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RESUMO 

 

O Modelo de Identificação e Acumulação de Resultado (MIAR) foi conceituado 

por Parisi (1995) como sendo um conjunto coordenado de atividades que, dentro de 

uma estrutura lógica, coleta, identifica e acumula os dados dos diversos eventos 

econômicos de uma organização. Neste trabalho, o modelo foi desenvolvido para 

atender às empresas do segmento de seguros. O objetivo desta pesquisa foi descrever e 

analisar as premissas do Modelo de Identificação e Acumulação de Resultado aplicado 

às seguradoras, de forma a proporcionar os resultados por Unidade de Negócio e tornar 

possível a identificação daquelas que geram maiores e menores benefícios, para 

possibilitar o aprimoramento de seus processos e a otimização dos resultados. O método 

dedutivo foi utilizado para atingir o estudo bibliográfico dos conceitos de Gestão 

Econômica, por meio de coleta de dados em documentos usados como fontes primárias 

e o método indutivo quanto ao estudo da amostra, através da aplicação de um 

questionário que atingiu 12 seguradoras que representam quase 80% do prêmio emitido 

no ano de 2010 por todo o mercado. Constatou-se através desse questionário que as 

seguradoras não utilizam a informação da melhor forma e que o resultado econômico 

não é a principal medida de desempenho e muitas vezes nem é conhecido por Unidade 

de Negócio. Contatou-se ainda que a maioria das seguradoras considera o faturamento 

como fator de decisão, em desacordo com a teoria da Gestão Econômica, que tem como 

principal fator de medida o resultado econômico. Por fim, o Modelo de Identificação e 

Acumulação de Resultado é testado através da utilização de dados secundários obtidos 

do Sistema Gerador de Estatísticas da Superintendência de Seguros Privados, onde foi 

possível concluir a aplicabilidade do Modelo para as empresas de Seguro e a 

contribuição acadêmica dessa pesquisa de forma original para o segmento. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão Econômica; Resultado Econômico; Decisão; Risco; 

Seguros. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Result Identification and Accumulation Model was conceptualized by Parisi 

(1995) for a coordinated range of activities that, inside a logical structure, collection, 

identify and accumulate data of several economic events from on organization. In this 

research, the model was developed to meet insurance companies.The aim of this study 

was to describe and analyze the premise of the Result Identification and Accumulation 

Model applied to Insurance Companies, allowing to obtain the results by Line of 

Business, identifying those that generate higher or lower benefits and enabling the 

improvement of its processes and better results. The deductive method was used for the 

study the conceptual literature of Economic Management, through the collection of data 

in documents used as primary sources and the inductive method as the study sample, by 

applying a questionnaire, achieving 12 insurance companies representing almost 80% of 

the Gross Written Premium in 2010 across the industry. It was evidenced through the 

questionnaire that the insurance companies do not use information as best as possible 

and the economic result is not main performance measure and often this result is not 

known by Line of Business. It was also evidenced that most insurance companies 

consider that the volume of premiums written as decision factor, contrary to the theory 

of Economic Management, which has the main factor as the economic result. Finally the 

Result Identification and Accumulation Model is examined through secondary data 

obtained from the Statistics Generator System of SUSEP Superintendência de Seguros 

Privados, concluding the sustainability of model for the insurance companies and 

academic contribution of this research in an original way for the segment. 

 
 

 

 

KEY WORDS: Economic Management; Economic Result; Decision; Risk; Insurance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O mercado segurador brasileiro tem crescido de forma expressiva. Nos últimos 

dez anos, segundo a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), esse crescimento 

foi em média 12,8% ao ano. Todos os indicadores são favoráveis ao mercado, que 

cresce acima do PIB (Produto Interno Bruto). 

Segundo CNSeg (Confederação Nacional de Seguros), um dos fatores que 

motivam esse crescimento é a inserção de classes de poder aquisitivo menor. O 

crescimento do mercado segurador nestes dez anos pode ser relacionado ao crescimento 

e poder de compra das classes sociais C e D, que adquiriram novos bens e, assim,  

preocuparam-se em garantir a manutenção desses bens. 

Contador et all (1999) mostram ser razoável pensar no seguro como um bem de 

luxo. Uma possível explicação para esse fato é que o custo de oportunidade associado 

ao evento ruim aumenta com a elevação da renda e faz as pessoas se tornarem mais 

avessas ao risco, sendo uma explicação para o aumento na demanda por seguros no 

Brasil nos últimos anos. 

Castiglione (2011) afirma que durante estes dez anos de crescimento houve 

muitos investimentos em tecnologia da informação pela busca da eficiência. Esta é um 

fator de muita importância para um setor que se configura como uma forma de 

gerenciamento de risco.  

Mendonça (1997:36) define gerenciamento de risco como a atribuição ao 

exercício das atividades destinadas a estudar, prevenir e reduzir a ocorrência de eventos, 

dos quais somente resultar perdas, bem como elaborar esquemas de reparação dessas 

perdas. O esquema usual e dominante, em toda a economia emergida do 

subdesenvolvimento, é o da transferência do risco para a empresa especializada, ou seja, 

uma sociedade seguradora. 

Diante dos conceitos, podemos definir empresa seguradora como uma 

compradora de riscos e, por isso, essa empresa deve ter um bom gerenciamento desses 

riscos, além de profissionais qualificados para a otimização de seus resultados. 

E para atingir a otimização do resultado da seguradora é que surge a proposta 

deste trabalho, a utilização de uma ferramenta de informação contábil gerencial que 

apresente aos gestores condições de gerenciar melhor o risco de sua carteira.  
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Segundo a SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, hoje, a seleção dos 

riscos está dividida por 89 Ramos de Seguros.  Para que uma única Seguradora possa 

atender, com o maior número de ramos, é necessário que tenha um sistema de 

informação adequado, que além de gerenciar sua carteira, ainda possa identificar a 

rentabilidade de cada grupo de ramos ou ainda por cada ramo de seguro. 

Parisi (1995), em sua dissertação de mestrado, propõe uma ferramenta, a qual 

denominou de “modelo de identificação e acumulação de resultados”, com o objetivo de 

atender à identificação e à acumulação dos eventos econômicos, principalmente para a 

Contabilidade orientada para gestão empresarial. 

Segundo Parisi (1995:68), o “modelo de identificação e acumulação de 

resultado” é um conjunto coordenado de atividades que, dentro de uma estrutura lógica, 

identifica, coleta e acumula dados dos diversos eventos econômicos de uma 

organização. 

Nesse sentido, esse estudo propõe a configuração desse modelo às necessidades 

gerenciais das seguradoras, para a apuração de resultado dos ramos de seguro, onde 

identificará custos e receitas geradas por cada ramo e acumulará aos Grupos de Ramos, 

aqui chamado de Unidade de Negócio, a fim de verificar quais apresentam menor 

consumo de recurso e maior geração de benefícios. 

 

 

1.1. Problema de Pesquisa 

 

Conforme Iudícibus (2009), uma das finalidades da contabilidade é fornecer 

informações hábeis para a tomada de decisões gerenciais, por meio de um sistema de 

informação contábil gerencial. Do ponto de vista da abordagem sistêmica, a 

contabilidade é o método de identificar, mensurar e comunicar informação econômica 

financeira, física e social, a fim de permitir decisões e julgamentos adequados por parte 

dos usuários da informação. 

Para a contabilidade atender a esse conceito, é necessário um sistema de 

informação organizado e integrado às necessidades dos usuários da informação contábil. 

Os sistemas de informação para a gestão econômica da organização, conforme 

explica Oliveira (2009:100), devem ser estruturados na forma de bancos de dados sobre 

eventos econômicos que permitam a tomada de decisões. 
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Bio (1985:121) explica que uma informação, quando tem finalidade gerencial, 

deve ter as seguintes características: 

 Comparativas; 

 Confiáveis; 

 Geradas em tempo hábil; 

 De nível de detalhe adequado; 

 Por exceção; 

Entende-se, por tanto, que a contabilidade deve estar estruturada através de um 

sistema de informação organizado, objetivo, confiável, capaz de identificar e mensurar 

os resultados atingidos pela organização e, que disponibilize a informação no momento 

oportuno para o gestor na tomada de decisão. 

Fica clara a importância da qualidade das informações obtidas por meio de um 

sistema de informação para qualquer segmento da economia. Para uma Seguradora, que 

está inserida em um sistema complexo e de constante mudança, onde é necessário o 

controle de suas atividades, esse tipo de informação é essencial para gerar qualquer 

análise e ações gerenciais.  

Diante do exposto, desenvolveu-se uma pesquisa com o objetivo de responder à 

seguinte questão problema: 

 

Como Identificar e Acumular os Resultados Econômicos com informações 

úteis que auxiliem uma tomada de decisão eficiente e eficaz por parte dos gestores, 

de forma a atender às necessidades operacionais e estratégicas das Seguradoras? 

 

A resposta a esse problema vem com a contribuição ao Modelo de Identificação 

e Acumulação de Resultado, que conforme define Parisi (1995:65), é o conjunto 

coordenado de atividades, que constituído dentro de uma estrutura lógica, identifica, 

coleta e acumula dados dos diversos eventos econômicos que possam existir dentro de 

uma empresa.  
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1.2. Objetivo 

 

Segundo Comini (2003:23), são muitos os modelos de decisão utilizados nas 

empresas, que têm uma visão estreita, fundamentada com informações de custos, e que 

levam a decisões precipitadas.  

É necessário um modelo que considere a acumulação dos resultados a custos. O 

Modelo de Identificação e Acumulação de Resultado propõe a verificação do consumo 

de recursos associados aos produtos comercializados, de maneira que possa verificar 

com detalhes quais apresentam menor consumo de recursos e maior geração de 

benefícios para a empresa. 

Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa foi descrever e analisar as premissas do 

Modelo de Identificação e Acumulação de Resultado aplicado às seguradoras, de forma 

a proporcionar os resultados por Unidade de Negócio e tornar possível a identificação 

daquelas que geram maiores e menores benefícios, para possibilitar o aprimoramento de 

seus processos e a otimização dos resultados. 

 

 

1.3. Hipótese 

 

Segundo Gil (2002:31), hipótese é uma proposição testável que pode vir a ser a 

solução do problema. Uma expressão verbal suscetível de ser declarada como 

verdadeira ou falsa. 

A hipótese é uma afirmação provisória, que deverá ser verificada por meio da 

pesquisa realizada. Se a hipótese não for confirmada, após a conclusão da pesquisa, isso 

significará que o problema não terá sido solucionado. 

A hipótese assumida neste trabalho foi que: 

O Modelo de Identificação e Acumulação de Resultado – MIAR atende às 

necessidades operacionais e estratégicas das Seguradoras, gera informações sobre os 

resultados individuais de suas Unidades de Negócio e a decisão é tomada com base no 

resultado econômico. 
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1.4. Justificativa 

 

A relevância deste estudo surge principalmente da importância da atividade 

seguradora no país. Um dos mais sólidos fundamentos da economia brasileira. 

Formadora de poupança, gerenciadora de reservas, multiplicadora de atividade 

econômica e geradora de empregos.  

Segundo dados do Relatório Anual da Confederação Nacional das Empresas de 

Seguros (2010), o setor segurador brasileiro encerrou o ano de 2010 com 1785 empresas 

em atividade. Desse total, 129 são seguradoras, das quais 31 são seguradoras de vida e 

previdência e 13 são especializadas em saúde. Há ainda 28 entidades abertas de 

previdência complementar (EAPCs), 1614 operadoras de planos de saúde e 14 empresas 

de capitalização. 

Em uma pesquisa mais recente na Superintendência de Seguros Privados – 

SUSEP (09/2011), o total de empresas do mercado segurador já chega a 283 empresas. 

Esse aumento é causado também pela abertura do Resseguro no Brasil, que aconteceu 

em 2008, com o fim do monopólio, só Resseguradoras são 94 com autorização para 

operar no Brasil. 

Segundo Bueno (2010), a indústria de seguros manteve o ritmo de crescimento 

acima do Produto Interno Bruto (PIB). Em 2010, o setor arrecadou um total de             

R$ 183,89 bilhões em prêmios, contribuições e títulos de capitalização. Um valor que 

representou crescimento de 14,24% em relação aos R$ 160,96 bilhões registrados em 

2009, conforme apresentado no Gráfico 1. 
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GRÁFICO1: Evolução da Arrecadação do Mercado Segurador. Visão ampliada em bilhões de 
R$ 
FONTE: FENASEG. www.fenaseg.org.br. – 11/2011 

 

Para 2011, as previsões são otimistas com a intensificação dos investimentos 

voltados para a realização da Copa do Mundo em 2014 e das Olimpíadas em 2016. 

Segundo projeção da CNSeg, a arrecadação de prêmios será acima de R$ 200 bilhões, 

com crescimento de 12%, que incluem dados das vendas de seguros gerais, saúde, 

previdência e títulos de capitalização. 

O mercado segurador conta com a Fundação Escola Nacional de Seguros – 

FUNENSEG, que tem a missão de difundir o ensino, a pesquisa e o conhecimento em 

seguros. Assim, qualifica os profissionais para um setor que se torna cada vez mais 

complexo. 

Em sua biblioteca, a FUNENSEG contém 24.000 registros, entre livros, artigos 

de periódicos, monografias, teses, relatórios e outros suportes.  

Constatou-se, através de uma pesquisa em seu acervo, que ainda existem poucas 

pesquisas para a contabilidade de seguros e, para abordagem gerencial, é praticamente 

nula. 

Foram encontradas 32 obras com o assunto “Contabilidade de Seguros” e, 

quando pesquisada a expressão “Contabilidade Gerencial”, o resultado foi de cinco 

obras, sendo que apenas uma delas é próxima à proposta deste trabalho em questão. 

Entende-se, portanto, a originalidade da pesquisa para atender ao mercado 

segurador, justifica-se ainda mais publicações que possam atender o setor de forma 
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literal e também, de forma prática com aplicação do MIAR, para a otimização dos 

resultados. 

Ainda hoje muitas empresas possuem um sistema apenas com a preocupação de 

atender ao fisco e a outros usuários externos, mas é importante a conscientização para a 

utilização da informação contábil de forma gerencial, que possibilite tornar a empresa 

mais competitiva e com melhores resultados. 

O Modelo de Identificação e Acumulação de Resultado abrange as necessidades 

gerenciais, não acumula apenas os custos, mas também os resultados; é vinculado a 

partir da necessidade do gestor e possibilita que a acumulação dos dados seja feita por 

atividade ou departamento, ou seja, para uma Seguradora, será possível identificar o 

resultado de cada Unidade de Negócio e, ainda possibilita a identificação de quais 

ramos de seguro são mais rentáveis, e também aqueles que precisam de um plano de 

ação para melhoria dos resultados. 

Em outras palavras, o enriquecimento do Modelo de Identificação e Acumulação 

de Resultado às empresas de Seguro e a contribuição acadêmica desta pesquisa 

justificam a escolha deste tema. 

 

 

1.5. Delimitação do Estudo 

 

A pesquisa enfoca descrever e analisar as premissas do Modelo de Identificação 

e Acumulação de Resultado – MIAR, tendo por base os aspectos teóricos do tema 

desenvolvido pela literatura, esclarecer sobre as necessidades, a relevância e a 

confiabilidade da informação. 

