra de capital porque a gente quer trabalhar assim. Não queremos ter 

problema de margem de solvência e nem problema de limites operacionais que 

nos impeçam de alavancar mais operações em função do nosso patrimônio 

líquido.” (MALUCELLI, 2012); 

 Segundo o diretor-presidente da Mapfre Re, a resseguradora não está 

alavancada financeiramente, posto que todos os seus recursos são próprios, 

assim como não há alavancagem operacional em sua atuação: “O nosso nível de 

alavancagem é nenhum. Todos os nossos recursos são próprios. E 

operacionalmente, o crescimento das vendas de resseguro não segue a mesma 
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proporção no lucro. Então, acho que a gente também não está alavancado dessa 

forma [operacionalmente].” (BOSCOY, 2012).  

De acordo com a Aber, a alavancagem financeira não é compatível com a 

atividade de resseguro, e para obter um bom rating as resseguradoras precisam estar 

atentas a este requisito: “Alavancagem financeira em resseguro é palavrão. No exterior, 

para obter um rating máximo, tipo “AAA”, tem que subscrever 1 para 1: um de 

patrimônio para um de prêmio. Se subscrever mais que isso não consegue bom rating 

lá fora. E isso custa muito caro, pois exige muito capital. Além disso, você tem que 

atender às regras de solvência, as regras de capital, e isso é uma preocupação muito 

grande, mundial, de todos os reguladores.” (PEREIRA, 2012). 

Para a Pellon & Associados, as regras brasileiras de solvência para as atividades 

da área financeira estão muito adequadas às necessidades do mercado, garantindo 

que as resseguradoras se mantenham como empresas sólidas: "O Brasil merece uma 

nota de destaque pela belíssima regulação que tem nessa área [regras de solvência 

para a área financeira], e que levou não só as seguradoras, mas também os bancos, a 

ficarem solventes, enquanto que, no mercado internacional, os Estados Unidos e a 

Europa estão vivendo enormes dificuldades.” (PELLON, 2012). 

Em resumo, a dimensão estratégica relativa à alavancagem na indústria de 

resseguro, segundo os entrevistados, está associada ao grau em que as 

resseguradoras locais se encontram alavancadas, do ponto de vista financeiro e 

operacional, e possíveis reflexos dessas alavancagens nos resultados econômico, 

financeiro e de risco nos negócios por elas realizados.  

De uma forma geral, os entrevistados apontaram como principal implicação 

estratégica desta dimensão o fato de a alavancagem financeira poder ser 

contraproducente no ramo, posto que quando a relação patrimônio/prêmio é superior a 

1 para 1, ela gera desconfiança no mercado e prejudica o rating da resseguradora.  

A consolidação dos aspectos estratégicos identificados para esta dimensão, e 

suas respectivas valorações, encontra-se mapeada no Quadro 15.10. 
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Quadro 15.10 - Consolidação dos Aspectos Estratégicos das Empresas para a Dimensão 
Alavancagem, conforme Modelo de Porter (1989) 

Fonte: Elaboração própria. 

5.2.12 Dimensão Relacionamento com a Matriz 

Para levantamento da dimensão relativa ao relacionamento das resseguradoras 

locais com sua casa matriz, seus executivos entrevistados foram questionados acerca 

do tipo e do grau de interferência exercido por seus controladores, tanto no 

posicionamento estratégico das resseguradoras, quanto em sua atuação técnico-

operacional. Com isto, buscou-se identificar se as estratégias e as táticas operacionais 

em uso eram ditadas, sugeridas ou simplesmente acatadas pelos controladores. Além 

disso, os representantes das resseguradoras foram incentivados a avaliar as possíveis 

vantagens e desvantagens advindas dos respectivos modelos adotados.  

Complementarmente, os dois entrevistados extra-empresas também foram 

convidados a externar suas opiniões a respeito, e as posições obtidas a partir dos 

depoimentos de todos encontram-se a seguir. 

 Segundo o representante da Ace Re, o seu controlador, a Ace Limited, exerce 

total controle sobre a referida resseguradora e em todos os níveis: estratégico, 

tático e operacional: “O nosso relacionamento com a matriz é um relacionamento 

total. Minha matriz dita as estratégias em todos os níveis.” (NOGUTI, 2012);  

Aspectos estratégicos identificados da dimensão  

Caracterização do 
aspecto em termos 
de pontos forte, 
fraco e neutro 

Ace:  
Considera-se adequadamente alavancada em ternos financeiros, mas seus 
restritivos guidelines não permitem que utilize toda sua capacidade de retenção. 
 
Austral:  
Não atua alavancada financeiramente, embora o faça em termos operacionais. 
 
IRB:  
Pouquíssimo alavancada financeiramente, comparativamente ao padrão 
mundial, devido à sua imensa suficiência de capital 
 
J. Malucelli:  
Não é alavancada financeiramente. 
 
Mapfre: 
Só utiliza recursos próprios, não sendo alavancada financeira ou 
operacionalmente. 
 

Ponto forte e ponto 
fraco 
 
 
Ponto forte 
 
 
Ponto muito forte 
 
 
 
Ponto forte 
 
 
Ponto forte 
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 A Austral Re, segundo seu representante, tem sua estratégia e sua operação 

definidas e monitoradas muito de perto por seu controlador, que participa até 

mesmo das operações comerciais da referida resseguradora: “Os nossos sócios 

são bem ativos na operação da Austral Re. Toda a estratégia é definida e 

acompanhada muito de perto por eles, que também fazem a gestão financeira e 

tomam as decisões de investimento. Mesmo no negócio, onde a gente tem uma 

liberdade razoável, somos acompanhados muito de perto.” (FREIRE, 2012); 

 No caso da IRB Brasil Re, cujo acionista controlador majoritário é o Ministério da 

Fazenda, segundo seu presidente, apesar de ela estar sujeita às limitações de 

gestão e às determinações legais, que são comuns a todas as empresas estatais 

pertencentes à União Federal, a referida resseguradora tem muita liberdade de 

atuação e recebe muito apoio de seu controlador: “A União compartilha das 

decisões estratégicas do IRB, discute, busca os melhores encaminhamentos, e 

apoia a execução dessas estratégias. O apoio tem sido muito grande e temos 

muita liberdade de atuação. Por outro lado, temos sempre a preocupação de 

discutir e de avaliar bem, com os controladores e com os principais acionistas 

minoritários, antes de tomar qualquer decisão estratégica, pois uma vez tomada, 

ela vale para todos. A gente tem tido bastante apoio na execução da estratégia.” 

(PAIXÃO, 2012); 

 Na J Malucelli Re, segundo seu diretor-presidente, o relacionamento com os dois 

controladores - o brasileiro Paraná Banco e o norte-americano Travelers 

Companies – é de definição e de monitoramento no que concerne às decisões 

estratégicas, e de elevado controle para as operações: “É muito, muito controle. 

Os dois acionistas, tanto o brasileiro quanto o americano, acompanham muito de 

perto as nossas operações. Eu diria que, na decisão, na definição da estratégia, 

e no monitoramento das decisões estratégicas, há bastante interferência, mas na 

operação e na execução da estratégia existe apenas acompanhamento por parte 

dos controladores.” (MALUCELLI, 2012). O representante da referida 

resseguradora considera que esta forma de relacionamento instituída por seus 

controladores é positiva, vez que, além de liberar os acionistas de questões que 

não são estratégicas, contribui para o autodesenvolvimento dos profissionais que 

atuam na empresa: “Essa forma de relacionamento com os controladores dá 
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responsabilidade às pessoas, faz com que elas assumam compromisso e se 

desenvolvam. Adotamos um modelo baseado em comitês decisórios, que não 

envolve o nível dos acionistas, mas o nível dos gestores. Então, sinistro, 

subscrição, resseguro, todas as decisões importantes são tomadas em comitês.” 

(MALUCELLI, 2012); 

 A Mapfre Re da Espanha, casa matriz da Mapfre Re do Brasil, segundo o diretor-

presidente desta última é quem define suas macroestratégias, assim como suas 

políticas de investimento e seus guidelines de atuação, deixando a cargo da 

referida resseguradora local brasileira a administração dos recursos recebidos: 

“A nossa matriz é quem define os guidelines de subscrição e as políticas gerais 

de investimento. Eles dão as instruções gerais, e a gente administra aqui. Nosso 

nível de independência para operar no Brasil é amplo, pois a matriz marca quais 

são as regras do jogo e, dentro dessas regras, a gente tem uma margem de 

manobra alta.” (BOSCOY, 2012). 