Foi abordado o mercado segurador e limitado às companhias dos segmentos de 

seguros gerais e pessoas, para tornar possível a aplicação do modelo e a identificação do 

resultado por Unidade de Negócio, pois nesses segmentos existem mais ramos de 

seguro abrangidos no alcance do objetivo da pesquisa proposto. 

A opção de limitar a pesquisa às empresas de seguros gerais e de pessoas não 

impediria a aplicação do modelo para as empresas de previdência, capitalização e as 

especializadas em saúde, pois o Modelo de Identificação de Resultado propõe a 

apuração de resultado por departamento, sendo possível uma classificação diferente da 

proposta neste trabalho. Contudo, como mencionado anteriormente, a escolha foi fator 

decisivo para atingir o objetivo de pesquisa, que classificaria os departamentos por 
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Unidade de Negócio, que considera cada Unidade de Negócio um grupo de Ramo, 

conforme estabelecido pela SUSEP. 

 

 

1.6. Procedimentos Metodológicos 

 

 A Figura 1 apresenta o enquadramento teórico deste trabalho, apresenta os 

principais conceitos que envolvem o tema e os procedimentos metodológicos. 

 

Descrever e analisar as premissas do Modelo de 
Identificação e Acumulação de Resultados - MIAR, 
aplicado às Seguradoras, de forma a proporcionar os 
resultados por Unidade de Negócio e tornar possível a 
identificação daquelas que geram maiores e menores 
benefícios, para possibilitar o aprimoramento de seus 
processos e a otimização dos resultados.

Como Identificar e Acumular os Resultados 
Econômicos com informações úteis que auxiliem 
uma tomada de decisão eficiente e eficaz por 
parte dos gestores, de forma a atender às 
necessidades operacionais e estratégicas das 
Seguradoras?

Aplicação do MIAR busca 
Resultado Econômico.

MIAR propicia a informação e 
a tomada de decisão com base 
no valor econômico gerado.

PESQUISA

Métodos de argumentação

- Dedutivo: Geral para Particular.

- Indutivo: Particular para Geral.

- Empírica;
- Tipologia  - Proposição de um

Modelo;
- Explicativa.

Teorias de:

- Gestão;
- Decisão;
- Informação;
- Mensuração;
- Resultado Econômico.

Dados Secundários, da SUSEP e o 
SES (Sistema Gerador de Estatísticas 
dos Mercados Supervisionados).

Objetivo das Informações 
Secundárias: 

- Obtenção dos relatórios financeiros 
para elaboração do Modelo.

Aplicação de questionário abrangendo 
agentes operacionais de decisão e de 

informação aos gestores das 
Seguradoras.

Objetivo do Questionário: 
- Verificar a aplicabilidade do Modelo;
- Fundamentar aspectos conceituais 
propostos.

Amostra, Resultados, Análise.
 

 
 
 
 

FIGURA 1: Enquadramento Teórico 
FONTE: Elaborada pela autora  
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Segundo Iudícibus (1998), a abordagem científica pode ser analisada sob vários 

ângulos e cita como principais métodos de investigação científica o método Dedutivo e 

Indutivo. 

O Método Dedutivo de Pesquisa parte do geral para o particular e generaliza as 

conclusões por meio de uma teoria geral, enquanto o Método Indutivo de Pesquisa parte 

da observação de fenômenos específicos e generaliza as relações por meio de uma teoria 

parcial (limitada ao campo observado). 

Cooper e Schindler (2003:48) explicam que Dedução é uma forma de inferência, 

que parece ser conclusiva, a conclusão deve necessariamente partir das razões dadas. 

Estas implicam a conclusão e representam um prova. Completam com a afirmação de 

que uma dedução é válida desde que seja impossível que a conclusão seja falsa se as 

premissas forem verdadeiras. 

Quanto à Indução, para Cooper e Schindler (2003:49) induzir é tirar conclusões 

a partir de um ou mais fatos em particular ou de determinadas provas. 

A abordagem científica utilizada nesta pesquisa foi a dedutiva, que teve o 

objetivo do estudo bibliográfico do conceito do Modelo de Identificação e Acumulação 

de Resultados – MIAR. E também o método indutivo no estudo da amostra, o MIAR 

aplicado às Seguradoras. 

Para o alcance do objetivo, utilizou-se a pesquisa documental, por meio de 

coleta de dados em documentos usados como fontes primárias de dados, também se 

usou como fonte de dados primários a aplicação de um questionário, apresentado no 

Quadro 2. 

A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida com a utilização de livros, teses, 

dissertações e documentos obtidos em sites como o da SUSEP – Superintendência de 

Seguros Privados, FUNENSEG – Escola Nacional de Seguros e FENASEG – 

Federação Nacional de Seguros Gerais.  

No Quadro 1, é apresentado um resumo com os autores consultados, o tipo da 

obra e o tema. 
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Autor Livro 
Teses / 

Dissertações 
Artigos Site Tema 

Atkinson X    Contabilidade Gerencial 
Bahia   X  Seguros 

Carneiro   X  MIAR 
Catelli X  X  Gestão Econômica 
Chacon  X   Gestão Econômica 
Comini  X   Gestão Econômica 
Fenaseg    X Seguros 

Figueiredo X X   
Seguros / Gestão 

Econômica 
Funenseg    X Seguros 
Guerreiro  X X  Gestão Econômica 

Mello   X  Incerteza / Seguro 
Hendriksen X    Teoria da Contabilidade 
Horngren X    Contabilidade Gerencial 
Kaplan X    Custos 
Leone   X  Custos 

Luccas Filho  X   Custos / Seguros 
Martins X    Custos 

Nakagawa X    Controladoria 

Oliveira X  X  
Controladoria / Gestão 

Econômica 

Pereira   X  
Avaliação de Empresa / 

Gestão Econômica 

Padoveze X  X  
Sistema de Informação / 
Contabilidade Gerencial 

Parisi  X X  MIAR / Gestão Econômica 
Souza X    Seguros 
Susep    X Seguros 

QUADRO 1: Pesquisa Bibliográfica 
FONTE: Elaborado pela autora 
 

O questionário foi utilizado como instrumento de coleta de dados, com 

perguntas dos tipos abertas e fechadas.  

Para atender ao objetivo da pesquisa, do ponto de vista da aplicação do MIAR  

às seguradoras, as questões fechadas foram elaboradas com alternativas amplas.  

Também houve a preocupação de distribuir as perguntas em oito blocos, 

conforme segue: 

1- Questões sobre a identificação da Seguradora; 

2- Questões sobre a identificação do respondente; 

3- Questões sobre a estrutura organizacional; 

4- Questões sobre o Sistema de Informação;  
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5- Questões sobre a apuração do Resultado; 

6- Questões sobre Avaliação de Desempenho; 

7- Questões sobre Gestão; 

8- Questões sobre Decisão. 

A elaboração de um questionário, segundo Gil (2002:116), consiste basicamente 

em traduzir os objetivos da pesquisa em itens redigidos, nos quais, cada questão 

representa uma variável a ser analisada. Nesse sentido, espera-se que essas questões se 

alinhem aos objetivos da pesquisa realizada. No Quadro 2 é demonstrado o 

relacionamento das questões dos blocos três a oito com o objetivo da pesquisa. 
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Questionário Justificativa Relação com o objetivo da pesquisa Referencial Teórico 
Bloco 3: Questões sobre a estrutura organizacional 

As questões desse Bloco procuram 
identificar a estrutura organizacional e 
funcional da Seguradora, se existe a 
preocupação em atender as necessidades 
das operações quanto às áreas de 
responsabilidade pela formação do 
resultado. 

Aplicabilidade do Modelo de 
Identificação e Acumulação de Resultado 
dentro da estrutura da Seguradora. 

As questões atendem ao referencial 
teórico baseado em Parisi (1995) e Catelli 
(2001) 

3.1. 
A estrutura organizacional existente na Seguradora está adequada ás estratégias 
estabelecidas? 

3.2.  
Existe divisão de responsabilidade/resultados por Unidades de Negócio, como 
agrupamento de ramos ou carteira? 

3.3. Para cada Ramo ou Unidade de Negócio existe um Gestor responsável? 

3.4. Quantos ramos de seguro existem na Seguradora atualmente? 

3.5 Marque o Grupo de Ramos (Unidade de Negócio) ao qual você decide: 

Bloco 4: Questões sobre o Sistema de Informação 

As questões desse Bloco irão identificar 
se a Seguradora, possui um Sistema de 
Informação capaz de atender às 
necessidades dos gestores das Unidades 
de Negócio. 

O nível de informação fornecida aos 
gestores possibilita a realização das 
atividades que reflete no resultado da 
organização. 

Questões baseadas no conceito abordados 

por Catelli (2001), Padoveze (2000) 

4.1.  
A Seguradora dispõe de um sistema de informação gerencial que proporcione o 
processo dos dados resultantes de suas Unidades de Negócio? 

4.2. 
A Seguradora dispõe de um sistema de informação gerencial que proporcione o 
processamento dos dados resultantes de suas Unidades de Negócio? 

4.3.  
Os relatórios finais gerados a partir do sistema de informação atende às 
necessidades dos gestores na tomada de decisão e na prestação de contas? 

4.4.  
O Sistema de Informação identifica as transações que são realizadas por Unidade 
de Negócio? 

Bloco 5: Questões sobre a apuração do Resultado 

Identificar como a Unidade de Negócio 
forma seu Resultado Econômico e quais 
são os itens considerados para a apuração 
desse Resultado. 

Composição do Resultado Econômico, 
contempla todas as receitas e custos, 
inclusive o custo de oportunidade. 

As questões encontram amparo teórico em 
Catelli (2001), Pereira (2000), Parisi 
(1995) 

5.1.   A Seguradora adota algum critério de alocação/rateio de custo e despesa? Qual? 

5.2.  
De acordo com seu entendimento como deveria ser formado o Resultado da 
Unidade de Negócio? 

5.3.  Assinale os itens que atualmente compõem o Resultado do informado? 
5.4.  Indique qual o Prêmio Emitido Anual da Segurado: 
5.5. Qual o resultado (Lucro/Prejuízo) da Seguradora no último ano? 
5.6. Qual foi o resultado (Lucro/ Prejuízo) da Linha de Negócio? 
Bloco 6: Questões sobre Avaliação de Desempenho 

Identificar se os gestores são 
recompensados pelo resultado alcançado 

Para obtenção do resultado ótimo, 
conforme objetivo da pesquisa, é 
importante identificar o fator 
motivacional que integra o processo de 
aprimoramento desses resultados. 

As questões atendem ao referencial teórico 
baseado em Pereira (2000) 

6.1. 
A avaliação dos gestores é feita pelo desempenho dos resultados da Unidade de 
Negócio? 

6.2. 
Onde o resultado (lucro ou prejuízo) não corresponde a 100% da Avaliação de 
Desempenho, quais os outros indicadores de desempenho utilizados? 

Bloco 7: Questões sobre Gestão As questões desse Bloco procuram 
identificar se a Seguradora identifica e 
reconhece as receitas e despesas que 
estão sob o controle e responsabilidade 
da Unidade de Negócio sem atribuir 
outras despesas que o gestor desconhece 
e não é capaz de gerir. 

A gestão da unidade de Negócio precisa 
conhecer todas variáveis que compõem 
seu resultado para saber se ela gera 
benefício à Seguradora. 

Questões baseadas no conceitos abordados 
por Catelli (2001), Pereira (2000) 

7.1. O gestor tem o controle das receitas e despesas de sua Unidade de Negócio? 

7.2. A Unidade de Negócio é afetada por gastos aos quais não possuem gestão? 

Bloco 8: Questões sobre Decisão 

Identificar  que tipo de decisão é tomada 
e quais fatores influenciam essa decisão. 

A decisão pela escolha de uma 
alternativa pode influenciar no resultado 
da Unidade de Negócio.  

Questões encontram amparo técnico em 
Catelli (2001), Pereira (2000) 

8.1. O gestor tem o controle das receitas e despesas de sua Unidade de Negócio? 

8.2. A Unidade de Negócio é afetada por gastos aos quais não possuem gestão? 
 

QUADRO 2: Relacionamento das Questões com o Objetivo e o Referencial Teórico 
FONTE: Elaborado pela autora  
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 Além do questionário, foi utilizado o banco de dados da SUSEP, o SES 

(Sistema Gerador de Estatísticas dos Mercados Supervisionados) como fonte 

secundária. Através dos dados secundários, foi possível a obtenção de informações 

referentes às Receitas (Prêmios de Seguro) e às Despesas (Comissões, Sinistros e outras 

despesas), informações fundamentais para a elaboração do modelo proposto. 

 

 

1.7. Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho está estruturado em quatro capítulos mais a Introdução 

apresentada. 

Na Introdução destaca-se a apresentação do trabalho, com o desenvolvimento do 

objetivo e definição do problema de pesquisa. Foram estabelecidas a justificativa e 

importância do assunto, assim como a metodologia adotada e a forma de coleta de 

dados. 

No Capítulo 2, foi desenvolvido o Referencial Teórico, com as informações 

referentes aos principais conceitos de Seguros, história, mercado e operações. Ainda 

nesse capítulo apresentaram-se os aspectos teóricos e conceituais sobre Risco, Incerteza 

e Resultado Econômico, a Gestão baseada em valor, sistema de Informação e o processo 

decisório.  Para finalizar esse capítulo, destaque para o Modelo de Identificação de 

Resultado – MIAR, que foi conceituado em todas as fases. 

No capítulo 3, foi apresentada a Pesquisa realizada e, a seguir, os resultados 

alcançados. 

O Capítulo 4 mostra o Modelo de Identificação e Acumulação de Resultados 

configurados, as Seguradoras e as considerações sobre os pontos significativos da 

aplicação do método. 

E por fim, a Conclusão, onde foram apresentadas as considerações do trabalho e 

contribuição como fator gerencial às Seguradoras, além de recomendações para futuras 

pesquisas. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo é apresentada a base teórica do trabalho. Mostrou-se o repertório 

de conceitos que envolvem tanto o mercado segurador quanto teorias relacionadas à 

gestão econômica. 

 

2.1. Operações de Seguro 

 

Conforme afirma Fonseca et all (2001), o mercado de seguros é um importante 

ramo da economia, que não se limita apenas a oferecer reservas financeiras para garantir 

as indenizações do seguro e cumprir o seu papel de evitar os desinvestimentos 

provocados por sinistros, também pela atividade seguradora, que segue o princípio do 

mutualismo, cria condições para proteger o patrimônio daqueles que não teriam 

condições financeiras para fazê-lo, ou seja, se não fosse o seguro, somente grandes 

capitalistas poderiam entrar em grandes negócios, posto que somente eles teriam fundos 

para expor-se às perdas que tais negócios podem originar. 

 Conforme explica Varanda (2010:24), o seguro tem três características básicas, 

que são a previdência, a incerteza e o mutualismo. 

 Previdência: O seguro oferece proteção às pessoas com relação a perdas e danos 

que venham a sofrer no futuro, atingindo a elas próprias ou as suas propriedades 

ou bens; 

 Incerteza: Contempla a dois aspectos básicos, que são a incerteza quanto à 

ocorrência (se vai acontecer) e à época (quando vai acontecer); 

 Mutualismo: Refere-se a pessoas com interesses seguráveis afins, que 

constituem uma reserva financeira, que tem por finalidade suprir as necessidades 

de componentes do grupo que venham a ser afetados por um acontecimento não 

previsto. 