Para a Aber, o tipo de relacionamento existente entre as resseguradoras locais e 

seus controladores é de relevada importância, vez que, para atuar com competitividade 

no mercado ressegurador brasileiro, as empresas necessitam de autonomia de decisão 

e de ação: “O Brasil exige que a resseguradora tenha tanto autonomia quanto uma 

autoridade no seu próprio território, porque nosso mercado precisa de respostas 

rápidas. Mas muitas dessas empresas estrangeiras não concedem autonomia 

suficiente, fazendo com que suas subsidiárias no exterior não tenham a autoridade de 

subscrição de que necessitam, resultando em demora no tempo de resposta e em 

redução na agilidade de atendimento.” (PEREIRA, 2012). 

Para a Pellon & Associados, dada a internacionalidade da atividade de 

resseguro, a grande preocupação gerada pelo relacionamento entre a casa matriz 

controladora e a resseguradora local a ela pertencente é que através deste 

relacionamento é possível utilizar as operações de resseguro para realização de 

transferências de lucros e de transferências de prejuízos disfarçadas, permitindo a 

criação de dumpings no mercado local de resseguro. A preocupação com este tipo de 

prática, segundo o entrevistado, que é comum ao mundo inteiro, fez com que a Susep 

regulamentasse e limitasse as transferências de operações intragrupo a 20% do seu 

total: “O resseguro é um negócio internacional, e o problema detectado no mundo 
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inteiro com os relacionamentos entre os resseguradores locais e suas casas matrizes 

no exterior é que é possível fazer, através de seus negócios, transferências disfarçadas 

de lucros e de prejuízos. Então, todo e qualquer país tem uma restrição sobre isso. No 

Brasil, o primeiro limite foi zero, depois se proibiu totalmente e depois se estabeleceu 

um patamar arbitrário de 20%.” (PELLON, 2012). Com relação à possível falta de 

autonomia concedida às suas subsidiárias locais por alguns controladores, e aos 

restritivos guidelines a elas impostos, cujas regras de negócio e de aceitação são muito 

rígidas e de caráter internacional, o entrevistado acredita que tal prática, além de 

interferir na atuação e no desempenho das resseguradoras locais, não se coaduna com 

a internacionalidade e com a diversidade exigida pelo resseguro: “Um ressegurador que 

se propõe a atuar no mundo, mas que tem aversão às variações de câmbio, às 

diferenças de culturas, às diferenças de regimes fiscalizatórios, não deve se 

estabelecer, porque a diversidade é inerente ao negócio do resseguro.” (PELLON, 

2012). 

Em resumo, a dimensão estratégica relativa ao relacionamento com a matriz na 

indústria de resseguro, segundo os entrevistados, está associada ao tipo e ao grau de 

interferência exercido pelos controladores no posicionamento estratégico e na atuação 

técnico-operacional da resseguradora.  

De uma forma geral, os entrevistados identificaram como principal implicação 

estratégica desta dimensão, o fato de este relacionamento, ao definir o grau de 

autonomia de decisão e de ações, se refletir na competitividade da resseguradora. E 

como o Brasil é um mercado com empresas sofisticadas e com elevado conhecimento 

técnico, a resseguradora ligada a controlador estrangeiro precisa de autonomia e de 

autoridade para garantir rapidez e agilidade nas respostas e no atendimento que o 

mercado interno requer.  

A consolidação dos aspectos estratégicos identificados para esta dimensão, e 

suas respectivas valorações, encontra-se mapeada no Quadro 15.11. 
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Quadro 15.11 - Consolidação dos Aspectos Estratégicos das Empresas para a Dimensão 
Relacionamento com a Matriz, conforme Modelo de Porter (1989) 

Fonte: Elaboração própria. 

5.2.13 Dimensão Relacionamento com o Governo 

 A pesquisa acerca da dimensão do relacionamento das resseguradoras locais 

com o governo objetivou mapear tanto as relações estabelecidas com o governo de 

seus respectivos países de origem - no caso daquelas que são subsidiárias de grupo 

ressegurador sediado no exterior – quanto com o governo brasileiro. Este esforço visou 

a identificar a ocorrência de conflitos, de auxílios, de exercício de influência e até de 

intervencionismo, por parte dos governos, nas atividades dessas empresas. Também 

se buscou obter, na visão dos entrevistados, os aspectos positivos da atuação do 

governo brasileiro no mercado de resseguros, assim como aqueles que poderiam ser 

aperfeiçoados.  

Complementarmente, os dois entrevistados extra-empresas também foram 

convidados a externar suas opiniões a respeito, e as posições obtidas a partir dos 

depoimentos de todos encontram-se a seguir. 

 Segundo o representante da Ace Re, seu país de origem não lhe concedeu 

qualquer tipo de ajuda para seu estabelecimento no Brasil, e embora não haja 

interferência direta nas atividades da referida resseguradora local, ela tem que 

Aspectos estratégicos identificados da dimensão  

Caracterização do 
aspecto em termos 
de pontos forte, 
fraco e neutro 

Ace:  
Controlador exerce total domínio em termos estratégico, tático e operacional. 
 
Austral: 
Controlador define a estratégia e acompanha as operações da resseguradora, 
participando inclusive das operações comerciais. 
 
IRB:  
Acionista controlador majoritário (Ministério da Fazenda) dá liberdade de 
atuação, cobrando apenas as limitações naturais de qualquer empresa estatal. 
 
J. Malucelli:  
Decisões estratégicas são completamente definidas pelos dois controladores, 
que acompanham a operação e a execução das diretrizes. 
 
Mapfre:  
Matriz define as macroestratégias, mas não é vista pela resseguradora como 
muito rígida, pois faculta a administração dos recursos recebidos. 

Ponto fraco 
 
 
Ponto fraco 
 
 
 
Ponto forte 
 
 
 
Ponto fraco 
 
 
 
Ponto forte  
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seguir regras legais estabelecidas pelos órgãos reguladores de seu país de 

origem em sua operação no território brasileiro: “Não houve ajuda do nosso país 

para a entrada da Ace no Brasil. Mas a gente segue algumas regras externas, 

pois temos a Susep lá de fora também.” (NOGUTI, 2012). Com relação à 

possibilidade de existência de conflito entre as regulamentações impostas ao 

mercado ressegurador pelo governo brasileiro e os guidelines definidos pela 

casa matriz para a operação da Ace Re no País, segundo o entrevistado os 

problemas se resumem, apenas, ao fato de as mudanças promovidas pela 

Susep serem bruscas: “Não existem muitos problemas, não. A primeira reação é 

reclamar, mas eu acho que essas questões que a Susep coloca, tem que olhar 

de um ponto de vista de oportunidade, e não como uma forma de coibir o 

mercado a trabalhar ou de dar preferência a um ressegurador ou a outro.” 

(NOGUTI, 2012). No que concerne à efetividade da abertura do mercado 

ressegurador brasileiro, vis à vis um possível excesso de regulamentação estatal 

para a atividade, o representante da Ace Re acredita ter havido grande avanço e 

entende a regulação estatal como geradora de oportunidades: “Para um mercado 

que foi fechado durante muitos anos, comparando com o que a gente tem hoje 

[julho/2012], já é um avanço bem grande. E tanto é assim que, mesmo com 

essas restrições, tem muitos novos entrantes querendo ser [resseguradora] local. 

Tem um monte de resseguradoras eventuais também querendo autorização para 

entrar no Brasil, e outras resseguradoras estão tentando entrar como admitidas.” 

(NOGUTI, 2012);  

 O representante da Austral Re inicialmente se sentiu desconfortável para 

fornecer sua opinião acerca do relacionamento da referida resseguradora com o 

governo brasileiro: “Esse é um ponto bem mais sensível, sobre o qual eu prefiro 

não falar.” (FREIRE, 2012). Tranquilizado pela pesquisadora, o entrevistado 

elogiou o esforço que vem sendo despendido pela Susep para compreensão das 

práticas e das técnicas relacionadas ao mercado de resseguro, assim como 

também fez boas referências ao relacionamento que sua resseguradora vem 

obtendo no trato com os representantes técnicos e gerenciais do órgão 

regulador: “Com relação ao relacionamento com a Susep, ele melhorou muito, 

nos últimos tempos. Eles [os técnicos da Susep] têm escutado bastante o 
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mercado. Por exemplo, temos sido chamados pela Susep porque eles querem 

entender melhor o mercado de resseguros. Nessa parte técnica, acho que houve 

uma evolução grande por parte da Susep.” (FREIRE, 2012). Com referência ao 

relacionamento com o governo brasileiro para questões e para decisões políticas 

dirigidas ao mercado de resseguro, o entrevistado preferiu não tecer 

comentários, mas manifestou a posição da Austral Re de não fazer lobby: 

“Podemos até ter um relacionamento institucional, se precisar, com o governo, 

mas a gente não é uma companhia que faz lobby. Nós não nos envolvemos e 

não ficamos tentando botar determinada lei em vigor porque ela é do nosso 

interesse particular. Nesse sentido, a gente prefere estar bem longe do governo.” 

(FREIRE, 2012). Inquirido sobre a possibilidade de o mercado brasileiro de 

resseguro já estar preparado para a autorregulação e já estar necessitando dela, 

o diretor-presidente da Austral Re se mostrou favorável a esse movimento: “Eu 

acho que ela é muito importante porque ajuda a selecionar mais o que vai para o 

órgão fiscalizador da atividade, e o mercado pode se entender em muita coisa 

que não precisa ir para a Susep.” (FREIRE, 2012); 

 O presidente da IRB Brasil Re confirmou que o governo brasileiro exerce controle 

sobre as atividades da referida resseguradora local brasileira: “O governo 

brasileiro exerce controle sobre os negócios do IRB, enquanto regulador e 

fiscalizador da atividade de resseguro no País.” (PAIXÃO, 2012). Por outro lado, 

o entrevistado acredita que a interferência do governo em qualquer atividade 

produtiva decorre de sua importância para a sociedade e, consequentemente, de 

demanda social: “O nível e a quantidade de regulação que o poder público impõe 

sobre determinado setor são diretamente relacionados à importância e ao 

impacto que esse setor pode ter na vida das pessoas. Quanto maior o impacto, 

mais as próprias pessoas da sociedade vão querer que o poder público monitore 

e intervenha no segmento.” (PAIXÃO, 2012). Com relação à possível existência 

de elevado nível de regulação no mercado ressegurador brasileiro, capaz de 

propiciar ao governo - representado pelos órgãos que regulamentam e fiscalizam 

o resseguro no País (Susep, CNSP e Receita Federal) - elevado nível de 

interferência nas atividades da referida resseguradora local, apesar de o 
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entrevistado considerar a regulação justa, ele crê que há espaço para que ela 

seja exercida de forma menos burocrática e mais eficiente: “A regulação que 

incide sobre o setor de seguros, no mérito, é uma regulação justa, pela 

importância que o setor tem na sociedade. Agora, acho que ela pode ser muito 

aprimorada, em termos de dar menos trabalho e menos custo para as empresas, 

mantendo os mesmos objetivos de precaução e de evitar danos para a 

sociedade.” (PAIXÃO, 2012). Já no que concerne à participação das 

resseguradoras na definição dos atos regulatórios estabelecidos pelo governo 

brasileiro, apesar de acreditar que sempre há espaço para aprimoramento dessa 

relação, o presidente da IRB Brasil Re ressalta que, como as consequências da 

regulamentação atingem outros atores e agentes econômicos que atuam no 

mercado de resseguro, além das resseguradoras, o poder de influência delas 

não pode ser único e nem majoritário, e que o governo precisa estar sempre 

buscando o nível de regulação que melhor atenda às necessidades de todos os 

envolvidos: “O universo atingido pela regulação é maior do que as empresas que 

são obrigadas a cumpri-la. Sempre há espaço para aprimorar o diálogo, mas 

nunca vamos chegar a um ponto em que a regulação seja do jeito que as 

empresas gostariam, porque elas são apenas um dos atores atingidos pela 

regulação. Assim como a regulação também nunca vai ser exatamente como o 

consumidor quer, e nunca vai ser como o fornecedor quer, porque nenhum deles 

tem o poder de influenciar em 100% a regulação.” (PAIXÃO, 2012). Com relação 

ao questionamento existente quanto à efetiva abertura do mercado ressegurador 

brasileiro, face à possível existência de uma regulamentação excessivamente 

intervencionista no setor, o diretor da IRB Brasil Re acredita que o processo de 

abertura está acontecendo gradualmente, e absolutamente dentro das regras 

previamente estabelecidas pelo Congresso Nacional, as quais deveriam ser de 

conhecimento de todos. Além disso, também levanta a possibilidade de que o 

regulador ainda tenha que achar o ponto ótimo entre as necessidades dos novos 

entrantes e a conveniência dos interesses do País e do consumidor brasileiro: 

“Trata-se de uma abertura gradual, que não foi definida nem pelo IRB e nem pela 

Susep, mas por Lei Complementar. Evidentemente que quem está de fora queria 

uma abertura de 100%, total. Mas talvez o regulador tenha que achar o ponto 
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ótimo entre a vontade de quem quer vir, investir, trabalhar com resseguro no 

Brasil, e a conveniência dos interesses do consumidor brasileiro.” (PAIXÃO, 

2012). Indagado sobre a possibilidade de o volume de resseguro captado pelos 

resseguradores internacionais estar abaixo do excedente da reserva de mercado 

instituída pela atual legislação brasileira em decorrência de outra 

regulamentação, no caso a que fixou em 20% o limite das operações intragrupo, 

o entrevistado ressaltou a importância do controle sobre as atividades intragrupo 

em qualquer segmento de negócio de qualquer país: “Para qualquer regulador do 

mundo, a operação intragrupo é um problema porque facilita a manipulação do 

mercado. Quando você tem um negócio verticalizado, como no mercado de 

seguro, as operações intragrupo são canais propícios para práticas de 

concorrência desleal, e por isso elas são proibidas por lei. Então, todo regulador 

limita operações intragrupo em todos os setores, sem exceção.” (PAIXÃO, 2012); 

 Segundo o diretor–presidente da J Malucelli Re, o governo brasileiro acertou na 

definição do modelo de abertura do mercado de resseguro, mas falhou no 

monitoramento de sua aplicação: “A Susep foi muito feliz no modelo de abertura 

do mercado de resseguros, mas foi muito infeliz no monitoramento da aplicação 

do modelo escolhido. Porque várias empresas fizeram investimentos para ser 

ressegurador local e a Susep demorou muito para controlar se as regras de 

reserva de mercado estavam sendo respeitadas, fazendo com que aqueles que 

plantaram o capital não obtivessem a colheita esperada.” (MALUCELLI, 2012). 

Com relação ao nível de participação da referida resseguradora na definição dos 

atos regulatórios estabelecidos pelo governo brasileiro, o entrevistado se 

considera satisfeito com o nível de diálogo existente: “Além da Susep, o governo 

também interfere no mercado de resseguro através do Ministério da fazenda e do 

CNSP, órgãos com os quais a gente se relaciona bastante, e, nos assuntos que 

dizem respeito a resseguro, a gente costuma ser envolvido para dar opinião e 

muitas vezes interagir com o Ministério. Então, o diálogo tem sido muito intenso.” 

(MALUCELLI, 2012). Com relação à existência de possíveis ingerências do 

governo brasileiro nas atividades da J Malucelli Re, seu diretor-presidente 

acredita que a elevada tributação da atividade de resseguro, por si só, já 

evidencia o fato: “Não posso negar que o governo brasileiro tenha algum tipo de 
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ingerência nos negócios da nossa resseguradora, já que ele fica com 40% do 

nosso lucro, a título de tributação das operações que realizamos.” (MALUCELLI, 

2012). Além disso, segundo o entrevistado, a burocracia instituída pelo governo 

brasileiro, assim como dubiedades existentes na legislação do País, teriam 

impedido que a J Malucelli Re se estabelecesse como resseguradora local no 

mercado da Argentina em tempo de participar das renovações dos contratos, 

fazendo com que a referida resseguradora perdesse importantes oportunidades 

de negócio: “O governo brasileiro, além de não ter nos auxiliado no momento do 

nosso estabelecimento como resseguradora local, nos trouxe uma experiência 

bem negativa no caso do nosso processo de internacionalização. Pedimos 

autorização à Susep para investimento numa resseguradora  local na Argentina  

em janeiro, mas a Susep só concedeu a autorização em julho, quando o 

mercado da Argentina já tinha aberto sob nova legislação e todos os contratos já 

tinham sido renovados nas novas regras. Então, a gente perdeu a oportunidade 

do negócio.” (MALUCELLI, 2012). Com relação à forma de atuação do governo 

brasileiro na abertura do mercado de resseguro, na avaliação do entrevistado ela 

pode ser considerada problemática, pois tem uma grande falha em sua origem, 

causada pelo fato de o governo, além de desempenhar os papéis de regulador e 

de controlador da atividade, também se constituir como um player de mercado: 

“Pensando o governo como um todo, eu acho que é um problema, porque tem 

um vício de nascimento, que é o IRB. O governo vem legislando para que o IRB 

se mantenha competitivo e para tornar possível a abertura do capital do IRB.” 