Para entender melhor o mercado segurador, será apresentado a seguir um breve 

histórico, suas características e principais conceitos. 
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2.1.1. História do Seguro 

 

O seguro teve origem a partir dos comerciantes da Babilônia no século XIII a.C. 

Preocupados com o risco de perda dos camelos na travessia do deserto, formaram 

acordos nos quais quem perdesse um camelo, por desaparecimento ou morte, receberia 

outro pago pelos demais criadores (FENASEG, 2010).  

Também na Babilônia, segundo Souza (2007:3), por volta 1800 a.C., surgia o 

Código de Hamurábi, prevendo que os navegadores deveriam se associar para ressarcir 

aquele que perdesse o seu navio em alguma tempestade. 

A atividade seguradora no Brasil teve início com a abertura dos portos ao 

comércio internacional, em 1808. A primeira sociedade de seguros a funcionar no país 

foi a "Companhia de Seguros BOA-FÉ", em 24 de fevereiro daquele ano, que tinha por 

objetivo operar no seguro marítimo. Nesse período, a atividade seguradora era regulada 

pelas leis portuguesas. Somente em 1850, com a promulgação do "Código Comercial 

Brasileiro" (Lei n° 556, de 25 de junho de 1850) é que o seguro marítimo foi, pela 

primeira vez, estudado e regulado em todos os seus aspectos.  

O IRB - Instituto de Resseguros do Brasil surgiu em 1939, através do Decreto-

lei n° 1.186, de 3 de abril de 1939. As seguradoras ficaram obrigadas, desde então, a 

ressegurar no IRB as responsabilidades que excedessem sua capacidade de retenção 

própria, ou seja, as coberturas de seguros que ultrapassassem seus limites financeiros.  

Em 1966, através do Decreto-lei n° 73, de 21 de novembro de 1966, foram 

reguladas todas as operações de seguros e resseguros e instituído o Sistema Nacional de 

Seguros Privados, constituído pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP); 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP); Instituto de Resseguros do Brasil 

(IRB); sociedades autorizadas a operar em seguros privados; e corretores habilitados.  

Nos anos 1970, o Brasil passou a adotar uma política de reciprocidade de 

negócios e a promover o intercâmbio internacional de seguro brasileiro. Como 

resultado, conforme cita Souza (2007:9), houve um superávit na conta de Seguros do 

Balanço de Pagamentos. 

Com a abertura do mercado, não foi só o volume de investimento que mudou no 

mercado de seguros brasileiro, com a chegada maciça de empresas multinacionais, as 

empresas nacionais foram obrigadas a rever suas culturas e estratégias. 
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Em 2008, efetivou-se a abertura do mercado de resseguros e o término do 

monopólio. O IRB deixou de ser o único ressegurador autorizado a operar no país e em 

2010, o mercado já tinha 71 resseguradoras autorizadas, entre elas a ACE 

Resseguradora, Austral Resseguradora, Mapfre RE, Munich RE, XL Resseguros e 

outras. 

 

2.1.2. Conceitos 

 

Figueiredo (1997:13) define Seguro como: 

 

“um plano social que combina riscos de muitos indivíduos dentro de 
um grupo, atuarialmente prevê perdas e usa os fundos das 
contribuições dos membros do grupo para efetuar pagamento das 
indenizações quando são devidas, nas condições e termos do 
contrato.” 

 

A Figura 2 ilustra a relação dos conceitos que formam uma operação de seguro. 

 

 

 
FIGURA 2: O Mercado Segurador 
FONTE: Adaptado Souza (2007:24)  



30 
 

 

SEGURADOR: Empresa legalmente instituída para assumir e gerir riscos, 

devidamente especificados no contrato de seguro;  

COSSEGURO: Operação na qual se reparte um determinado risco de um 

determinado segurado entre duas ou mais seguradores;  

RESSEGURO: Seguro do seguro, ou seja, quando o risco trazido por um 

segurado não pode ser suportado por uma seguradora; 

BENEFICIÁRIO: Corresponde a quem se beneficia com o seguro, ou seja, a 

pessoa a quem o segurado reconhece o direito de receber a indenização, ou parte dela, 

prevista na apólice de seguro; 

SEGURADO: É a pessoa física ou jurídica, em nome de quem se faz o seguro, 

ele transfere para seguradora, mediante pagamento de prêmio o risco de um evento;  

CORRETOR DE SEGURO: Termo que define pessoa física ou jurídica 

devidamente credenciada por meio de curso e exame de habilitação profissional, 

autorizada por órgãos competentes à intermediação de contratos de seguro e  a sua 

administração; 

PRÊMIO: É uma soma de dinheiro paga pelo segurado ao segurador, para que 

este assuma a responsabilidade de um determinado risco; 

INDENIZAÇÃO: O que a seguradora paga ao segurado pelos prejuízos 

decorrentes de um sinistro; 

SINISTRO: Termo utilizado para definir, em qualquer ramo ou carteira de 

seguro, o acontecimento do evento previsto e coberto no contrato. 

 

 

2.1.3.  Características do Mercado Segurador 

 

O mercado segurador faz parte do Sistema Financeiro Nacional, que pode ser 

definido, conforme Oliveira e Pacheco (2011:17), como um conjunto de instituições que 

atuam no processo de conciliar interesses de agentes deficitários e superavitários e de 

converter poupança em investimento. 

Fortuna (2010:16) apresenta uma conceituação que define como bastante 

abrangente: 

 

“O Sistema Financeiro pode ser um conjunto de instituições que se 
dedicam, de alguma forma, ao trabalho de proporcionar condições 
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satisfatórias para a manutenção de um fluxo de recursos entre 
poupança e investidores”. 

 

Ambos os autores definem o Sistema Financeiro como um conjunto de 

instituições que mantêm movimentos de poupança e investimento, além disso, o 

Sistema Financeiro Nacional é dividido em instituições compostas por órgãos 

reguladores e de fiscalização como, por exemplo, a SUSEP, que regulariza e fiscaliza o 

mercado segurador e por diversas instituições que operam o sistema financeiro, por 

exemplo, as seguradoras e outras instituições, conforme apresentado no Quadro 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRO 3: Sistema Financeiro Nacional 
FONTE: Adaptado de Oliveira e Pacheco (2011:18) 

Instituições Financeiras captadoras de 
depósitos à vista

Bancos múltiplos (com carteiras 
comerciais), Bancos comerciais, Caixas 
econômicos, Cooperativas de crédito

Demais Instituições Financeiras

Bancos múltiplos (sem carteiras 
comerciais), Bancos de Investimentos, 
Bancos de desenvolvimento, 
Sociedades de crédito, financeiros, 
investimento e crédito imobiliário, 
Companhias hipotecárias, Associações 
de poupança e empréstimos, Agências 
de fomento, Sociedades de crédito ao 
microempreendedor

Sistema de liquidação de custódia

Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia (Selic), Centro de custódia e 
de liquidação financeiras de títulos 
(Cetip), Caixas de liquidação e custódia

Outros intermediários ou auxiliares 
financeiros

Bolsa de Valores, Mercadorias e de 
Futuros, Sociedades corretoras de 
títulos e valores mobiliários, Sociedades 
de arrendamento mercantil, Sociedades 
corretoras de câmbio, Representações 
de instituições financeiras estrangeiras, 
Agentes autônomos de investimento

Administradores de recursos de 
terceiros

Fundos mútuos, Clube de investimento, 
Carteiras de investidores estrangeiros, 
Administradoras de consórcio

Secretaria de Previdência
Complementar (SPC) Entidades fechadas de previdência privada

Entidades abertas de previdência 
privada

Sociedades seguradoras

Sociedades de capitalização

Sociedades administradoras de seguro-
saúde

Entidades ligadas aos sistemas de
previdência e seguros

Órgãos de regulação e fiscalização

Conselho 
Monetário 
Nacional 
(CMN)

Banco Central do Brasil (BCB)

Comissão de Valores
Mobiliários (CVM)

Superintendência de Seguros
Privados (Susep)

Subsistemas Operativos



32 
 

 

Para alcance do objetivo deste trabalho, é importante conhecer as características 

do Sistema Nacional de Seguros Privados, do qual as sociedades seguradoras fazem 

parte. 

O Sistema Nacional de Seguros Privados é composto pelo Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), as 

empresas de Seguro, Previdência Privada e Capitalização, as Resseguradoras e os 

Corretores de Seguro. 

Compete ao Governo Federal formular a política de seguros privados, 

estabelecer suas normas e fiscalizar as operações no mercado nacional. O Decreto-Lei 

nº 73, de 21 de novembro de 1966 - alterado pela Lei nº 9.656/98 e Lei nº 10.190/2001, 

que rege as operações de seguro, instituiu o Sistema Nacional, integrado por Conselho 

Nacional de Seguros Privados (CNSP), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 

e sociedades autorizadas a operar em seguros privados e capitalização, entidades abertas 

de previdência complementar e corretores de seguros habilitados. A Figura 3 apresenta 

o organograma do Mercado Segurador (FENASEG,2011). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 3: Estrutura Mercado Segurador 
FONTE: Fenaseg 01/09/2011 
 

As atribuições do CNSP: 

 Fixar diretrizes e normas da política de seguros privados;  

 Regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que 

exercem atividades subordinadas ao Sistema Nacional de Seguros Privados, bem 

como a aplicação das penalidades previstas;  

 Fixar as características gerais dos contratos de seguro, previdência privada 

aberta, capitalização e resseguro;  
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 Estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro;  

 Conhecer dos recursos de decisão da SUSEP e do IRB;  

 Prescrever os critérios de constituição das Sociedades Seguradoras, de 

Capitalização, Entidades de Previdência Privada Aberta e Resseguradores, com 

fixação dos limites legais e técnicos das respectivas operações;  

 Disciplinar a corretagem do mercado e a profissão de corretor.  

 

Atribuições da SUSEP 

 Fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operação das Sociedades 

Seguradoras, de Capitalização, Entidades de Previdência Privada Aberta e 

Resseguradores, na qualidade de executora da política traçada pelo CNSP;  

 Atuar no sentido de proteger a captação de poupança popular, que se efetua 

através das operações de seguro, previdência privada aberta, de capitalização e 

resseguro;  

 Zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos mercados 

supervisionados;  

 Promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos operacionais a 

elas vinculadas, com vistas à maior eficiência do Sistema Nacional de Seguros 

Privados e do Sistema Nacional de Capitalização;  

 Promover a estabilidade dos mercados sob sua jurisdição, assegurar sua 

expansão e o funcionamento das entidades que neles operam;  

 Zelar pela liquidez e solvência das sociedades que integram o mercado;  

 Disciplinar e acompanhar os investimentos daquelas entidades, em especial os 

efetuados em bens garantidores de provisões técnicas;  

 Cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNSP e exercer as atividades que 

por este forem delegadas;  

 Prover os serviços de Secretaria Executiva do CNSP.  

Segundo a SUSEP, em 2010 havia 113 Companhias de Seguros regulamentadas. 

As sociedades seguradoras são empresas constituídas sob forma de sociedades 

anônimas, têm a obrigação de pagar ao contratante (segurado), ou a quem este designar, 

uma indenização quando ocorrer o risco indicado e temido, para isso, o segurado paga 

antecipadamente o prêmio.  
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A Tabela1 apresenta os participantes do mercado segurador em 2010, que além 

das seguradoras fazem parte as empresas de capitalização, previdência privada, 

empresas de seguro saúde, corretores, resseguradores e corretores de resseguro. 

TABELA 1: Composição do Mercado Segurador em 2010 
 

  Participantes do mercado (2010)                Quantidade 

Seguradoras 113 

Companhias de Capitalização 15 

Previdência Privada 28 

Seguro Saúde 13 

Corretores de Seguro 64.430 

Resseguradores 71 

Corretores de Resseguro 31 
 
 

 

 

 

FONTE: www.tudosobreseguros.org.br – maio/2011 

 

Em destaque apenas as Seguradoras classificadas em grupos econômicos, de 

acordo com o critério de controle acionário: 

 Ligadas a Bancos; 

 Empresas Multinacionais; 

 Independentes. 

As empresas com canal de distribuição bancária têm a maior participação do 

mercado. A Tabela 2 apresenta o Prêmio Emitido e a participação de cada um desses 

grupos, nessa tabela foram desconsideradas as empresas de Previdência Privada e 

Saúde. 

TABELA 2: Participação dos Grupos Seguradores  

Características dos Grupos Seguradores Prêmio Emitido Liquido Participação 

com distribuição pelo canal de banco 59.108 65.61% 

com participação de mercado estrangeiro 23.029 25,57% 

independentes com capital nacional 7.943 8,82% 
 

 

FONTE: Adaptado Siscorp – Resenha do Resultado DEZ/2010 

 

2.1.4.  Seleção de Riscos 

 

Conforme anteriormente mencionado, o mercado segurador tem 89 ramos de 

Seguros, que atendem os grupos de vida, patrimoniais, transportes, incêndio, automóvel, 

pessoas, lucros cessantes e muitos outros.  
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Segundo Freitas (2010), os ramos de seguros ainda podem ser subdivididos em 

modalidades a fim de atender a várias particularidades específicas dos riscos. Nos 

seguros de Vida e de Acidentes Pessoais, destacam-se as seguintes modalidades: seguro 

educacional, que visa auxiliar o custeio das despesas com educação de seu beneficiário 

à luz da ocorrência dos riscos segurados; seguro prestamista, que visa garantir o 

pagamento de um capital segurado destinado a amortizar dívida contraída, caso o 

segurado venha sofrer um dos eventos previstos no contrato. 

Incluem-se no ramo de Renda de Eventos Aleatórios os seguros de pessoas que 

ofereçam renda pré-determinada, enquanto perdurar a ocorrência do evento aleatório 

definido contratualmente, com limite temporário de pagamento, não enquadrados nos 

demais ramos de seguros de pessoas. Como exemplo de seguro de renda de eventos 

aleatórios, podemos citar: Seguro Perda de Renda; Seguro de Diária de Incapacidade 

Temporária; Seguro de Diária de Internação Hospitalar. 