(MALUCELLI, 2012); 

 Segundo o representante da Mapfre Re, o governo de seu país de origem 

interfere apenas de forma indireta nas operações da resseguradora no Brasil: “O 

governo espanhol não tem interferência direta com a operação da filial brasileira. 

Talvez ele interfira indiretamente, porque nossos guidelines vêm de lá e eles têm 

que estar aderentes à legislação e à regulamentação do mercado da Espanha, 

mas a interferência é apenas desse tipo.” (BOSCOY, 2012). Por outro lado, o 

entrevistado ressaltou que o conceito de regulação e de supervisão da atividade 

resseguradora existente no seu país de origem é diferente do adotado pelo 

Brasil, o que ele credita à pequena experiência e a pouca tradição do País com o 



 

156 

 

mercado aberto: “O conceito de supervisão na Espanha é diferente do conceito 

de supervisão do Brasil, pois lá o modelo é focado somente na solvência. Isso 

significa que o fornecimento de informação para o órgão regulador da Espanha é 

bem menor do que aquele exigido no Brasil.” (BOSCOY, 2012). Com relação à 

possibilidade de existir interferência do governo brasileiro nas atividades da 

Mapfre Re, o representante da referida resseguradora informa haver elevado 

nível de intervenção, embora ele não seja direcionado apenas para a sua 

resseguradora, sendo igualmente exercida para todas as empresas que se 

encontram em operação: “O relacionamento da Mapfre Re com o governo 

brasileiro, principalmente com a Susep, é normal, sem muitas questões 

conflitivas, e eu não entendo que a Susep interfira somente na nossa companhia, 

pois a preocupação dela é com todo o mercado. A Susep intervém muito, mas 

não sentimos que seja porque somos Mapfre e somos espanhóis. Essa elevada 

interferência é resultado do modelo de administrar que a Susep tem.” (BOSCOY, 

2012).  

Para a Aber, o relacionamento das resseguradoras locais com o governo 

brasileiro é burocratizado em excesso, contribuindo para um elevado custo Brasil nas 

atividades de resseguro: “O relacionamento com o governo brasileiro pode ser 

considerado muito burocrático, e o excesso de informações que o governo exige pode 

gerar custos elevados para os resseguradores. O ideal é que a Susep aceitasse 

receber e fazer a fiscalização usando as mesmas informações que as empresas 

fornecem aos seus órgãos reguladores no exterior, especialmente aqueles situados em 

países desenvolvidos e mais experientes em termos de mercado aberto de resseguro. 

Isso facilitaria a operação e diminuiria os custos das resseguradoras.” (PEREIRA, 

2012). Sob o ponto de vista da regulamentação, o representante da Aber acredita que o 

excesso de mudança ocorrido nos primeiros quatro anos de funcionamento do mercado 

aberto assusta o investidor estrangeiro e gera inseguranças e desconfianças: “Como as 

regras que fizeram o investidor entrar no Brasil em pouco tempo mudaram, e logo em 

seguida mudaram de novo, isso gerou um desconforto para o investidor que tomou a 

decisão de investir mediante regras que foram, rapidamente, alteradas.” (PEREIRA, 

2012). Com referência às possíveis motivações que levaram o governo a alterar, com 

muita frequência, a legislação que regulamenta o resseguro, o entrevistado acredita 
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que elas tiveram objetivos protecionistas: “A gente teve uma mudança importante na 

regra da preferência para o ressegurador local, que de preferência se transformou em 

uma obrigação. Essa reserva para as resseguradoras locais é, na verdade, uma reserva 

para o IRB. O governo teve várias desculpas para instituir a reserva de mercado, mas, 

em minha opinião, a regra mudou porque o IRB estava perdendo mercado.” (PEREIRA, 

2012). Com relação à possibilidade do excesso de mudança na legislação do resseguro 

ter decorrido da necessidade de proteger o mercado brasileiro, lhe garantindo uma 

capacidade mínima necessária para mantê-lo em funcionamento - que estaria coberta 

pela reserva de mercado de 40% destinada às resseguradoras locais - o representante 

da Aber acredita que, independente do motivo, não se justifica o fato de o governo se 

manter como o mais importante player do mercado de resseguro: “O problema é que 

governo acha que é importante, que é estratégico, ser dono de uma resseguradora, 

quando em nenhum outro lugar do mundo existe isso. Eu acho que o importante é ter 

um mercado ressegurador capacitado, dando capacidade, e que seja muito 

desenvolvido para atender às demandas do mercado brasileiro.” (PEREIRA, 2012. Já 

no que tange à necessidade e importância do mercado ressegurador brasileiro rumar 

para a autorregulação, o presidente da Aber declarou sua intenção de apresentar tal 

proposta à Susep: “Na Aber, nós estamos pensando em propor para a Susep um 

avanço no sentido da autorregulação, ou seja: de iniciarmos um trabalho visando a 

autorregulação do mercado ressegurador brasileiro.” (PEREIRA, 2012). 

Para a Pellon & Associados, a regulamentação existente no mercado, é 

resultado da política do governo, como acontece com qualquer outro setor econômico, 

embora o entrevistado ressalte a existência de organismos internacionais que discutem 

e que exercem pressão para que acordos comerciais bilaterais e multilaterais sejam 

celebrados: “O relacionamento das resseguradoras com o governo é algo que 

transcende o mercado ressegurador, já que faz parte da política de governo como um 

todo. O resseguro é direcionado pelo governo, que tem interesses múltiplos, 

internacionais. Por outro lado, existe a Organização Internacional do Comércio (OIC), 

que é uma mesa onde os governos de vários países decidem sobre acordos que 

impactam as relações econômicas bilaterais ou multilaterais. São mesas internacionais 

em que o governo, às vezes, celebra acordos que impactam as atividades do país. 

Como isso tudo faz parte da política de governo, os agentes econômicos vão navegar 
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ao sabor das decisões que lhes são impostas. Existe a reserva de mercado de 40%, 

mas ela é para todo e qualquer ressegurador local, não é só para o IRB e todos os que 

se instalaram no País se beneficiam dessa regra. O que o governo quis foi manter um 

mercado local de resseguradores, porque o Brasil é um país grande, com uma 

economia bastante diversificada, e não se justifica que ele não tenha um mercado local 

de resseguro. Além disso, a conta remessa para o exterior de capitais de resseguros é 

expressiva.” (PELLON, 2012).   

Em resumo, a dimensão estratégica relativa ao relacionamento com o governo 

na indústria de resseguro, segundo os entrevistados, refere-se às relações 

estabelecidas com o governo dos respectivos países de origem das resseguradoras e 

com o governo brasileiro, para identificar a ocorrência de conflitos, de auxílios, de 

exercício de influência e de intervencionismo governamental nas atividades dessas 

empresas, assim como diversos aspectos da atuação do governo brasileiro no mercado 

de resseguros.  

De uma forma geral, os entrevistados apontaram como principal implicação 

estratégica para esta dimensão, as características do mercado ressegurador brasileiro - 

um antigo monopólio recém-aberto à iniciativa privada - vez que seus players ainda se 

encontram à mercê de uma série de determinações oficiais que vêm, gradualmente, 

configurando este novo mercado. 

A consolidação dos aspectos estratégicos identificados para esta dimensão, e 

suas respectivas valorações, encontra-se mapeada no Quadro 15.12. 
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Quadro 15.12 - Consolidação dos Aspectos Estratégicos das Empresas para a Dimensão 
Relacionamento com os Governos do País de Origem e do Anfitrião, conforme Modelo de 
Porter (1989) 

Fonte: Elaboração própria. 

O Quadro 16 apresenta consolidação do mapeamento dos graus de importância 

atribuídos às 13 dimensões estratégicas de Porter (1989) para cada uma das cinco 

resseguradoras locais, providência que servirá de base para as análises finais e para as 

conclusões do presente estudo. 

Aspectos estratégicos identificados da dimensão  

Caracterização 
do aspecto em 

termos de 
pontos forte, 

fraco e neutro 

Ace:  
Prescindiu de qualquer ajuda do seu país de origem quando do estabelecimento 
no Brasil; mudanças promovidas pela Susep são vistas apenas como “bruscas”, 
sem maiores consequências à operação; regulação estatal é vista como geradora 
de oportunidades. 
 
Austral: 
Vê melhorias no relacionamento com a Susep; frisou a posição de não fazer lobby 
junto ao governo brasileiro, do qual prefere manter-se distante; mostrou-se 
favorável à autorregulação do setor. 
 
IRB:  
O governo brasileiro exerce controle sobre as atividades da empresa, vendo isto 
como necessário pelo lado do interesse social. Mas considera que a regulação 
governamental deveria ser menos burocrática e mais eficiente. 
Entende que deve haver equilíbrio na participação das resseguradoras na 
definição dos atos regulatórios estabelecidos pelo governo brasileiro, para se 
evitarem eventuais prejuízos aos stakeholders envolvidos (clientes, prestadores de 
serviços). 
Entende que a regulação ainda não esteja no ponto ótimo entre as necessidades 
dos novos entrantes e a conveniência dos interesses do País e do consumidor 
brasileiro. 
 
J Malucelli:  
Entende que o monitoramento da abertura do mercado pelo governo é falho. A 
burocracia imperante e as dubiedades da legislação teriam prejudicado o timing de 
estabelecimento da empresa na Argentina. 
Vê o IRB como um concorrente desigual, pelos privilégios de que desfruta. 
 
Mapfre:  
Governo do país de origem interfere apenas de forma indireta nas operações 
brasileiras. 
Modelo de supervisão no Brasil difere do espanhol, que é concentrado na 
solvência, requerendo menos necessidade de repasse de informações ao órgão 
regulador espanhol. 
É elevado o nível de interferência da Susep. 
Há excessiva regulamentação no mercado de resseguro, impedindo igualdade de 
condições a todos os players e insegurança nos entrantes estrangeiros. 
 

Ponto forte 
 
 
 
 
 
Ponto fraco 
 
 
 
 
Ponto fraco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponto fraco 
 
 
 
 
 
Ponto fraco 
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Quadro 16 – Consolidação dos pontos fortes, fracos e neutros referentes às 13 
dimensões estratégicas, por resseguradora local, apresentadas de forma a 
representar a premissa da dissertação acerca dos possíveis GEs existentes 

     

Dimensões Estratégicas Ace
J 

Malucelli
Mapfre Austral IRB

1. Especialização PF/pf PF/pf PF PF PF*

2. Identificação da marca PN PN PF/pf pf PF*

3. Politica de canal PN PN PN PN PN

4. Seleção de canal PN PN PN PN PN

5. Qualidade do produto PN PN PF PF PF

6. Liderança tecnológica PN PN PF PF PF/pf

7. Integração vertical PF*/pf PF PF*/pf PF/pf PF/pf

8. Posição de custo PF* pf PF/pf pf pf*

9. Atendimento PN PN PF PF PF*

10. Política de preço PN PN pf PF/pf PF

11. Alavancagem PF/pf PF PF PF PF*

12. Relacionamento com a matriz pf pf PF pf PF

13. Relacionamento com governos PF pf pf pf pf  
Fonte: Elaboração própria 
Gabarito adotado: PF* = ponto muito forte; PF = ponto forte; PN = ponto neutro; pf = ponto fraco; pf* = 
ponto muito fraco 
 

Uma vez mapeados os pontos fortes, fracos e neutros do conjunto de empresas 

estudadas à luz das 13 dimensões estratégicas, no próximo capítulo se procede à 

identificação dos GEs e se responde à questão-problema desta dissertação. 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES, CONSIDERAÇÕES E SUGESTÕES 
 

É importante que este capítulo desta dissertação, que se propôs a investigar a 

configuração, em termos de agrupamentos estratégicos, das resseguradoras locais em 

atuação no Brasil, seja iniciado pelo resgate de duas grandes limitações desta 

pesquisa, já mencionadas no item 4.5, e que escaparam por completo do controle da 

pesquisadora.  

A primeira grande limitação foi a (natural) tendência de os executivos 

entrevistados das cinco empresas limitarem as informações repassadas nas 

entrevistas, assim como as adequarem aos seus interesses. Conforme já dito, buscou-

se contornar – pelo menos parcialmente – este viés entrevistando-se dois profissionais 

especializados no mercado de resseguros, mas sem participação empresarial. Este 

esforço com certeza rendeu frutos, contudo estes frutos também apresentaram 

limitações, ditadas pela natural incapacidade de estes dois profissionais conhecerem 

profundamente cada uma das oito empresas. Assim, embora eventualmente tenham 

sido obtidas declarações com referência explícita a empresas específicas, tratou-se de 

evento pouco frequente e, possivelmente, de profundidade limitada. 

A segunda grande limitação remete à recusa de três das oito empresas em 

participarem das entrevistas. Esta lacuna obrigou a que as informações sobre a Munich 

Re, sobre a Chartis Re e sobre a XL Re fossem somente aquelas obtidas via revisão 

bibliográfica – o que não foi suficiente para suprir todos os dados necessários às 

conclusões pretendidas pela pesquisa. 

Este último fato obriga ao reconhecimento de que não foi possível obter a 

configuração, em termos de agrupamentos estratégicos, da totalidade das 

resseguradoras locais em atuação no Brasil em fins de 2011, mas tão somente do 

subgrupo formado por cinco destas empresas: Ace RE, Austral Re, IRB Re, J Malucelli 

Re e Mapfre Re. 

Neste ponto, vale resgatar o raciocínio que sustentou a suposição desta 

pesquisa: o IRB Re formaria um grupo isolado, as empresas com atuação endógena 

formariam um segundo grupo, e as demais formariam um terceiro grupo. Ou seja, 

considerando-se que se passou a trabalhar com um subgrupo formado por Ace Re, 
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Austral Re, IRB Re, J Malucelli Re e Mapfre Re, a nova configuração alinhada com a 

suposição inicial seria:  

 Grupo 1: formado pela IRB Re;  

 Grupo 2: formado pela Ace Re e J. Malucelli Re; e  

 Grupo 3: formado pela Austral Re e Mapfre Re. 

 Também é oportuno destacar os procedimentos seguidos pela pesquisadora 

para análise das evidências, os quais foram realizados na sequência apresentada a 

seguir: 

1) Consolidação do mapeamento dos pontos fortes, fracos e neutros das 

empresas conforme apresentado no Quadro 16;  

2) Exame dessa consolidação com análise visual dos pontos fortes, fracos e 

neutros, para verificação do grau de alinhamento das valorações atribuídas às 13 

dimensões estratégicas das empresas que, segundo a suposição inicial, formariam os 

GEs, observando se entre eles havia ou não convergência; 

3)  Verificação se cada par formaria um GE, e, caso positivo - ou seja, havendo 

dois GEs - se haveria convergência entre eles, permitindo configurá-los em único GE; 

4) Análise visual comparativa dos pontos fortes, fracos e neutros do IRB com os 

das empresas formadoras dos GEs já identificados, para verificar se haveria 

alinhamento do IRB a algum destes GEs, ou se o IRB se confirmaria como um GE 

isolado. 

Assim, como primeiro passo, o que se fez foi avaliar se, para os pares Ace/J. 

Malucelli e Austral/Mapfre, haveria alinhamento das respectivas qualificações em cada 

uma das 13 dimensões estratégicas que justificasse que cada par formasse um GE 

distinto.  

Esta avaliação, por sua vez, foi realizada à luz de uma simplificação justificada 

pela teoria da rivalidade intragrupal em GEs (COOL; SCHENDEL, 1988; LAWLESS; 

BERGH; WILSTED, 1989), que prega que aspectos internos de cada empresa 

determinam suas vantagens competitivas e, consequentemente, sua lucratividade, 

justificando esta rivalidade. Assim, não foram levadas em consideração as intensidades 

dos pontos fortes e pontos fracos obtidas a partir da análise rigorosa dos resultados da 

pesquisa de campo. Isto quer dizer que um ponto muito forte ou muito fraco passou a 

ser considerado, simplificadamente, apenas como um ponto forte ou como um ponto 
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fraco, partindo-se do princípio de que a relevância das modulações seria muito mais 

atinente a uma análise da concorrência intragrupos.  

Também pelo mesmo motivo foram consideradas, como diferenças estratégicas 

relevantes entre as qualificações das empresas comparadas nos pares, apenas os 

casos em que, para a mesma dimensão estratégica, houvesse posições diametralmente 

opostas entre ambas: uma apresentando um ponto forte e a outra apresentando um 

ponto fraco. Assim, no caso de uma empresa do par ter, ao mesmo tempo, a 

qualificação de ponto forte e ponto fraco para uma dimensão específica, sendo que a 

outra empresa do par apresentava apenas uma destas duas qualificações, foi 

considerada apenas a qualificação igual para ambas.  