Segundo informações do Informe Anual 2010, publicado pela Fenaseg, em 2010, 

o setor teve um crescimento de 14,24% em relação a 2009. A maior participação do 

setor está no grupo de Pessoas com 49% da arrecadação, conforme demonstra o Gráfico 

2. Os maiores ramos em termos de arrecadação, conforme Tabela 3, foram o VGBL e 

Automóveis, com crescimento de 21,81% e 15,26%, respectivamente. Destacaram-se 

também, em função de sua expansão individual, os ramos Habitacional (21,87%), 

Patrimonial (20,08%) e Transportes (16,80%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 2: Participação dos Grupos na Arrecadação do Mercado 2010 
FONTE: Adaptado do Informe anual 2010 - Fenaseg 
 

Saúde; 11%

Pessoas; 49%

Seguros 
Gerais; 30%

Capitalização; 
10%
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TABELA 3: Arrecadação / Receita de Prêmio dos Grupos 

SEGMENTOS/GRUPOS 2009 2010 VARIAÇÃO % 
Seguros Gerais 32.895.561 37.653.918 14,47%
Automóvel 17.398.186 20.052.338 15,26%
Cascos 548.336 571.932 4,30%
Crédito 426.684 426.153 -0,12%
DPVT 2.683.869 2.896.385 7,92%
Habitacional 906.874 1.105.235 21,87%
Patrimonial 6.486.165 7.788.497 20,08%
Responsabilidades 632.850 750.099 18,53%
Riscos Especiais 235.056 172.703 -26,53%
Riscos Financeiros 867.937 898.499 3,52%
Rural 1.023.597 1.022.846 -0,07%
Transportes 1686.007 1.969.231 16,80%

Pessoas 52.370.135 61.763.679 17,94%
Vida Individual/Grupo 11.142.077 12.796.024 14,84%
Acidentes Pessoais 2.540,825 2.919.772 14,91%
VGBL 30.132.802 36.704.259 21,81%
PGLB 5.201.848 6.083.284 16.94%
Planos Tradicionais 3.352.583 3.260.340 -2,75%

Saúde 65.590.683 72.690.280 10,82%

Capitalização 10.104.143 11.780.949 16,60%

Total Arrecadação 160.960.522 183.888.826 14,24%
 

 

FONTE: Adaptado Informe Anula 2010 - Fenaseg 

 

Para maior entendimento sobre os ramos de seguro, a Fenaseg apresenta as 

características de cada um: 

  a) Seguro de Acidentes Pessoais:  

Esse seguro oferece coberturas para danos decorrentes de acidente súbito, 

externo e involuntário sofrido pelo segurado, que causa lesões físicas, ou morte. As 

coberturas básicas são: Morte (indenização pecuniária ao beneficiário) e Invalidez 

Permanente (indenização ao próprio segurado) e as coberturas adicionais: Despesas 

Médico-Hospitalares - DMH, (para tratamento iniciado até 30 dias após a data do 

acidente) e Diárias de Incapacidade Temporária - DIT, (no período de tratamento); 

 b) Seguro Aeronáutico:  

Esse seguro oferece cobertura para riscos do transporte aéreo. Abrange a 

aeronave e a Responsabilidade Civil contra terceiros e Acidentes Pessoais, resultando 

em morte, invalidez ou tratamento médico de passageiros e tripulantes. Garante também 
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as indenizações por prejuízos, reembolsos de despesas e responsabilidades legais da 

aeronave; 

 c) Seguro de Automóveis:  

Esse seguro cobre perdas e danos ocorridos aos veículos terrestres automotores. 

As coberturas básicas são: Colisão, Incêndio e Roubo, que podem ser contratadas 

separadamente ou agrupadas (cobertura compreensiva). Pode cobrir também prejuízos 

causados a terceiros (Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos - RCF.V), 

Acidentes Pessoais de Passageiros, Assistência 24 horas e reposição de veículo em caso 

de acidente. 

O custo do prêmio varia de acordo com características do carro (marca, ano de 

fabricação, condições de segurança, etc), região na qual trafega, perfil do motorista e 

valor das coberturas; 

d) Seguro de Cascos Marítimos (Embarcações):  

Esse seguro cobre perdas e danos causados a embarcações, de carga ou lazer, 

que atinjam o casco, máquinas e equipamentos, quando as embarcações estão em 

operação, construção ou em reparos. 

As coberturas podem incluir perda total (por naufrágio ou outros motivos), 

Assistência e Salvamento, Avaria Grossa e Avaria Particular, Responsabilidade Civil 

por Abalroação, Desembolso, etc; 

e) Seguro de Crédito à Exportação:  

Esse seguro tem como finalidade garantir indenizações ao exportador pelas 

perdas líquidas definitivas que venha a ter, em consequência da falta de recebimento do 

crédito concedido aos seus clientes importadores do exterior. É praticado em dois 

planos básicos: Riscos Comerciais e Riscos Políticos e Extraordinários; 

g) Seguro de Fiança Locatícia:  

Esse seguro oferece garantia de cumprimento do contrato de locação de imóveis, 

como pagamento de aluguel e reparos devidos, assim  dispensa os tradicionais Fiadores 

e Avalistas; 

h) Seguro Fidelidade:  

Esse seguro tem por objetivo garantir empregador por prejuízos, que venha 

sofrer em consequência de roubo, furto, apropriação indébita e ou quaisquer outros atos 

que provoquem danos ao seu patrimônio, previstos no Código Penal Brasileiro, 

cometidos por seus empregados, com vínculo empregatício; 
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i) Seguro Garantia:  

Seguro anteriormente denominado Seguro Garantia de Obrigações Contratuais 

(GOC). É um seguro utilizado por órgãos da administração direta e indireta (federais, 

estaduais e municipais), públicos e privados, que devem exigir garantias de manutenção 

de oferta (em caso de concorrência) e de fiel cumprimento dos contratos e também para 

as empresas privadas que, nas suas relações contratuais com terceiros (fornecedores, 

prestadores de serviços e empreiteiros de obras), desejam garantir-se contra o risco de 

descumprimento dos contratos. 

Esse seguro se apresenta sob diversas modalidades, tais como: 

• Seguro Garantia do Executante Construtor, Fornecedor e Prestador de 

Serviços: Garante indenização (até os valores indicados na apólice) dos 

prejuízos decorrentes do inadimplemento do contratante, as obrigações 

assumidas em contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços 

firmada entre ele e o segurado; 

• Seguro Garantia de Adiantamento de Pagamento: Garante o adiantamento 

de numerários liberados pelo contratante, sem a contrapartida imediata de 

fornecimentos, serviços e obras; 

• Seguro Garantia de Concorrência: Cobre para o licitante os custos 

decorrentes da não assinatura do contrato pelo vencedor da Concorrência, sua 

consequente anulação ou a chamada do segundo colocado, que garante o 

diferencial de preço; 

• Seguro Garantia do Executante: É o seguro que cobre a execução do 

contrato e do risco decorrente da substituição do contratado inadimplente, por 

outro; 

• Seguro Garantia de Perfeito Funcionamento: Garante o perfeito 

funcionamento do objeto do contrato, pelo prazo máximo de 24 meses, após 

sua entrega ou entrada em operação; 

  j) Seguro Global de Bancos:  

Esse seguro cobre os prejuízos materiais sofridos pelo segurado em seus valores 

e bens, face aos riscos de roubo, furto qualificado, destruição ou perecimento de valores 

e bens por qualquer causa, tudo de acordo com a importância segurada, exceto no caso 

de incêndio ou explosão. Oferece também cobertura de fidelidade ou falsificação de 

documentos; 
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k) Seguro Incêndio:  

Esse seguro oferece cobertura básica para danos causados por incêndios, queda 

de raios e explosão causada por gás empregado no uso doméstico (quando não gerado 

nos locais segurados) e suas conseqüências, tais como desmoronamento, 

impossibilidade de proteção ou remoção de salvados, despesas com combate ao fogo, 

salvamento e desentulho do local. 

Mediante cobertura adicional, indeniza ainda incêndios provocados por explosão 

de aparelhos ou substâncias de qualquer natureza (não expressa na cobertura básica), ou 

por outras causas como terremoto, queimadas em zona rural, vendaval, impacto de 

veículos, queda de aeronave, etc; 

l) Seguro de Lucros Cessantes:  

Esse seguro destina-se a pessoas jurídicas. Visa à preservação do movimento de 

negócios do segurado, mantém sua lucratividade e operacionalidade nos mesmos níveis 

anteriores ao sinistro (paralisação total ou parcial no movimento de negócios da 

empresa). A cobertura de lucros cessantes está condicionada à contratação de seguro de 

danos materiais. O segurado poderá contratar várias coberturas, de acordo com seu 

interesse, como indenização de despesas fixas, ou incluir também lucro líquido e gastos 

adicionais, despesas com honorários de perito, contador, de instalação em novo local, 

etc; 

 m) Seguro Obrigatório de Automóveis (DPVAT):  

O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

de Via Terrestre é um seguro de responsabilidade civil obrigatório, pago anualmente 

pelo proprietário de automóvel, em rede bancária juntamente com o DUT e, em alguns 

Estados, juntamente com o IPVA. 

Cobre danos físicos, causados por automóvel ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, inclui entre estes os proprietários e/ou motoristas dos veículos. 

Garante Morte (indenização pecuniária ao beneficiário), Invalidez e Despesas com 

Assistência Médica Hospitalar. As indenizações são feitas por qualquer seguradora 

integrante do Convênio DPVAT e independem de prova de culpa ou identificação do 

veículo causador do sinistro; 

 n) Seguro de Obrigações Contratuais:  

Seguro anteriormente com a denominação de Seguro Garantia de Obrigações 

Contratuais (GOC). É um seguro destinado aos órgãos públicos da administração direta 

e indireta (federais, estaduais e municipais), que por força de norma legal, devem exigir 
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garantias de manutenção de oferta (em caso de concorrência) e de fiel cumprimento dos 

contratos (Decreto-lei nº 2.300) e também para as empresas privadas que, nas suas 

relações contratuais com terceiros (fornecedores, prestadores de serviços e empreiteiros 

de obras), desejam anular o risco de descumprimento; 

o) Seguro de Renda ou Previdência Privada:  

A Previdência Privada é uma Instituição paralela à Previdência Social, com 

benefícios semelhantes e os mesmos fins de constituir pecúlio ou rendas, especialmente 

aposentadoria complementar. A diferença é que a Previdência Social é de caráter 

público e obrigatório e a Previdência Privada é opcional e voluntária. 

É um seguro cujos planos são custeados em sua maioria pelas empresas e seus 

funcionários, de contribuição variável de acordo com os cálculos atuariais e a política da 

empresa, também pode ser feito de forma individual, por pessoa física. Conforme seja a 

constituição da Sociedade, a Previdência Privada pode ser Aberta ou Fechada. 

 Fechada: Organiza-se sob a forma de Sociedade Civil e é conhecida como 

Planos de Pensão. 

 Aberta: Organiza-se sob a forma de Sociedade Civil, sem fins lucrativos 

(antigos Montepios) e com fins lucrativos. Esta última é operada por 

seguradoras e, além dos benefícios previstos, conforme plano ou contrato, 

pode garantir participação aos segurados nos resultados financeiros dos 

planos. Os benefícios previstos são concedidos por ocasião da aposentadoria, 

morte ou invalidez. Os planos podem ser interrompidos, com percepção 

proporcional dos benefícios, ou resgatados antes do prazo previsto, com 

restituição ao participante do montante das reservas acumuladas, ou parte 

delas, relativas ao seu benefício; 

 p) Seguro de Responsabilidade Civil Geral- RCG:  

Esse seguro garante o reembolso de indenizações, que o segurado venha a ser 

obrigado a pagar, em consequência de lesões corporais ou danos materiais por ele 

provocados involuntariamente (por omissão, negligência ou imprudência) a terceiros ou 

a pessoas pelos quais possa responder civilmente. 

É o ramo de seguros que oferece maior variedade de cobertura. Exemplos: 

 RCG Empregador: Cobre danos pessoais sofridos por seus empregados 

quando em serviço. Independe da indenização devida pelo Seguro 

Obrigatório de Acidentes do Trabalho;  
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 RCG Condomínio, Proprietários e Locatários de Imóveis: Cobre danos 

ocasionados a terceiros por acidentes relacionados com o uso e conservação 

do imóvel; 

 RCG Clubes e Associações: Cobre danos causados a terceiros sócios e 

dependentes relacionados com o imóvel e as atividades nele desenvolvidas 

relacionadas a sócios e dependentes, bem como danos causados a objetos 

pessoais entregues à guarda do clube; 

 RCG Estabelecimentos Comerciais / Industriais: Cobre danos causados a 

terceiros decorrentes de atividades comerciais ou industriais, painéis, 

letreiros, eventos, danos causados à mercadoria transportada pelo segurado ou 

a seu mando, etc; 

 RCG Exposição e Feiras: Cobre danos causados a terceiros por acidentes 

ocorridos desde a montagem até desmontagem das instalações e encerramento 

das operações. Não cobre os bens, objetos da exposição ou feira;  

 RCG Poluição Ambiental: Oferece cobertura relativa à reparação de danos 

ao meio ambiente e causados a terceiros devido às operações realizadas por 

responsabilidade do segurado. (Ex: contaminação do ar, poluição de águas, 

contaminação de animais e alimentos); 

 RCG Produtos: Cobre o segurado por danos causados a terceiros decorrentes 

de acidentes provocados por produtos por ele fabricados, vendidos ou 

distribuídos, por defeitos de fabricação, armazenagem ou manipulação 

inadequada; 

 RCG Profissional: Cobre danos causados a terceiros por falhas cometidas 

pelo segurado no exercício de sua profissão ou dele decorrentes dentro dos 

prazos e localidades fixados na apólice. Esse seguro é comumente utilizado 

por médicos, dentistas, advogados, engenheiros, corretores, empresas 

prestadoras de serviço de processamento de dados, etc; 

 q) Seguro Riscos de Engenharia:  

Esse seguro dá cobertura a vários riscos decorrentes de falha de Engenharia nas 

suas diversas etapas. Existem várias modalidades desse seguro, cada qual com 

explicitação dos riscos cobertos: Instalação e Montagem, Obras Civis em Construção, 

Quebra de Máquinas (computadores e equipamentos de Informática também estão 

incluídos), etc; 



42 
 

 

  

r) Seguro Riscos Diversos:  

Esse seguro abrange várias modalidades e diversas coberturas numa única 

apólice (Multirriscos), sendo que a sua grande característica é a de cobrir perdas e danos 

materiais contra acidentes decorrentes de causa externa, exceto aqueles expressamente 

excluídos. É possível realizar, portanto, através de uma Apólice Mestra e de condições 

especiais muito variadas, seguro que abranja todas as modalidades de cobertura para as 

quais não existam condições gerais específicas. Um exemplo comum é o Seguro 

Multirrisco Residencial, que cobre simultaneamente Incêndio, Roubo, Quebra de 

Vidros, Responsabilidade Civil, etc; 

s) Seguro Riscos de Petróleo:  

Esse seguro cobre bens e responsabilidade civil relativos às atividades ligadas às 

operações de prospecção, perfuração e produção de petróleo e/ou gás no mar e na terra; 

 t) Seguro de Roubo:  

 Esse seguro reembolsa o segurado pelos prejuízos que venha a sofrer em 

consequência de roubo de seus bens mencionados na apólice e ocorrido no imóvel 

indicado como local do seguro. Além do roubo e furto qualificados efetivamente 

ocorridos, o seguro pode cobrir danos materiais causados aos bens pela simples 

tentativa de roubo e furto qualificado. A Cobertura de roubo é também comumente 

contratada na modalidade de Multirrisco, associada a outras coberturas como as de 

Incêndio e Responsabilidade Civil; 

u) Seguro Saúde: Esse seguro garante ao segurado as despesas com assistência 

médico-hospitalar. Pode ser feito por pessoa física ou jurídica (em favor de pessoas 

físicas). A seguradora poderá pagar diretamente aos profissionais e organizações 

médico-hospitalares credenciados que prestaram os serviços, ou efetuar o reembolso ao 

próprio segurado à vista dos comprovantes de despesas médicas-hospitalares realizadas. 

As coberturas são variáveis de acordo com as necessidades de segurado, podem 

abranger consultas de rotina, exames, internação hospitalar, tratamento e cirurgia. O 

custo do seguro varia de acordo com a cobertura. Diferentemente dos planos de saúde 

operados por Medicina de Grupo ou Cooperativas, os planos de seguro saúde são 

fiscalizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que controla as 

reservas técnicas e a solvência das seguradoras especializadas em saúde, com o objetivo 

de proteger o segurado; 
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v) Seguro de Transportes (Aéreos, Terrestres e Marítimos):  

Esse seguro é obrigatório para as empresas de transporte e embarcadores, pelo 

menos relativamente à cobertura de Responsabilidade Civil do Transportador e do 

Embarcador. Cobre danos causados ao objeto segurado, especialmente à carga 

transportada (mercadorias em geral, mudanças domésticas, malotes, bagagem, 

mostruário, remessa postal, etc.), por roubo, desaparecimento e danificação, com 

indenização por reembolso. 

É operado nas várias modalidades: aérea, marítima, lacustre e terrestre 

(rodoviária e ferroviária). Além da carga, o seguro pode ser feito também na forma de 

Responsabilidade Civil Transportes de Passageiros e Animais; 

 w) Seguro Tumultos:  

  Esse seguro garante os danos decorrentes de aglomeração cujas manifestações 

perturbem a ordem pública, com atos predatórios ou danosos ao patrimônio do 

segurado. É o caso de tumultos, greve e lockout (cessação de atividade por fato ou ato 

do empregador); 

x) Seguro de Vida em Grupo:  

Contrato de um ano, obrigatoriamente feito por um estipulante, renovável a 

critério das partes, onde numa mesma apólice são garantidas várias pessoas, unidas 

entre si por interesses comuns e que mantenham relações definidas com o estipulante, 

geralmente um contrato de trabalho. Poderão ser agregadas coberturas adicionais, como 

invalidez permanente, por exemplo, assim como estabelecidas indenizações múltiplas 

para caso de morte decorrente de acidente; 

y) Seguro de Vida Individual:  

Cobre morte ou sobrevivência de um único segurado (vale também para casais 

ou sócios). A indenização é paga na forma de Capital ou Renda. Em geral, são planos de 

longa duração, ou mesmo por toda a vida. 

Existem vários planos desse seguro: 

 Seguro de Vida Ordinário: O segurado paga prêmios anuais ao segurador 

enquanto viver; 

 Seguro de Vida de Pagamentos Limitados: Os prêmios são pagos apenas 

durante um período de tempo estipulado no contrato, findo o qual nada mais 

será pago ao segurador até a morte do segurado quando, então, seu 

beneficiário receberá a indenização devida. Se o segurado vier a falecer antes 
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do prazo estipulado, a obrigação do pagamento do prêmio se interrompe, e o 

beneficiário faz jus à indenização; 

 Seguro de Vida Dotal Puro: Os prêmios são pagos durante o período de 

tempo estipulado no contrato e a indenização somente será devida ocorrendo 

a sobrevivência do segurado; 

 Seguro de Vida Dotal Misto: (Combinação do Dotal Puro com Temporário 

de igual duração). A indenização será devida tanto no caso de morte do 

segurado durante o período estipulado, como no caso de sua sobrevivência; 

  z) Seguro de Vida:  

  Esse seguro garante ao beneficiário ou ao próprio segurado um capital ou renda 

determinado no caso de morte, ou no caso do segurado sobreviver a um prazo 

convencionado. O prêmio é calculado em função da idade do segurado e do Capital por 

ele estipulado. Mediante coberturas adicionais pode cobrir também invalidez 

permanente. 

 

2.1.5.  Contabilidade de Seguros 

 

As seguradoras devem seguir as normas contábeis instituídas pelo Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC), as normas da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) e as normas da SUSEP.  

Conforme explica Costa (2005:48), é obrigação das seguradoras administrarem 

eficientemente os contratos de seguro que lhes são confiados, pois quaisquer problemas 

ocorridos poderão ser facilmente detectados pela SUSEP e a seguradora poderá ser 

penalizada por sua má administração.  

Por isso, uma empresa seguradora deve elaborar suas demonstrações em 

conformidade com os princípios contábeis previstos na legislação societária e nas 

normas regulamentadas pelas instruções da SUSEP.  

O mercado segurador brasileiro encontra-se estruturado com base no Decreto-

Lei no. 73, de 21 de novembro de 1966, Resoluções do CNSP e Circulares da SUSEP. 

Esse conjunto de regulamentações legais criou uma série de normas e procedimentos 

para o acompanhamento e controle das operações de seguros no Brasil. 
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Dentre essas regulamentações está o Plano de Contas, que estabelece normas, 

critérios e procedimentos que possibilitam a manutenção de padrões uniformes do 

registro das operações e da elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis. 

O Plano de contas é o agrupamento de todos os títulos, numerados e codificados 

que é utilizado pela Contabilidade, com a finalidade de padronizar todos os registros 

contábeis, uniformizar para facilitar a fiscalização da SUSEP, além de possibilitar a 

análise e avaliação de desempenho e a efetivação de controles, de modo a permitir que 

os demonstrativos contábeis expressem a real situação econômica financeira das 

sociedades seguradoras.  

Conforme mencionado anteriormente, a proposta deste trabalho foi desenvolver 

o Modelo de Apuração e Acumulação de Resultado para as Unidades de Negócio da 

Seguradora. Para isso, é importante conhecer a Demonstração de Resultado e as contas 

que compõem este relatório contábil, conforme Quadro 4 e as definições que seguem.  

 

 

QUADRO 4: Demonstração de Resultado 
FONTE: Elaborado pela autora com Base na Circular SUSEP 424/2011 

 

Souza (2007:94) e Silva (1999:27) explicam o significado das principais rubricas 

da Demonstração de Resultado: 

DRE Seguros
Prêmios emitidos líquidos
(-) Variação das provisões técnicas de prêmios
(=) Prêmios ganhos
(+) Receita com emissão de apólices
(-) Sinistros Ocorridos
(-) Custo de aquisição
(+) Outras receitas e despesas operacionais
(+) Resultado com Resseguro
(-) Despesas administrativas
(-) Despesas com tributos
(-) Resultado financeiro
(-) Resultado patrimonial
(=) Resultado operacional
(+) Ganhos e perdas com ativos não correntes
(=) Resultado antes dos impostos e participações 
(-) Imposto de renda
(-) Contribuição social
(-) Participações sobre o resultado
(=) Lucro líquido/ Prejuízo
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PRÊMIO EMITIDO: É o prêmio ainda não cobrado pela seguradora, 

compreendem os valores das apólices emitidas em um determinado período. Nesse 

grupo são registrados os prêmios de seguros emitidos líquido de cancelamento, 

cosseguros aceitos e retrocessões, antes de qualquer cessão, com base nos registros com 

seu valor em moeda corrente da data de início de vigência do risco; 

PRÊMIO DE COSSEGURO: Reduz a conta de prêmios emitidos, pois registra 

os prêmios cedidos às congêneres (cosseguradoras) sob forma de cosseguro; 

PRÊMIO DE RESSEGURO CEDIDO: Também reduz o total de prêmios 

emitidos e diz respeito à parcela de prêmio repassada ao ressegurador; 

PRÊMIO RETIDO: Refere-se à parcela dos prêmios que ficarão em poder da 

própria companhia de seguros. Em caso de sinistro, a indenização ocorrerá na proporção 

equivalente aos prêmios retidos; 

PROVISÃO DE PRÊMIOS NÃO GANHOS - PPNG (variação): A variação 

da PPNG é a parcela de prêmios que só será revertida para a receita, segundo a vigência 

da apólice (2/24 ao mês). Conforme o princípio da competência; 

PRÊMIO GANHO – São as receitas de seguro propriamente ditas, ou seja, os 

prêmios retidos, deduzidos da variação da provisão de prêmios não ganhos. É a parcela 

do prêmio referente ao período de tempo de risco já passado; 

SINISTROS RETIDOS: Expressam o valor das indenizações de 

responsabilidade da própria seguradora. Do total de indenizações reclamadas pelos 

segurados e beneficiados, são deduzidas as recuperações pelo sinistro (ressarcimento); e 

valores apurados com a venda de bens recuperados de sinistro (salvados); 

DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO: Agrupam as comissões de 

corretagem devidas pela venda de seguro (incluídas a parcela de comissão recuperada 

de resseguro e cosseguro). As despesas de comercialização são diferidas durante o 

período da vigência da apólice; 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS: Englobam todos os gastos com a estrutura 

administrativa de uma seguradora, inclui gastos com pessoal, encargos sociais sobre, 

por exemplo, folha de pagamento e depreciações.  

Conforme explica Souza (2007:96), a apuração do resultado é realizada pelo 

regime de competência e compreende a apropriação dos prêmios, deduzidos dos 

cancelamentos, restituições e cessões em cosseguros e resseguros, em função do 

faturamento mensal (ramos de riscos decorridos) ou de acordo com o prazo de vigência 

das apólices (ramos de riscos a decorrer). 
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As receitas e despesas devem ser apropriadas e registradas contabilmente no 

período que ocorrem e não somente na data do efetivo recebimento ou pagamento. 

Dessa forma, as receitas de prêmio são contabilizadas no valor total no momento da 

emissão e reconhecidas mensalmente nas contas de resultado pelo valor proporcional da 

vigência do risco. 

 

2.2.  Seguros: Risco, Incerteza e Resultado Econômico 

 

Contador (2007:79) comenta que o seguro é um produto interessante. Se 

compramos um produto é porque temos a intenção de consumi-lo, mas, ao comprarmos 

uma apólice de seguro, não temos a intenção de receber a indenização, principalmente 

num seguro de vida.  

Segundo Bahia (2001), a literatura sobre seguro distingue dois tipos de risco. O 

risco puro, situação que envolve a chance de perda ou não, mas não a chance de ganho, 

e o risco especulativo. Sendo que os seguros estão voltados para a cobertura dos riscos 

puros. Toda a base conceitual do cálculo do risco para o seguro está assentada na idéia 

de que as incertezas, isto é, as dúvidas consequentes à inabilidade para predizer 

resultados futuros afetam os processos de decisão dos indivíduos e empresas. 

As técnicas de medição do risco convergem para a tentativa de transformar as 

incertezas em segurança. A variação de probabilidade constitui-se simultaneamente em 

elemento do risco e em instrumento para as teorias de tomada de decisão.  

Ferreira (1985:256) caracteriza o seguro por Previdência, Incerteza e 

Mutualismo. A previdência é a defesa pela qual a pessoa se resguarda contra danos e 

perdas, que podem ocorrer às suas propriedades e aos bens e torna capaz de continuar 

suas operações normalmente. É o que na linguagem técnica de seguro denominamos de 

Riscos Futuros. A incerteza é a segunda característica básica quanto à realização do 

acontecimento contra o qual se faz o seguro. É o aspecto aleatório, isto é, pode em 

determinados casos não ocorrer, como também não se pode estimar o momento em que 

ocorrerá. E o mutualismo é a reunião de um grande número de expostos aos riscos, 

homogêneos, que permite estabelecer o equilíbrio aproximado entre as prestações dos 

segurados e as contraprestações do segurador. 

Segundo Contador (2007:63), a explicação para as circunstâncias de que os 

indivíduos fazem seguro é pela aversão ao risco, as pessoas são avessas ao risco, 
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buscam proteção proporcionada por diversos mecanismos. No entanto, isso não explica 

os limites dos gastos com o seguro.  

Diante das definições, pode-se afirmar que a aversão existente ao risco gera uma 

das características do seguro, que é a previdência. A previdência caracteriza-se pela 

defesa dos bens a um evento que poderá ocorrer ou não, ou seja, a incerteza do evento. 

A incerteza, a previdência e o mutualismo são características do seguro. 

Bernoulli apud Contador (2007:64) afirma que para que a mensuração do risco 

tenha importância é necessário que o evento esteja associado a um nível de utilidade. A 

Teoria da utilidade esperada argumenta que na presença de incerteza, os indivíduos 

devem se comportar como se maximizassem a expectativa de uma função de utilidade 

que considera os eventos possíveis.  

Contador (2007:79) ainda explica que existem quatro formas de administrar o 

risco: evitar, controlar, aceitar e transferir. Para os eventos com risco facilmente evitável 

ou controlável ou mesmo aceitável, devido ao baixo valor do sinistro, não existe a 

necessidade do seguro em bases comerciais. Para eventos com sinistros capazes de 

provocar perdas maiores, a intenção do seguro se torna a solução mais conveniente, 

sujeita naturalmente a diversos fatores. 

Panjer e Willmot (1992:1) definem risco como a essência do seguro e explicam 

que a transferência de risco de uma parte para outra é pela melhor habilitada das 

seguradoras em administrá-lo. Segundo leis de probabilidade, companhias de seguro 

estão habilitadas para diversificar riscos, que associadas com perdas inesperadas tenham 

um impacto relativamente pequeno. 

Entende-se que o futuro é incerto, mas podemos evitar quando a incerteza puder 

ser mensurada. Também, quando o risco é conhecido é possível transferi-lo. Nessa 

situação pode-se recorrer ao seguro. 

 

2.2.1. Conceito de Incerteza e Risco 

 

Knigth (1971:249) explica que quando é possível mensurar a incerteza 

chamamos de Risco e quando imensurável chamamos por incerteza. Também afirma 

que o “risco” é referente a uma perda, e a “incerteza” a um ganho. Podemos também 

empregar os termos probabilidade “objetiva” e “subjetiva” para designar o risco e a 

incerteza respectivamente. 
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Nesse sentido, Cavalcanti (2001:140) afirma que é possível identificar três 

categorias de incerteza: 

 Riscos, onde há precedente histórico, na forma de eventos similares, para dar 

capacidade ao estímulo da probabilidade de vários possíveis resultados; 

 Incertezas estruturais, onde se vê a possibilidade de um evento único que não é 

suficiente para fornecer um indicador de probabilidade; 

 Impossíveis de conhecer, são aqueles eventos que não se pode imaginar. Se 

forem observados os fatos passados, sabe-se que houve muito deles e pode ser 

assumido que isso continuará no futuro. 

Para Keynes apud Lombardi e Brito (2010) o termo incerteza não era usado para 

se “distinguir o que era sabido ao certo daquilo que é apenas provável”, pois “quanto 

maior o lapso de tempo entre a decisão e sua consequência, mais provável que a decisão 

ocorra num ambiente de incerteza”. A incerteza para ele está relacionada àquilo que o 

indivíduo simplesmente não sabe e não há base científica para calcular a chance de uma 

ocorrência no futuro e quanto mais distante no tempo, maior será a percepção de 

decisão sem fundamentação. 

Securato (1996:22) explica que a forma mais comum do tratamento do risco é a 

obtenção de uma distribuição de probabilidade, define o risco como um grau de 

incerteza a respeito de um evento. 

Por tanto, segundo as definições apresentadas, pode-se concluir que o risco é o 

termo dado à incerteza de uma perda mensurada, enquanto ao termo incerteza é 

utilizado aquilo que não pode ser medido.  

Uma forma de reduzir a incerteza, já que não é possível medi-la, é transformá-la 

em risco, ou conforme explica Knight (1971:270) pela eliminação mensurada pelo 

agrupamento, que está implícito no próprio fato de especialização.  

 

2.2.2.  Resultado Econômico no ambiente de risco e incerteza 

 

Para Knight (1971:58), o risco pode ser extinto através de um custo fixo, que é o 

seguro. O segurador quando aceita o risco, pode se tornar o próprio empresário, quando 

consideramos que o conceito de que o lucro é a remuneração pelo risco. 