Com isso, foi feita análise visual dos pontos fortes, fracos e neutros de cada par 

de empresas, observando-se se entre eles havia: 1) convergência plena, no caso de 

os pontos de ambas serem idênticos enquanto só fortes, só fracos, ou simultaneamente 

forte e fraco; 2) convergência, no caso de ambas as empresas terem um ponto comum 

(forte ou fraco) ao mesmo tempo em que uma delas também apresentou um ponto 

divergente deste; e 3) divergência, no caso de cada uma das duas empresas 

apresentar ponto completamente diferente daquele que seu par apresentou (ver Quadro 

17). 
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Quadro 17 – Pontos Fortes, Fracos e Neutros das Cinco Empresas Analisadas Referentes 
às 13 Dimensões Estratégicas e Análise das Convergências e Divergências entre eles 

Dimensões Estratégicas Ace
J. 

Malucelli

Ace/J 

Malucelli 

(GE1)

Mapfre Austral

Mapfre/

Austral 

(GE2)

GE1/

GE2
IRB

IRB/  

GE1

IRB/  

GE2

1. Especialização PF/pf PF/pf CP PF PF CP C PF* C CP

2. Identificação da marca PN PN CP PF/pf pf C D PF* D D

3. Politica de canal PN PN CP PN PN CP CP PN CP CP

4. Seleção de canal PN PN CP PN PN CP CP PN CP CP

5. Qualidade do produto PN PN CP PF PF CP D PF D CP

6. Liderança tecnológica PN PN CP PF PF CP D PF/pf D C

7. Integração vertical PF*/pf PF C PF*/pf PF/pf CP C PF/pf C CP

8. Posição de custo PF* pf D PF/pf pf C XX pf* XX C

9. Atendimento PN PN CP PF PF CP D PF* D CP

10. Política de preço PN PN CP pf PF/pf C D PF D D

11. Alavancagem PF/pf PF C PF PF CP C PF* C CP

12. Relacionamento com 

a matriz
pf pf CP PF pf D XX PF D XX

13. Relacionamento com 

governos
PF pf D pf pf CP XX pf XX CP

 
Legendas: PF* = ponto muito forte; PF = ponto forte; PN = ponto neutro; pf = ponto fraco; pf* = ponto 
muito fraco; CP = convergência plena; C = convergência; D = divergência; XX = impossível analisar pois 
houve divergência nas empresas originárias dos grupos em comparação. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 No caso do par Ace/J. Malucelli, a análise revelou convergência plena em nove 

das dimensões, convergência em duas das dimensões, e divergência em outras duas.  

Já no caso do par Mapfre/Austral, houve convergência plena em nove das 

dimensões, convergência em três das dimensões e divergência em uma dimensão. 

O reduzido número de divergências apresentado em cada par e a prevalência de 

convergências plenas nesta mesma contagem indicariam que, de fato, Ace e J. 

Malucelli localizam-se em um GE (denominado de GE1), assim como Mapfre e Austral 

localizam-se em outro GE (denominado de GE2).  

É legítima, neste ponto, a indagação sobre qual seria o resultado desta mesma 

análise para os dois pares entre si, de forma a se investigar se as quatro empresas 

integrariam um mesmo GE. No caso, inicialmente deve-se atentar que esta análise não 

pode envolver as duas dimensões em que as empresas Ace Re/J. Malucelli Re 

divergiram (posição de custo e relacionamento com governos) nem a dimensão em que 

a Mapfre Re e a Austral Re divergiram (relacionamento com a matriz). Dito isto, dentre 

as 10 dimensões restantes, observa-se na coluna intitulada G1/G2 do Quadro 17 que: 
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1) convergência plena no caso dos dois GEs foi verificada apenas nas duas dimensões 

que dizem respeito a canal; 2) convergência foi identificada em três dimensões 

(especialização, integração vertical e alavancagem); e 3) divergências foram 

observadas em cinco dimensões (identificação da marca, qualidade do produto, 

liderança tecnológica, atendimento e política de preço). Pelo resultado desta análise 

estaria descartada a possibilidade de as quatro empresas se agruparem 

estrategicamente em um mesmo GE. 

Finalmente, cumpre averiguar se a qualificação dos pontos fortes, fracos e 

neutros do IRB Re lhe permitiria se agregar a um dos dois GEs já identificados. 

No caso do GE formado por Ace Re e J. Malucelli Re (GE1), a análise exclui 

duas dimensões (posição de custo e relacionamento com governos) nas quais as 

referidas resseguradoras apresentaram divergências entre si, impossibilitando seu uso 

na comparação. Nas dimensões restantes, observa-se convergência plena com as 

qualificações do IRB Re apenas nas dimensões política de canal e seleção de canal, ao 

mesmo tempo em que houve divergência em seis dimensões (identificação da marca, 

qualidade do produto, liderança tecnológica, atendimento, política de preço e 

relacionamento com a matriz), indicando que o IRB não estaria estrategicamente 

agrupado ao GE formado por Ace Re e J Malucelli Re.  

Já no que tange ao GE formado por Mapfre Re e Austral Re (GE2), a análise 

exclui uma dimensão (relacionamento com a matriz) na qual as referidas empresas 

apresentaram divergências entre si, o que não permite utilizá-la numa comparação. No 

caso, observa-se que há convergência plena com as qualificações do IRB Re em oito 

dimensões e convergência em quatro dimensões, indicando inexistência de 

divergência. Isto indicaria, portanto, que o IRB Re estaria estrategicamente agrupado 

ao GE formado por Mapfre Re e Austral Re. 

Assim, conclui-se, em resposta à pergunta-problema desta dissertação, que, pela 

metodologia utilizada nesta pesquisa, a configuração de cinco das oito resseguradoras 

locais em atuação no Brasil ao início de 2012 apontou para a existência de dois 

agrupamentos estratégicos distintos: um formado pelas empresas com atuação 

endógena e um formado pelas empresas com atuação exógena.  Ou seja, a suposição 

inicial foi confirmada parcialmente, já que o IRB não se configurou como um GE 

específico. 
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 Vale ressaltar que, em função das inúmeras especificidades do IRB, o fato de 

ele não se ter confirmado como formador de um GE específico foi considerado 

surpreendente. Isso porque o bom senso a priori sugeria que sua visão estratégica 

sofreria a interferência de fatores muito específicos, originados pelo exercício, por longo 

período, do monopólio do resseguro do País: seu pleno conhecimento e domínio de 

todas as carteiras de todas as cedentes do mercado, e o fato de ter, no governo 

brasileiro, seu principal acionista. Parecia natural entender que essas características, 

aliadas ao seu passado estatal, lhe dariam características diferenciadas não só em 

aspectos estratégicos relevantes, como, por exemplo, o de relacionamento com o 

governo, como também impactariam em aspectos como a cultura organizacional, os 

quais gravitam a definição da estratégia empresarial. 

Por outro lado, o resultado final trazido por esta pesquisa é confirmado pela 

robustez da metodologia adotada, e, principalmente, contribui para indicar que o fator 

relevante para o desenho estratégico neste mercado das resseguradoras locais 

brasileiras é o foco em termos de público-alvo, elemento forte o suficiente para 

transcender eventuais características internas da empresa. 

Com isso, pode-se afirmar que o objetivo central desta dissertação foi atingido: 

foram mapeados os GEs que compunham o segmento de resseguradoras locais em 

atuação no Brasil ao início de 2012.  

Além disso, também se pode afirmar que seus objetivos secundários foram 

atingidos, vez que:  

 No item 3.7 foi descrito o funcionamento das indústrias brasileiras de 

seguros e de resseguros, e a evolução histórica desta última, assim 

como o programa brasileiro de extinção do monopólio de resseguro e 

de abertura deste mercado à livre iniciativa; e 

 No Capítulo 5 foram detalhadas as especificidades e as estratégias 

genéricas das empresas de resseguro brasileiras que atuam na 

modalidade local.  