Knight (1971:260) explica ainda que o seguro é o instrumento que lida com a 

incerteza pela consolidação, quando utiliza o princípio de eliminar a incerteza pelo 
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agrupamento de casos, em vez de casos individuais. Mensurar o risco depende da 

possibilidade de se assimilar uma dada situação com um grupo de similares e achar as 

proporções dos membros do grupo. Essa assimilação de casos em classes pode ser 

extremamente precisa, e as proporções dos vários resultados podem ser computadas 

sob fundamentos a priori pela aplicação da teoria das permutações e combinações para 

se determinar os possíveis agrupamentos das alternativas igualmente prováveis; mas 

isso raramente ou talvez nunca aconteça numa situação comercial prática. 

O ramo de atividade da seguradora é bastante complexo. Segundo Souza 

(2007:83), a gestão de seus resultados implica a visualização da empresa como um todo. 

Isso compreende desde o oferecimento da proposta pelos corretores, a análise da 

proposta recebida, a aceitação do risco, envolve todos os cálculos atuariais e inspeções 

técnicas, a emissão da apólice, o recebimento do prêmio, todos os procedimentos 

administrativos de aplicação do percentual do prêmio no mercado financeiro e do 

cálculo das reservas técnicas e, finalmente, quando ocorre o sinistro, o pagamento da 

indenização devida ao segurado. 

Conforme Knight (1971:261), não é bastante que o segurador que assume o 

“risco” de um grande número de casos seja capaz de prever suas perdas agregadas com 

suficiente precisão para contar os prêmios que manterão seu negócio solvente, pois ao 

mesmo tempo isso impõe um ônus ao segurador, que não deve ser uma fração muito 

grande de sua perda contingente. Além disso, ele deve ser capaz de apresentar um 

argumento bem plausível de que cada segurado contribui para o fundo total, do qual são 

pagas as perdas que sobrevirão numa soma que corresponda razoavelmente à 

probabilidade real de perda; isto é, que ele possa suportar uma boa parcela de ônus.  

Entende-se que a seguradora conta com cálculos matemáticos, atuariais, que contribuem 

para sua solvência, e também, através desses cálculos, medem o risco que assumem, 

assim o prêmio é precificado de forma a garantir suas reservas e seus resultados. 

O resultado ou lucro econômico de uma empresa, conforme explica Pereira 

(2000:111), pode ser entendido como o aumento da sua riqueza, do seu patrimônio, 

obtido a partir das sua atividades. 

Knigth (1971:34) explica que o entendimento para o lucro vai além dos 

fenômenos da concorrência perfeita e a concorrência real. A chave é a noção de risco e 

incerteza e nas ambiguidades aí ocultas. Lucro vinculado à incerteza é o pagamento pela 

aceitação do risco. 
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No entanto, Mello (2004) explica que para Hicks, é preciso conhecer não apenas 

em quais fenômenos econômicos se apoiaria uma explicação para o lucro, mas também 

saber exatamente o que é o lucro e quais as causas que determinam sua magnitude. A 

teoria econômica dos lucros deveria se basear nos métodos da análise econômica, e não 

na metafísica ou na psicologia. Segundo Hicks, Knight dava um peso exagerado aos 

“riscos não mensuráveis” ou às “verdadeiras incertezas”, mas isso era indevido. 

Para Hicks apud Mello (2004) os riscos, numa sociedade organizada, poderiam 

ser equacionados de três maneiras distintas: 

a) Como um resultante da organização econômica, seria possível reduzir-se os 

riscos inerentes a alguns processos em particular; 

b) Os riscos efetivos podem ser suportados por certas pessoas ou instituições em 

retorno de um pagamento fixo; 

c) Os riscos efetivos podem ser suportados por um pagamento, cujo montante irá 

variar com o retorno dado pela operação em questão. 

Mello (2004) explica que de acordo com Hicks, é exatamente o terceiro item que 

dá origem ao lucro. Ele explica que a teoria do lucro se baseia na premissa de que uma 

firma pode ter seus agentes que são as partes cooperantes classificados em dois grupos: 

o primeiro inclui aqueles que recebem uma remuneração – salários, juros, aluguéis, etc. 

– que não depende diretamente dos resultados da operação com que colaboram, mas sim 

é fixada antes que o ato de cooperação seja executado. O segundo grupo recebe sua 

remuneração dependente do sucesso da firma, ou seja, recebe lucros. A divisão entre os 

dois grupos é de fato um esquema para a distribuição dos riscos. O primeiro grupo tem 

um risco: caso não execute os serviços, não recebe remuneração. Já o segundo grupo 

recebe o resíduo, que pode ser positivo (lucros) ou negativo (prejuízos). 

 

 
2.3. Gestão Baseada em Valor 

 

Nos tópicos antecedentes, foram abordadas as características do Seguro e das 

empresas seguradoras, assim como conceitos de risco e incerteza dos quais a seguradora 

está envolvida. 

A partir desses conceitos, enfatiza-se o resultado econômico como principal 

indicador de desempenho da seguradora, para tanto é preciso entender melhor sobre o 

processo de gestão baseada em valor. 
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O modelo empresarial de gestão baseada no valor, conforme Assaf Neto (2008), 

tem como objetivo a maximização da riqueza dos proprietários de capital expressa no 

preço de mercado das ações. O sucesso de um empreendimento é medido pela sua 

capacidade de adicionar riqueza aos seus acionistas dentro de um horizonte 

indeterminado de tempo, e não entendido dentro de uma visão efêmera dos resultados, 

muitas vezes consequência de variáveis que não se repetirão no futuro. O modelo de 

valor prioriza essencialmente o longo prazo, a continuidade da empresa, sua capacidade 

de competir, ajustar-se aos mercados em transformação, e agregar riqueza aos seus 

proprietários. 

 

2.3.1. Gestão e Decisão 

 

Catelli apud Pereira (1993:84) conceitua o ato de gerir como fazer as coisas 

acontecerem. Considerando-se que a empresa tem objetivos a serem atingidos, no 

contexto empresarial, gerir corresponde a fazer as coisas acontecerem de forma que a 

empresa os alcance. 

Pereira (1993:85) ainda explica que a gestão empresarial tem sido conceituada 

como um processo de tomada de decisões e caracteriza as etapas desse processo: 

a) Percepção às necessidades ou às oportunidades da decisão; 

b) Formulação de alternativa de ação; 

c) Avaliação das alternativas em termos das suas respectivas contribuições; 

d) Escolha de uma ou mais alternativas para implementação. 

Antunes at all (2007:289) define decisão como a escolha que alguém realiza, 

dentre, no mínimo, duas alternativas possíveis. Dessa forma, utiliza a que julga melhor 

disponível para atingir um determinado objetivo. 

As decisões ou escolhas sobre alternativas de ação levam a uma ação que deve 

ser de acordo com o planejado de modo a apontar desvios. Por sua vez, as decisões 

provêm de um processo estruturado e integrado de planejamento estratégico e 

operacional. O processo de gestão está ilustrado através da Figura 4. 
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FIGURA 4: Tomada de decisão e processo de gestão  
FONTE: Adaptado de Catelli (2001:127) 
 

2.3.2.  Custo de Oportunidade 

 

Conforme Assaf Neto (2008: 177), criar valor para uma empresa ultrapassa o 

objetivo de cobrir os custos explícitos nas vendas, incorpora o entendimento de cobrir 

os custos implícitos. 

Entende-se que uma empresa, com gestão baseada em valor, deve se preocupar 

com custo de oportunidade. 

Pereira (2000:141) explica que o custo de oportunidade de uma decisão é dado 

como o valor econômico da melhor alternativa de que se prescinde, isto é, aquela que é 

capaz de gerar maior nível de benefício. 

Para exemplificar, com base no exemplo dado por Pereira (2000:143), suponha-

se que num problema de decisão, existam duas alternativas disponíveis e cada uma delas 

proporcione os seguintes benefícios líquidos: 

 alternativa A: benefícios líquidos = R$ 100 

 alternativa B: benefícios líquidos = R$ 120 
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O custo de oportunidade da escolha de uma determinada alternativa corresponde 

ao benefício líquido da melhor alternativa desprezada, conforme demonstrado no 

Quadro 5: 

 

Equação de Resultados Alternativa A Alternativa B 
Receita 100 120 
(-) Custo de Oportunidade (120) (115) 
(=) Resultado (20) 5 
 

QUADRO 5: Resultado com o custo de oportunidade  
FONTE: adaptado de Pereira (2000:143) 
 

2.3.3.  Métodos de Custeio 

 

As empresas podem apropriar os custos aos produtos por meio da escolha entre 

diversos métodos de custeio. Os métodos de custeio objetivam identificar gastos ao 

processo produtivo. 

O método de custeio adotado neste trabalho é o custeio direto, por considerá-lo 

como o mais adequado para a apuração do resultado econômico. 

Segundo Leone e Pamplona (2005), embora com características distintas, os 

conceitos de custos industriais podem ser usados dentro do âmbito de serviços, 

resguardados alguns cuidados no tratamento da questão dos estoques. 

Conforme Castiglione (1997:20), o carregamento de custos de distribuição e 

custos administrativos da Seguradora é colocado conforme a realidade de cada entidade 

em relação ao seu custo, considerando esse um fator medidor da concorrência do 

mercado. 

Luccas Filho (2000:158) verificou através de entrevista com nove seguradoras 

que algumas delas fixavam o índice referente à distribuição das Despesas 

Administrativas de forma arbitrária. Outras, quando usam algum critério técnico, 

procedem do seguinte modo: 

i. Apropriam as despesas diretas aos departamentos responsáveis pela gestão 

dos produtos (alguns impostos e taxas são classificados como diretos e, por 

isso, também são alocados a esses departamentos) 

ii. Apropriam as demais despesas administrativas – as indiretas em relação aos 

departamentos responsáveis pela gestão dos produtos – sem saber que 

sistemas ou métodos de rateio;  
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iii. Todas as despesas diretas e indiretas apropriadas ou, com base nestas, as 

projetadas, são transformadas no percentual de carregamento administrativo, 

bastando dividi-las pelo volume de prêmios, quer retidos ou emitidos, quer 

passados ou projetados.  

Através da pesquisa realizada por este trabalho, que será detalhada no capítulo 3, 

constatou-se que cada seguradora tem um método de custeio e que a maioria utiliza uma 

forma de rateio para seus custos, empregam algum sistema de custeio para ratear suas 

despesas.  

Existem vários métodos de custeio na literatura, como por exemplo, o direto ou 

variável, o custeio por absorção, custeio padrão, custeio por atividade, que serão 

abordados a seguir. 

a) Custeio direto ou variável 

Segundo Martins (2001:216) o custeio direto ou variável é aquele em que só 

deverão ser alocados aos produtos os custos variáveis, ficando os fixos separados e 

considerados como despesas do período, indo diretamente para o resultado. 

Diferentemente do custeio por absorção, no custeio variável os custos fixos são difíceis 

de serem alocados aos produtos e, portanto, devem ir diretamente para o resultado; 

 b) Custeio por absorção 

O custeio por absorção, conforme explica Martins (2001:41), é consistindo na 

apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados, e só os de produção 

são distribuídos para todos os produtos elaborados, as despesas administrativas, 

comerciais e financeiras não integram o custo do produto.  

No método de custeio por absorção existem distorções que ocorrem na apuração 

dos custos de produtos e serviços, as razões são apontadas por Nakagawa (1994:27): 

 Assume-se que os custos variam basicamente em razão do volume de 

produção; 

 Os custos indiretos de fabricação (CIF) têm crescido mais do que 

proporcionalmente em relação aos custos de mão de obra direta, e; 

 Os “rateios” são praticados com grande dose de arbitrariedade pessoal de 

quem os utiliza, prejudicando a acurácia dos números relacionados com os 

custos finais dos produtos; 

c) Teoria das Restrições – TOC 

Teoria das Restrições é a tradução para Theory of Constraints – TOC. Nesse 

método, segundo Padoveze (2003:335), os únicos custos unitários, que podem ser 
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atribuídos ao produto, são os custos dos materiais e serviços diretos de cada produto. 

Todos os demais custos, inclusive mão de obra direta, são considerados como despesas 

ou custos fixos. 

Segundo Guerreiro (1996:19), do ponto de vista prático, o modelo considera que 

todo o dinheiro gasto com algo que não possa ser guardado para um uso futuro faz parte 

da despesa operacional. Considera-se ainda como despesa operacional, além da parte 

refugada dos materiais estocados, o valor dos bens que faziam parte do inventário e 

foram utilizados, desgastados, ou se tornaram obsoletos (como a depreciação de 

máquinas); 

d) Custeio Baseado em Atividades – ABC 

Segundo Martins (2001:103), o custeio ABC calcula os custos das atividades e 

os atribuem os chamados objetos de custos, concentrando-se na apropriação dos custos 

indiretos aos departamentos, processos, produtos ou outros objetos de custo. O grande 

desafio do ABC está na escolha dos direcionadores de custos, e estes, são os fatores que 

determinam a ocorrência de uma atividade.  

Para Nakagawa (1994:63), o custeio ABC permite a evidenciação de custos mais 

acurados, sendo muito importantes para a eficácia do sistema de informação e para a 

gestão econômica das empresas, pois podem antecipar as ações dos gestores com intuito 

de minimizar e/ou eliminar os erros de decisões e contribuir para a otimização do lucro 

da empresa. 

O Quadro 6 apresenta os tipos de gastos que cada método de custeio utiliza. 

Dessa forma, fica clara a observação das diferenças entre cada um deles. 

  
 

 

 

 

 

 

QUADRO 6: Características dos métodos de custeio  
FONTE: Adaptado de Padoveze (2003:327) 
 

Após conhecer todas as características de cada método de custeio, julga-se como 

o mais adequado e recomendável o Método de Custeio Direto/Variável, por estar 

compatível com a visão da gestão econômica. 

Tipos de Métodos de Custeio
Gastos Restrições Direto Absorção ABC

Custos diretos
Despesas variáveis (Exemplo: Comissões)
Mão de Obra Direta
Mão de Obra Indireta
Despesas Gerais
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2.4. Modelo de Identificação e Acumulação de Resultados 

 

Conforme Parisi (1995:68), o modelo de identificação e Acumulação de 

Resultado é um conjunto coordenado de atividades que, dentro de uma estrutura lógica, 

identifica, coleta e acumula dados dos diversos eventos econômicos de uma 

organização. 

Oliveira e Pereira (2001:10) explicam que para que o Modelo de Identificação e 

Acumulação seja adequado, devem existir tabelas que permitam identificar a estrutura 

organizacional onde acontecem os eventos, de acordo com a responsabilidade por sua 

ocorrência. Os custos e receitas devem ser acumulados, por Área de responsabilidade, 

por Produto, por Atividade, por Fase do Processo de Gestão, por Evento, ou seja, em 

princípio, por toda e qualquer atividade que tenha um gestor responsável. 

Para apuração do resultado das Seguradoras, cada evento deve ser identificado 

ao Ramo de seguro que o gerou, e acumulado por Grupo de Ramo. Aqui, neste trabalho, 

chamado de Unidade de Negócio, gerenciado por um gestor responsável. O resultado de 

cada Unidade de Negócio, composto pelas receitas, que no caso da seguradora são os 

Prêmios de Seguro e também pelos Custos, como comissões, sinistros e outras despesas 

identificadas, formará o resultado total da seguradora. 

O Modelo de Identificação e Acumulação de Resultado, proposto por Parisi 

(1995), trouxe conceitos que corroboram as críticas aos sistemas de acumulação de 

custos feitas principalmente por Kaplan, Catelli e Guerreiro. Esses conceitos seguem os 

requisitos a seguir: 

a) Dimensão temporal da Informação: O sistema de acumulação deve 

possibilitar ao sistema de informação a geração de apurações que levem à 

avaliação das alternativas de uma decisão e do valor econômico da empresa, 

após cada decisão, deve ser um sistema dinâmico; 

b) Classificação dos custos: Deve considerar a relação do custo com um ponto de 

referência (entidade). Deve proporcionar completa visualização dos vários 

comportamentos de um mesmo elemento de custo; 

c) Acumulação de custos na produção: Considerar cada subunidade da empresa 

como uma unidade produtiva, que obtém recursos externos de outras 

subunidades, que são processados e transformados em bens ou serviços. A soma 

das subunidades é o total da empresa. O sistema de acumulação deve ser 

utilizado para coletar e acumular dados de todas as atividades da empresa; 
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d) Acumulação de dados por atividade: Devem ser acumulados os dados de 

acordo com a natureza de cada evento, já que as decisões são tomadas sobre 

eles, cada evento envolve uma ou mais entidades, ou seja, um evento pode estar 

relacionado com um produto/serviço e ou com um lote de produtos e ou com um 

centro de responsabilidade que o causou; 

e) Ênfase em Lucro: O sistema de acumulação deve dar ênfase ao lucro e não nos 

aos custos; 

f) Flexibilidade do Sistema de Acumulação: Deve ser flexível e abrangente o 

suficiente para poder acumular os valores que conduzem à apuração mais correta 

possível do resultado econômico, o qual expressa a variação da riqueza da 

empresa entre dois momentos; 

g) Controlabilidade: O sistema de acumulação de custos deve ser estruturado de 

forma que atenda à necessidade da controlabilidade, ou seja, o grau de influência 

que um gerente tem sobre seus custos ou receitas. 

Pelos requisitos apresentados, é possível perceber a preocupação do Modelo em 

atender adequadamente a um sistema de acumulação voltado para apuração do 

resultado. 

 

2.4.1.  Modelo de Identificação 

 
Segundo Comini (2003:89), o Modelo de Identificação compreende a 

identificação de quando, como, onde e sob a responsabilidade de quem ocorrem os 

resultados da organização, permite a acumulação desses resultados de acordo com os 

eventos, as atividades, os produtos e as áreas que os geraram. 

Parisi (1995:69) afirma que o modelo de identificação deve ser organizado com 

as funções de reconhecimento, classificação e registro das transações. 

Nesse sentido, Chacon (2005:45) explica que o modelo de identificação foi 

criado para suprir esse processo; encontra-se organizado com as funções de reconhecer 

as transações, através da utilização de um plano de contas, plano de eventos e plano de 

entidades. 

As transações, conforme Comini (2003:90), são o objeto central das decisões dos 

gestores e constituem a base do processo de gestão. Os custos dos produtos e das 

atividades dependem do resultado das decisões e as alternativas a serem escolhidas 
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deveriam ser as que proporcionassem o melhor resultado, isto é, benefícios com menos 

custos. 

Conforme Carneiro Júnior at all (2008), a ação causadora da transação deve ser 

identificada no momento da ocorrência da receita para depois associá-la aos custos 

incorridos para obtê-la. 

Nakagawa (1993:96) também colabora  e classifica o Modelo de Identificação 

em:  

 Método de Identificação; 

 Conceitos de dados e informações; 

 Métodos de classificação, acumulação e relatórios. 

A estrutura do Modelo de Identificação está demonstrada na Figura 5 e deve 

estar organizada conforme explica Parisi (1995:71):  

 Reconhecimento da transação: Considerar o princípio da realização da receita e 

confrontação com os custos;  

 Classificação de transação: O modelo deve contemplar três elementos básicos; 

plano de eventos, plano de entidades e plano de contas; 

 Registro de transação: Após o reconhecimento e classificação da transação, 

resta efetivar o registro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
FIGURA 5: Identificação das Transações 
FONTE: Parisi(1995:70) 
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2.4.2.  Modelo de Acumulação 

 

Parisi (1995:79) define acumulação como o ato de armazenar algo, centralizar 

funções, acrescentar coisas e afirma que o Modelo de Acumulação contempla o 

processo de acumulação das transações. 

Segundo Carneiro Júnior at all (2008), o Modelo de Acumulação é gerado a 

partir do Modelo de Identificação e contempla a forma de acumulação das transações 

através de duas funções: a) coleta e inserção de dados de forma organizada e b) 

armazenamento dos dados identificados segundo o evento, destino, natureza e período 

de tempo. 

Na Figura 6 Parisi (1995:79) explica que a primeira função diz respeito em 

acrescentar os dados das transações, de forma organizada ao modelo. A Segunda função 

contempla a questão do armazenamento dos dados identificados, ou seja, no momento 

em que a transação é reconhecida. 

 

 

FIGURA 6: Modelo de Identificação e Acumulação de Resultado 
FONTE: Parisi (1995:80) 
 

Dessa forma, entende-se que após coletados e identificados os dados, estes são 

organizados e registrados. A acumulação dos dados se dá por meio dos elementos, como 

evento, conta, entidade, objeto ou tempo, que após o processo de acumulação, apuram o 

resultado econômico.  

O resultado de uma empresa é formado pelo somatório dos resultados das 

diversas áreas da organização, estas, por sua vez, são decorrentes das ações 

implementadas pelos gestores responsáveis pelas diversas atividades. Dessa forma, a 

eficácia organizacional depende da otimização do resultado de cada transação, que irá 

compor o resultado de cada atividade para, assim, formar o resultado econômico de 
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cada área. Desse modo, a soma resultará no resultado da empresa, conforme foi 

demonstrado por Parisi (1995:53) com a fórmula a seguir:  
 

 

 

 

 

 

∑ T = E  ∑E = A  ∑A= D  ∑D = EM 

Onde: 

T= Transações; 

E= Eventos; 

A= Atividades; 

D = Departamento; 

EM = Empresa. 

 

2.4.3.  Elementos de decisão da Seguradora na utilização do MIAR 

 

Uma seguradora pode ter um ou mais objetivos para apuração do seu resultado e 

a tomada de decisão. Em geral, toda empresa tem a preocupação com seu resultado, ou 

seja, se a empresa foi lucrativa ou teve prejuízo. No entanto, para entender como esse 

resultado foi formado, pode-se analisá-lo por partes, identificar e acumular resultados 

pelos ramos de seguro, pela Unidade de Negócio, o resultado de um segurado ou 

corretor em particular, enfim, existem várias maneiras de analisar o resultado de uma 

Seguradora. 

Para melhor entendimento, seguem os elementos de decisão, os quais serão 

utilizados na aplicação do MIAR às seguradoras: 

a) Unidade de Negócio: É o agrupamento dos ramos de seguro definidos pela 

SUSEP, ou ainda definidos pela Seguradora por um tipo particular de negócio, com 

autonomia de gestão, missão e mercado específico e podem ser considerados como 

centros de resultados. 

Conforme explica Horngren et al (2004:303), os centros de responsabilidade ou 

lucro, têm a responsabilidade de controlar tanto receitas como custos, isto é, a 

lucratividade. 

b) Ramos: São os produtos (riscos assumidos), cada ramo pertence a uma 

Unidade de Negócio de acordo com as características do risco. Os ramos geram 

resultados às Unidades de Negócio, geram receitas, que são os prêmios de seguro, e 

também geram custos, que são as comissões a corretores e os sinistros; 
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c) Recursos/Transações: São formados pelas variáveis de receitas e custos.  

  A emissão de uma apólice gera as variáveis; prêmio emitido e prêmio ganho, 

que formam a receita operacional da seguradora e também são gerados os custos com 

comissão e outros custos. Já na ocorrência de um Sinistro, as variáveis são apenas de 

custos. 

O resultado da seguradora será formado pelo somatório dos resultados das 

Unidades de Negócio, que será formado pelos ramos de seguro que fazem parte dessas 

unidades. Os ramos, por sua vez, são decorrentes das transações e recursos, que 

dependem de uma boa gestão para otimização dos resultados. 

Adaptando o que foi visto no item anterior para as seguradoras, a fórmula para 

formação do resultado da seguradora ficaria conforme abaixo: 
 

∑ T = E  ∑E = R  ∑R= UN  ∑UN = S 

Onde: 

T= Transações; 

E= Eventos; 

R = Ramos; 

UN = Unidades de Negócio; 

S = Seguradora. 

 

2.4.4.  Matriz do Modelo de Identificação e Acumulação de Resultados  

 

O Modelo de Identificação e Acumulação de Resultado proposto por Parisi, em 

1995, neste trabalho, sofre algumas alterações para atender às necessidades da 

Seguradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7: Matriz do Modelo de Identificação e Acumulação de Resultado para Seguradoras 
FONTE: Elaborado pela autora 

1 Unidade de Negócio
Patrimoniais Transporte Incêndio Automóvel Pessoas Total 

Seguradora
2 Ramo 1 Ramo 2 Ramo 3 Total Unidade
3 Recursos
4 Receita Operacional
5 Prêmio

6 (-) Custos Operacionais
7 Custo de Comercialização
8 Sinistro

9 (=) Margem de Contribuição
10 (-)Custo Fixo Identificado
11 (-) Remuneração do Capital

(=) Resultado Econômico

Vida
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Observando a Figura 7, na linha 1, estão as Unidades de Negócio, que são os 

grupos de ramo que a seguradora opera. No caso dessa matriz, as Unidades de Negócio 

são o Grupo de Vida, Patrimoniais, Transporte, Incêndio, Automóvel e Pessoas. A soma 

do resultado das unidades formará o resultado total da seguradora. O resultado das 

Unidades de Negócio será formado pelo resultado dos ramos (linha 2) que compõe essa 

Unidade.  

É a Unidade de Negócio que acumula os custos e receitas de todos os ramos 

que estão sob sua responsabilidade, ou seja, existe um gestor com autoridade e 

autonomia definidas para ser o responsável por cada Unidade de negócio. 

Os recursos formados pelas variáveis de receita e custo influenciam o evento.  

Essas variáveis são decorrentes dos seguintes fatores: métodos de custeio, sistema de 

mensuração e aspectos físicos organizacionais. 

Dessa maneira, conforme explica Parisi (1995:83), a matriz do modelo propicia 

uma visão completa dos diversos comportamentos de cada elemento de receita ou custo 

da transação, permite a análise de resultado, num sentido amplo, e a controlabilidade 

total das variáveis de uma unidade administrativa. 

A proposta desse novo modelo configurado às Seguradoras é uma contribuição 

para o gerenciamento destas, com base nos conceitos de resultado econômico, custo de 

oportunidade e gerenciamento de risco. 

Carneiro Júnior at all (2008) afirmam que acumular custos e receitas significa 

recolher os dados e juntá-los de forma organizada e sistêmica, com finalidade de obter o 

resultado econômico, tendo a preocupação em apurar o resultado do produto ou serviço, 

em vez de apenas se preocupar em saber qual o custo do produto ou serviço. 

O Modelo de Identificação e Acumulação de Resultado é parte integrante de 

um sistema de informação organizado, que possibilita os gestores da Seguradora a 

conhecer o resultado gerado por sua unidade de negócio. 
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3. PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa utilizou a técnica de Observação Direta e Extensiva, que segundo 

Oliveira (2011:62), é realizada com a utilização de técnicas de observação de dados, 

como questionários, formulários, medidas de opinião e atitudes e técnicas 

mercadológicas. 

Segundo Gil (2002:70), as pesquisas de levantamento se caracterizam pela 

interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer, que procede 

com a solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do 

problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obter as conclusões 

correspondentes aos dados coletados. 

Neste capítulo, serão apresentados o método e os procedimentos utilizados para 

o levantamento de dados, assim como os dados levantados e análise dos mesmos. 

 

3.1. Método e Procedimentos da Pesquisa 

 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário, que teve como 

principal objetivo comprovar a hipótese de que as Seguradoras necessitam de uma 

ferramenta para gestão, como o MIAR, que informe os resultados das Unidades de 

Negócio e auxilie na tomada de decisão. Dessa maneira, o questionário levantou as 

necessidades dos gestores e conheceu sobre o processo decisório. 

Oliveira (2011:64) explica que o questionário deve ser limitado em extensão e 

em finalidade. Se for muito longo causa fadiga e desinteresse; curto demais corre o risco 

de não oferecer informações suficientes. 

O número de questões do questionário foi uma preocupação, já que deveria 

conter questões suficientes e, como o questionário foi direcionado aos gestores técnicos 

e comerciais, os responsáveis pelo resultado dos ramos, também não poderia ser 

extensivo demais. 

O tempo para responder o questionário foi de aproximadamente 20 minutos, 

com 29 questões distribuídas em 8 Blocos,  sendo 7 abertas e 22 questões fechadas, 

conforme Tabela 4. 
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Também se procurou utilizar uma linguagem clara e objetiva, para não correr o 

risco de interpretações inadequadas.  

Para eliminar esse risco, ou pelo menos uma parte dele, optou-se em distribuir a 

princípio, o questionário para o público semelhante à amostra pretendida, mas que 

pudesse ter um retorno sobre as interpretações das questões.  

Segundo Oliveira (2011:67), o pré-teste verifica três características básicas:  

 Fidedignidade – qualquer pessoa que o aplique poderá obter os mesmos 

resultados; 

 Validade – Os dados recolhidos são úteis ao alcance do objetivo da pesquisa e; 

 Operatividade – Os respondentes entendam com facilidade por utilizar um 

vocabulário acessível, objetivo e claro. 

TABELA 4: Característica do Questionário – Versão Final 

Bloco Tema Perguntas 
Abertas 

Perguntas 
Fechadas 

Total de 
Questões 

1 Identificação da Seguradora 1 3 4 

2 Identificação do respondente 1 3 4 

3 Estrutura organizacional 0 5 5 

4 Sistema de Informação 0 4 4 

5 Apuração do Resultado 4 2 6 

6 Avaliação de Desempenho 0 2 2 

7 Gestão 0 2 2 

8 Decisão 1 1 2 

 Total das questões 7 22 29 

FONTE: Elaborado pela autora 

 

A primeira versão do questionário apresentava o mesmo número de questões, com 

menos número de blocos. Com o pré-teste, foi observado que, se dividido em blocos por 

assunto e indicado o objetivo, as questões poderiam ser melhor interpretadas pelos 

respondentes, além disso, observou-se também, após conversar com os respondentes, 

que para eles havia mais de uma pergunta com o mesmo sentido e, por isso, foram 

alteradas algumas questões. 

A elaboração de um questionário, segundo Gil (2002:116), consiste basicamente 

em traduzir os objetivos da pesquisa em itens redigidos, nos quais, cada questão 

representa uma variável a ser analisada. Nesse sentido, espera-se que essas questões se 

alinhem aos objetivos da pesquisa realizada.  
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Todas as questões foram elaboradas no intuito de atender ao objetivo da 

pesquisa e, conforme o Quadro 2, na introdução, item Metodologia, teve esse 

relacionamento demonstrado. 

Segundo mencionado anteriormente, a pesquisa se limitou em abordar o 

universo do mercado segurador e com a opção de pesquisa nas companhias de segmento 

de seguros gerais e pessoas, que em 2010 era formado em 114 seguradoras. 

Conforme afirma Oliveira (2011:30), quase nunca é possível, ou mesmo não 

vale a pena, investigar toda população, deve-se determinar uma amostra que represente 

o todo.  