Para futuros estudos, há cinco sugestões. A primeira seria pesquisa para 

avaliação dos impactos estratégicos da abertura do mercado de resseguro brasileiro 

para suas cedentes - as seguradoras. Após quase 70 anos de tutela do IRB, estas se 

viram obrigadas a se lançar ao mercado para buscar e eleger, dentre as diversas que 
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se encontram em operação, resseguradoras que aceitem seus riscos e que lhes deem 

as garantias necessárias, apesar de terem adquirido a prerrogativa de declinar a 

aceitação ou de aceitar apenas parcialmente. A proposta de investigação desta 

mudança estrutural ganha corpo devido ao seu grande impacto para as cedentes, 

principalmente levando-se em consideração duas obrigações que lhes foram impostas: 

a) instituir, em suas estruturas organizacionais, um departamento de resseguro 

dedicado a administrar seus contratos e suas carteiras de resseguro; b) terem que 

preparar, elas próprias, suas prestações de contas para os resseguradores, serviço 

que, à época do monopólio, lhes era prestado pelo IRB. 

A segunda proposta de investigação futura remete aos possíveis impactos da 

abertura do mercado de resseguro para seus clientes originais - os segurados - que, à 

época do monopólio, não se preocupavam com a qualidade de seus riscos, já que o 

IRB era obrigado a aceitá-los, dada sua condição de monopolista, É possível supor que, 

com o fim do monopólio, os segurados tenham sido obrigados a melhorar as condições 

de seus riscos sob pena de não conseguir segurá-los. Isto pode ter alterado as curvas 

de sinistralidade histórica de todo o mercado brasileiro, e pode estar contribuindo para 

uma melhora generalizada da qualidade dos produtos de seguro do País, além de estar 

impactando o comportamento de seus preços. 

A terceira proposta de investigação seria a realização de estudo comparativo 

entre dois cenários distintos em que o mercado aberto de resseguro brasileiro poderia 

operar, e suas possíveis repercussões, para as estratégias das resseguradoras locais: 

a) o formato atual, altamente regulamentado e controlado pelo governo brasileiro, cuja 

interferência no mercado é tão elevada ao ponto de nele atuar comercialmente, sendo o 

acionista majoritário do principal e mais importante player do mercado; e b) um possível 

e novo formato autorregulado, constituído por um novo sistema de normas criado pelo 

próprio setor, em que os players estabeleceriam compromissos de conduta que, em 

conjunto com as diversas outras normas aplicáveis às suas atividades, contribuiriam 

para que o mercado funcionasse de forma diferente da atual, com prováveis fortes 

alterações nas estratégias de seus players. 

Também se sugere a averiguação acerca dos impactos da explosão do número 

de resseguradores no mercado brasileiro, que passou de uma única empresa 

monopolista a cerca de uma centena de players no curto período de quatro anos, e 
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suas possíveis repercussões na qualidade, na diversificação, na segurança, na 

transparência e nos preços dos serviços do segmento.     

Finalmente, mas não menos importante, seria interessante que estudos futuros 

realizassem análise estratégica intragrupal a partir dos resultados desta dissertação, 

investigando as especificidades do comportamento concorrencial entre rivais. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 - Roteiro da entrevista semi-estruturada 

INFORMAÇÕES INICIAIS 

1. Identificação da resseguradora local: 

2. Data da entrevista: 

3. Dados do entrevistado: 

 Nome (somente se autorizado pelo próprio, e a autorização deve constar 
na gravação da entrevista): 

 Cargo (somente se autorizado pelo próprio, e a autorização deve constar 
na gravação da entrevista): 

 Principais atribuições: 

 Sexo: 

 Formação escolar: 

 Idade: 

 Experiência profissional: 
 

CARACTERÍSTICAS DA RESSEGURADORA LOCAL 

1. Dados sobre o grupo controlador da resseguradora local: 

 Nome: 

 Data da fundação: 

 País de origem: 

 Rating no país de origem: 

 Posição no ranking mundial: 

 Países em que atua: 

 Nº de clientes: 

 Possui outros tipos de resseguradoras em atuação no Brasil, além da 
resseguradora local? Quais? 

2. Dados gerais sobre a resseguradora local 

 Data de autorização para funcionamento no Brasil: 

 Data de início efetivo das atividades no Brasil: 

 Localização da sede no Brasil: 

 Valor do capital inicial: 

 Posição ao final de 2011: 
 Principais Produtos/Serviços (seguro/resseguro/retrocessão). Se outros, 

quais;  
 Tipos de contrato de resseguro: () automático; () facultativo 
 Ramos de seguro em que atua? Ramos em que não atua?   
 Foco/principal linha de atuação;  
 Atuação muito focada em determinado ramo? Qual? 
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 No Brasil, há diversificação geográfica de atuação? Atua também no 
exterior? 

 Possui cliente único: qual?  
 Delimita clientela? Se sim, por quais critérios? 
 Principais clientes no Brasil e no exterior;  
 Restringe sua exposição? Se sim, por quais fatores: produto, clientela, 

concentração geográfica, retrocessão, etc.?  
 Número de funcionários; 
 Nível de sinistralidade;  
 Último resultado financeiro obtido (valor do lucro ou prejuízo);  
 Principal fator que levou ao resultado obtido;  
 Principais fontes dos recursos(Receitas de prêmios; Investimentos; Ativos 

realizáveis;Limites de crédito para obtenção de empréstimos 
emergenciais;Respostas dos acionistas a novos aportes de capital; 

 Grau de imobilização do patrimônio líquido: Alto/Médio/Baixo. Pedir para 
justificar a escolha do grau;  

ANÁLISE DAS 13 DIMENSÕES ESTRATÉGICAS DA RESSEGURADORA 
LOCAL(conforme Michael Porter, 1989). 

1 - Especialização  
 Quais as linhas de produtos e de serviços oferecidos no Brasil enquanto 

seguradora local; 
 Quais os segmentos de clientes já atingidos no Brasil; 
 Qual o alcance geográfico da oferta de produtos e de serviços:Nível nacional; 

Nível regional (quais regiões?); Nível local (quais localidades?);  
 Como são vistas as competências da empresa enquanto alavancadoras de 

novos negócios e habilitadora à obtenção de novos clientes?  
 

2 Identificação da marca –Refere-se a um diferencial que a empresa entende que 
sua marca possui vis à vis suas concorrentes diretas.  
 Quais os concorrentes mais relevantes da resseguradora; 
 Qual o diferencial da marca da empresa frente a esses concorrentes; 
 Quais as iniciativas da empresa (esforços de publicidade; estruturação e ou 

diferenciação de força de vendas; etc.) que ajudaram a criar este diferencial;  
 Partindo da premissa de que sustentar um diferencial é algo que se constrói 

um pouco todo dia. O que a empresa está fazendo para que este diferencial 
não só não se perca como siga aumentando;  

 Existe alguma competência interna específica da empresa que seja muito 
relevante para a identificação de sua marca?  

 
3 e 4 Política de canal e de seleção de canal – Refere-se aograu em que a empresa 
busca a identificação de sua marca diretamente com o cliente final ou com o apoio 
de canais de distribuição, sendo que estes podem ser pertencentes à companhia ou 
não. 
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 Como a empresa distribui seus produtos e serviços: diretamente aos clientes 
finais; Indiretamente, via brokers(quais?); 

 Se for indicada mais de uma forma de distribuição, quais as porcentagens 
aproximadas das vendas realizadas por cada canal;  

 Qual o motivo para esta divisão;  
 

5 Qualidade do produto –Refere-se a especificações, observação de tolerâncias, e 
outras características 
 Considerando o universo de serviços de resseguros em sua totalidade, qual 

a cesta de ofertas da empresa, neste momento, no Brasil; 
 Como foi feita a definição desta cesta de ofertas: replicação de modelo 

existente em outros países de atuação; através de pesquisa específica para 
avaliar as necessidades brasileiras; definida a partir da vivência interna, da 
avaliação das necessidades conforme elas foram (ou vêm) surgindo;  

 Qual o diferencial positivo da oferta de produtos e de serviços de resseguros 
comparativamente da empresa, aos seus concorrentes;  

 

6 Liderança tecnológica –Grau em que a empresa busca liderança tecnológica 
versusadoção de comportamento imitativo. 
 Obter o conceito de liderança tecnológica na indústria de resseguros para o 

entrevistado;  
 O que a empresa faz para buscar estar na vanguarda tecnológica da indústria 

de resseguros;  
 Quala percepção do cliente quanto aos esforços de uma resseguradora que 

busca estar na vanguarda tecnológica deste serviço;  
 

7 Integração vertical – Integração para frente e para trás 
 Caso a empresa terceirize alguma de suas atividades, obtê-las;  
 Indagar sobre os motivos da terceirização, ou da não terceirização;  
 Verificar se a empresa incorporou ou adquiriu outras(s) empresa(s) para 

prestar serviços relativos ao resseguro, os quais costumam ser realizados por 
empresas específicas;  

 Caso tenha incorporado, obter: a(s) empresa(s) incorporada(s); a 
função/atividade incorporada; benefícios obtidos com a incorporação; 
percepção sobre existência de conturbação interna, como choque de cultura, 
rotinas de trabalho diferenciadas, etc.; 

 
8 Posição em custo – Grau de posição de busca de redução de custos na produção 
e na distribuição, por meio de investimento em instalações ou em equipamentos. 
 Quais os tipos de custos a que a empresa está sujeita, à parte os custos 

operacionais tradicionais (com pessoal, por exemplo);  
 Destes custos, quais os que têm maior peso para o funcionamento do 

negócio (ordem decrescente);  
 Em relação aos custos mais relevantes, qual a política de controle seguida 

pela empresa, em termos de planejamento orçamentário;  
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 Caso a escala de operação afete os custos no ramo de resseguros, como é 
visto o trade off entre escala e qualidade, tanto no atendimento como nas 
especificações dos produtos ofertados;  

 
9 Atendimento -o grau em que a empresa proporciona serviços auxiliares com a sua 
linha de produtos, como o de crédito, rede própria de atendimento, serviços 
auxiliares, etc. 
 Caso a empresa faça algum tipo de atendimento diferenciado para sua 

clientela, comparativamente ao atendimento fornecido pelas demais 
resseguradoras locais, obtê-los; 

 Obter a forma como este(s) diferencial(is) foram definidos: foi uma 
transposição do que a matriz já fazia nos demais países; Foi o resultado de 
uma avaliação das necessidades do mercado brasileiro; baseou-se na 
avaliação daquilo que os concorrentes já faziam;  

 Quais as vantagens competitivas que a empresa entende obter por meio 
deste(s) diferencial(is) de atendimento;  

 A empresa realiza algum tipo de acompanhamento dos resultados deste 
atendimento diferenciado junto à clientela? Em caso afirmativo, obter o 
tipo/forma;  

   

10 Política de preço - é a posição relativa de preço (TAXAS) da empresa no 
mercado.  
 Costuma estar relacionada com a posição em custo e com a qualidade do 

produto. 
 Com relação à linha de especialização da empresa, qual seria o seu foco;. 
 No caso dos preços aplicados neste(s) produto(s)/serviço(s), como qual o 

posicionamento deles vis à visa concorrência;  
 Há outras variáveis, além dos custos diretos e indiretos, que influenciam a 

definição de preços da empresa? Em caso afirmativo, obtê-los;  
 

11 Alavancagem - refere-se ao grau de alavancagem financeira25 e operacional26 de 
que a empresa dispõe. 
 Verificar se empresa é alavancada financeiramente. Verificar o(s) motivo(s) 

da prática adotada. Em caso de haver alavancagem, obter o nível/grau e 
questionar se não seria uma incongruência uma empresa de resseguros, que 
lida com riscos, alavancar-se financeiramente já que esta ação pode resultar 
em aumento de risco no seu próprio negócio;  

 Obter a opinião do entrevistado a respeito desta alavancagem financeira (ou 
ausência dela) na empresa em termos de reflexos nos negócios de 
resseguro;  

                                                 
25

Alavancagem financeira ocorre quando a empresa usa recursos de terceiros (basicamente, empréstimos, debêntures, ações 
preferenciais) para maximizar os efeitos da variação do lucro operacional sobre os lucros por ação.Geralmente, elevações na 
alavancagem resultam em aumentos de risco e de retorno; reduções na alavancagem resultam em menor risco e menor retorno. 
 
26

Alavancagem operacional ocorre quando um crescimento de x% nas vendas provoca um crescimento de n vezes x% no lucro 

bruto. O efeito de alavancagem ocorre pelo fato de que os custos fixos são distribuídos por um volume maior de produção, fazendo 
com que o custo unitário da mercadoria seja reduzido. 
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 Verificar se empresa é alavancada operacionalmente. Verificar o(s) motivo(s) 
da prática adotada. Em caso de haver alavancagem, obter o nível/grau; 

 Obter a opinião do entrevistado a respeito desta alavancagem operacional 
(ou ausência dela) na empresa em termos de reflexos nos negócios de 
resseguro;  

 
12 Relacionamento com a matriz - A natureza do relacionamento com a 
controladora influencia os objetivos, os recursos disponíveis e as funções ou 
operações que a empresa compartilha com outras unidades, podendo ocasionar 
diferenças nas dimensões estratégicas relativas a recursos e a filosofia operacional 
 Verificar como o entrevistado qualifica a natureza do relacionamento de sua 

empresa com seu grupo controlador em termos de posicionamento 
estratégico: Natureza de controle pleno, ou seja, a matriz dita a estratégia em 
todos os níveis; Natureza de controle mediano, ou seja, a matriz sugere a 
estratégia mas a empresa tem liberdade de indicar melhores caminhos a 
partir de percepções locais; Natureza de controle baixo, ou seja, a empresa 
sugere a estratégia à matriz que, via de regra, a apoia;  

 Verificar que vantagens e desvantagens o entrevistado percebe com a 
adoção do modelo que está sendo adotado; 

 Verificar como o entrevistado qualifica a natureza do relacionamento da 
empresa com seu controlador, em termos técnico-operacionais: Natureza de 
controle pleno, ou seja, a matriz impõe seu modelo de operação; Natureza de 
controle mediano, ou seja, a matriz sugere a adoção de seu modelo de 
operação mas está aberta a sugestões de adaptações; Natureza de controle 
baixo, ou seja, a empresa sugere o modelo de operação à matriz que, via de 
regra, a apoia; 

 Verificar que vantagens e desvantagens o entrevistado percebe com a 
adoção do modelo que está sendo adotado; 

 

13 Relacionamento com os governos do país de origem e anfitriões- em indústrias 
multinacionais, diz respeito ao relacionamento que a empresa desenvolveu ou a 
que está sujeita, tanto com o governo de seu país de origem quanto com governos 
de países estrangeiros em que atua. 

13a Para as resseguradoras multinacionais 
 Verificar como o entrevistado qualificao relacionamento se sua empresa 

com o governo do seu país de origem:Relacionamento sem turbulências; 
Relacionamento eventualmente turbulento (se for este o caso, pedir para 
explicar); Relacionamento frequentemente turbulento (se for este o caso, 
pedir para explicar);  

 Verificar se houve algum tipo de auxílio por parte do governo do país de 
origem quando da entrada da empresa no Brasil. Em caso positivo, pedir 
para enumerar;  

 Verificar se o governo do país de origem da empresa exerce algum tipo de 
controle sobre seus negócios em terceiros países Em caso positivo, pedir 
para enumerar;  
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 Verificar como o entrevistado qualificao relacionamento de sua empresa 
com o governo brasileiro:Relacionamento sem turbulências; 
Relacionamento eventualmente turbulento (pedir para justificar); 
Relacionamento frequentemente turbulento (pedir para justificar);  

 Verificar se houve algum tipo de auxílio por parte do governo brasileiro 
quando da entrada da empresa no País. Em caso positivo, pedir para 
enumerar;  

 Verificar se a empresa exerceu alguma atividade subsidiária ao governo 
brasileiro à época da desregulamentação do setor de resseguros no 
Brasil. Em caso afirmativo, obtê-los; 

 Obter a opinião do entrevistado acerca dos aspectos positivos da atuação 
do governo brasileiro no mercado de resseguros;  

 Obter a opinião do entrevistado acerca dos aspectos da atuação do 
governo brasileiro no mercado de resseguros que poderiam ser 
melhorados; 

 

13b Para as resseguradoras brasileiras 
 Verificar se o governo brasileiro exerce algum tipo de controle sobre os 

negócios internos da empresa. Em caso positivo, qual(is);    
 Verificar como o entrevistado qualifica o relacionamento se sua empresa 

com o governo brasileiro:Relacionamento sem turbulências; 
Relacionamento eventualmente turbulento (pedir para justificar); 
Relacionamento frequentemente turbulento (pedir para justificar);  

 Verificar se houve algum tipo de auxílio por parte do governo brasileiro 
quando da entrada da empresa no País. Em caso positivo, pedir para 
enumerar;  

 Verificar se a empresa exerceu alguma atividade subsidiária ao governo 
brasileiro à época da desregulamentação do setor de resseguros no 
Brasil. Em caso afirmativo, obtê-los; 

 Obter a opinião do entrevistado acerca dos aspectos positivos da atuação 
do governo brasileiro no mercado de resseguros;  

Obter a opinião do entrevistado acerca dos aspectos da atuação do governo 
brasileiro no mercado de resseguros que poderiam ser melhorados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