Gil (2002) define amostra como uma pequena parte dos elementos que compõem 

o universo. 

Uma boa amostra, segundo Oliveira (2011:30), deve ser a menor possível e que 

tenha a maior probabilidade de espelhar a real ocorrência. 

Para tanto, foram determinadas, como amostra desta pesquisa, as seguradoras 

que emitiram mais de R$ 500.000.000 de Prêmio em 2010. O total do prêmio emitido 

por essas seguradoras atinge mais de 80% do total de prêmio emitido no mercado, 

segundo a Tabela 5. 
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TABELA 5: Prêmio Emitido direto do Mercado Segurador em 2010 

Empresa Prêmio Direto (R$) 
Participação 
no Mercado 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 14.726.038.271 16,35% 
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A 7.777.068.064 8,63% 
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A (dados 
a partir de Junho/2002) 7.552.265.131 8,38% 

SANTANDER SEGUROS S.A. 5.928.698.413 6,58% 
ITAÚ SEGUROS S.A. 4.611.556.855 5,12% 
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 4.175.080.443 4,63% 
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 3.732.586.827 4,14% 
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 2.967.715.541 3,29% 
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A. 2.814.466.359 3,12% 
SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 2.490.826.082 2,76% 
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 2.486.026.239 2,76% 
ALLIANZ SEGUROS S.A. 2.101.965.534 2,33% 
CAIXA SEGURADORA S.A.  1.948.454.853 2,16% 
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA 1.769.231.744 1,96% 
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS 1.574.300.765 1,75% 
HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 1.522.543.778 1,69% 
LIBERTY SEGUROS S.A. 1.489.746.058 1,65% 
HDI SEGUROS S.A. 1.449.350.406 1,61% 
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 1.129.628.018 1,25% 
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 991.955.425 1,10% 
MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 987.552.531 1,10% 
MARITIMA SEGUROS S.A. 925.118.371 1,03% 
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS 838.168.216 0,93% 
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA 803.227.209 0,89% 
ACE SEGURADORA S.A. 782.881.875 0,87% 
HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. 725.105.934 0,80% 
ICATU SEGUROS S.A. 672.388.132 0,75% 
SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.  638.209.088 0,71% 
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. 578.657.268 0,64% 
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E 
PREVIDÊNCIA S.A. 

556.109.529 0,62% 

Total de Prêmio das Seguradoras que emitiram mais 
de R$500.000.000 

80.746.922.959 89,63% 

   
Seguradoras que emitiram menos de R$ 500.000.000 9.341.970.134 10,37%
Total geral 90.088.893.093 100,00% 

 

 

 

 

 

FONTE: Elaborado pela autora com informações extraídas do SES – SUSEP  

 

Depois de estabelecido o critério para pesquisa de campo, observou-se que 

algumas seguradoras pertencentes à amostra, faziam parte do mesmo grupo empresarial, 

por exemplo, Bradesco Vida e Previdência e Bradesco Seguros, ou ainda Aliança do 

Brasil e Mapfre, entre outras. Os grupos da amostra são apresentados na Tabela 6. 
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Por entender que há a possibilidade de empresas do mesmo grupo empresarial 

compartilhar de cultura, crença, missão e metas semelhantes, não haveria distorções 

para as respostas ao questionário e, por isso, optou-se a distribuir um questionário para 

cada grupo empresarial. 

TABELA 6: Grupos participantes da Amostra 

  

GRUPO  
(em ordem alfabética) 

Quantidade de Seguradoras 
participantes da amostra 

ACE 1 
ALLIANZ 1 
BRADESCO 2 
CAIXA 2 
CHUBB 1 
HDI 1 
HSBC 2 
ICATU 1 
ITAÚ 3 
LIBERTY 1 
MAPFRE 5 
MARITIMA 1 
METLIFE 1 
PORTO SEGURO 2 
SAFRA 1 
SANTANDER 1 
SULAMERICA 2 
TOKIO MARINE 2 
Total de Seguradoras 30 

 

 

 

 

FONTE: Elaborado pela autora  

 

A lista com as seguradoras foi extraída do SES – Sistema de Estatística da 

SUSEP e classificada de forma decrescente por prêmio emitido. Depois de identificados 

os 18 grupos empresariais pertencentes da amostra, foi encaminhado o questionário por 

e-mail para cada um deles.  

Os e-mails foram enviados com o questionário no período de 01 a 15 de junho, 

com solicitação de resposta até 01 de julho de 2011. 

Dos e-mails enviados, 12 seguradoras retornaram com o questionário 

respondido, 1 retornou com a resposta que não teria autoridade em responder e 5 

seguradoras não deram nenhum tipo de retorno, conforme apresentado no quadro 

amostral na Figura 8. 
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FIGURA 8: Quadro amostral 
FONTE: Adaptado de Oliveira (2011) 
 

 
3.2. Análise dos resultados 

 
 

A análise das respostas ao questionário foi feita à luz do referencial teórico e 

com a comparação às bases secundárias, principalmente às informações extraídas do 

mercado. 

Desse modo, a análise seguiu algumas hipóteses que estão relacionadas aos 

blocos, segundo apresentado no Quadro 7. 

As hipóteses que foram seguidas para análise do questionário: 

H1 – O resultado econômico por ramo é relevante para tomada de decisão da 

seguradora; 

H2 – O resultado econômico é identificado e avaliado para cada Unidade de 

negócio da Seguradora; 

H3 – O gestor da Unidade de Negócio conhece e é responsável por todos os 

eventos que fazem parte do seu resultado. 

Bloco Tema Valida a Hipótese 
3 Estrutura organizacional H2 
4 Sistema de Informação H3 
5 Apuração do Resultado H1 
6 Avaliação de Desempenho H3 
7 Gestão H3 
8 Decisão H1 

 
 
 
 

QUADRO 7: Relacionamento das hipóteses com o questionário 
FONTE: Elaborado pela autora 
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O Bloco 1 e  2 tiveram apenas o objetivo de identificar a Seguradora e o 

Respondente, que, aqui, destaca-se algumas das características identificadas: 

 65% das Seguradoras têm menos de 20 anos de existência;  

 8 seguradoras são nacionais e 4 com sede em outro país; 

 7 seguradoras afirmam ter entre 100 a 400 funcionários e 5 afirmam ter mais de 

500 funcionários.  

Houve a intenção de direcionar o questionário para os gestores técnicos e 

comerciais, os captadores de negócio e tomador de decisão, que são usuários da 

informação contábil. A seguir algumas características dos respondentes: 

 80% dos respondentes ocupam o cargo de gerente; 

 75% têm formação em áreas de negócio;  

 Apenas 2 respondentes têm mais de 10 anos na empresa. 

 

O Bloco 3, apresentado no Quadro 8, trazia questões sobre a estrutura 

organizacional. O objetivo das questões desse bloco, além de validar a hipótese H2, foi 

identificar a estrutura organizacional e funcional da Seguradora, se existe a preocupação 

em atender às necessidades das operações e também sua estrutura quanto às áreas de 

responsabilidade pela formação do resultado.  
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 SEGURADORAS 

Perguntas e Respostas A B C D E F G H I J K L 

3.1 – A estrutura organizacional existente na Seguradora está adequada às estratégias estabelecidas? 

Sim. A estrutura atende perfeitamente ao desenvolvimento das atividades estratégicas.   X       X   X X   X   

Quase sempre atende. Existe dificuldade na realização de algumas atividades.     X X     X     X   X 

Raramente atende. Existe muita dificuldade no desenvolvimento das atividades estratégicas. X       X               

Não atende. A estrutura atual não facilita no desenvolvimento das atividades estratégicas.                         

3.2 – Existe divisão de responsabilidade/resultados por Unidades de Negócio, como agrupamento de ramos ou carteira? 

Sim, existe a divisão por Unidades de Negócio. X   X X X X X X X X X X 

Não, a seguradora é vista como uma unidade única.   X                     

3.3 – Para cada Ramo ou Unidade de Negócio existe um Gestor responsável? 

Para cada Unidade de Negócio, existe um Gestor e uma equipe.   X X X X X X X X X X X 

Para cada Unidade de Negócio existe uma equipe, mas apenas um Gestor que responde por todas as equipes. X                       

Não existe a Divisão por Unidade de Negócio. Apenas um gestor comercial que responde por todo resultado.                         

Caso nenhuma alternativa se aproxime, por favor descrever qual é.                         

3.4 – Quantos ramos de seguro existem na Seguradora atualmente? 

De 1 a 9 ramos X     X               X 

De 10 a 30 ramos     X   X               

De 31 a 60 ramos   X       X X X X X     

Mais de 60 ramos                     X   

3.5 - Marque o Grupo de Ramos ( Unidade de Negócio) sobre o qual você decide: 

Patrimonial             X           

Riscos Especiais                         

Responsabilidades             X   X X     

Cascos             X           

Automóvel             X           

Transportes             X           

Riscos Financeiros                         

Crédito       X     X           

Pessoas   X X X   X   X       X 

Habitacional   X     X   X           

Marítimos             X           

Rural X X           

Aeronáuticos              

Outros     X       X  
 

D - Garantia Estendida de Eletro e Auto                                  K - Não atuo como gestor de Unidade de negócios 
 

QUADRO 8: Bloco 3 – Questões sobre estrutura organizacional 
FONTE: Elaborado pela autora 
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Constatou-se, por meio das respostas, que para 58% das seguradoras existe 

alguma dificuldade ou ainda a estrutura raramente atende às necessidades quanto à 

realização das atividades estratégicas. Observou-se que das seguradoras que afirmaram 

ter uma estrutura adequada para o atendimento das estratégias estabelecidas, apenas 

uma não é ligada a Banco.  

Os Bancos estão sempre preocupados na aquisição de novas tecnologias e 

automações em seus processos, pode-se, portanto, atribuir o resultado em que as 

seguradoras que estão ligadas a eles têm melhor estrutura, além de contar com um canal 

de venda amplo, pois é formado por com todas as agências que o banco possui, capaz de 

facilita principalmente as metas de vendas a serem atingidas.  

Ainda em relação à estrutura, apenas uma Seguradora afirmou não ter uma 

divisão por unidade de negócio, as demais possuem essa divisão com um gestor 

responsável, que contribui para a formação do resultado da parte. Entretanto, mesmo a 

maioria tendo afirmado a divisão, quando foi questionado qual grupo de ramos o 

respondente era responsável pela gestão, muitos assinalaram mais de um grupo. Dessa 

forma, as respostas geraram dúvidas para a interpretação. 

Pode-se concluir, portanto, que mesmo com dificuldade em ter uma estrutura 

adequada, as seguradoras se preocupam na divisão que facilita a gerência e também a 

avaliação dos resultados. Assim, também se preocupam com a otimização do resultado 

total da seguradora. 

O Quadro 9 apresenta o Bloco 4, as questões foram sobre o Sistema de 

Informação. O objetivo foi identificar se a Seguradora possui um Sistema de 

Informação capaz de atender às necessidades dos gestores das Unidades de Negócio. 

Esse bloco validou a hipótese H3. 
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  SEGURADORAS 

Perguntas e Respostas A B C D E F G H I J K L 

4.1 - A Seguradora dispõe de um sistema de informação gerencial que proporcione o 
processamento dos dados resultantes de suas Unidades de Negócio? 

Sempre que preciso   X   X                 

Mensalmente X   X   X X X X X X X X 

Trimestralmente                         

Semestralmente                         

Anualmente                         

Nunca                         

4.2 - O sistema utilizado fornece informações oportunas/tempestivas diante da necessidade 
de se tomar uma decisão? 

Sim. Sempre que preciso consigo as 
informações necessárias. 

      X   X   X X       

Sim. Quase sempre consigo a informação 
necessária no momento que preciso. 

        X         X   X 

Nem sempre. Muitas vezes não consigo a 
informação no momento necessário. 

X X X       X       X   

Não. Nunca tenho a informação no momento 
que preciso, ela sempre chega tarde. 

                        

4.3 - Os relatórios finais gerados a partir do sistema de informação atende às necessidades 
dos gestores na tomada de decisão e na prestação de contas? 

Sempre que preciso   X   X X X   X X       

Mensalmente X   X       X     X X X 

Trimestralmente                         

Semestralmente                         

Anualmente                         

Nunca                         

4.4 - O Sistema de Informação identifica as transações que são realizadas por Unidade de 
Negócio? 

Sempre que preciso   X   X   X   X X       

Mensalmente X   X   X   X     X X X 

Trimestralmente                         

Semestralmente                         

Anualmente                         

Nunca                         

QUADRO 9: Bloco 4 - Sistema de Informação  
FONTE: Elaborado pela autora 
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Embora muitos gestores tenham afirmado que o sistema de informação atende, 

de forma mensal, ou ainda podem obter os resultados quando preciso, ficou claro a 

inexistência de um sistema que forneça qualquer informação que possa ser estratégica 

para a tomada de decisão de forma oportuna, ou seja, no momento que for necessário. 

A carência de um sistema de informação ou a falta de conhecimento desse 

sistema ficou aparente também no Bloco 5, onde muitos participantes deixaram de 

responder ou ainda responderam incorretamente quando questionados sobre os 

resultados da seguradora ou das unidades de negócios. As respostas fornecidas pelos 

participantes foram comparadas com os resultados publicados tanto em jornais de 

grande circulação  quanto no SES – SUSEP. 

Duas seguradoras justificaram que não poderiam fornecer tal informação, oito 

deixaram em branco, mesmo sendo uma informação de caráter público, não quiseram ou 

não puderam dar a informação, ou ainda tinham a disponibilidade da informação para 

responder. 

O principal objetivo do Bloco 5, apresentado no Quadro 10, foi identificar como 

a Unidade de Negócio forma seu Resultado Econômico, validou a hipótese H1. Assim, 

além das questões sobre qual foi o resultado, esse bloco teve duas questões abertas e 

uma fechada sobre critério de rateio e quais são os itens considerados para a apuração 

desse Resultado. 

SEGURADORAS Perguntas e Respostas 
5.1 – A Seguradora adota algum critério de alocação/rateio de custo e despesa? Qual? 

A Sim. Adota centro de custo por unidade de negócios. 

B Há rateio integral das despesas por área da companhia. O critério é variável, 
porém, os mais relevantes levam em conta o tamanho e a atividade da área. 

C 
Grupo segurador em período de convivência. Critérios ainda não definidos. 

D Sim. Despesas de overhead, despesas internacionais entre outros. 
E ABC. 
F Adota, ABC. 

G 
Sim. Utiliza a metodologia SLA (Service Level Agreement) para ratear 
despesas entre unidades. 

H Não existe um critério lógico de alocação dos custos, baseiam-se nos 
sistemas de custeio tradicional. 

I Custeio baseado em volume. 

J 
Sim. As despesas indiretas são alocadas em cada área de negócio, 
considerando o número de HC de cada uma, o faturamento e a metragem 
quadrada utilizada. 

K Ainda não, mas estamos em vias de. 

L Não. Cada unidade assume as despesas dos negócios e pessoas sob sua 
responsabilidade. 
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SEGURADORAS Perguntas e Respostas 
5.2 - de acordo com seu entendimento como deveria ser formado o resultado da unidade de 
negócio? 

A 
Produção da área frente ao geral da empresa, com análise dos valores 
planejados e realizados. 

B 
Proporcional à distribuição das metas da unidade X metas globais da 
empresa. 

C 
Receitas e despesas apropriadas de forma direta e rateio das demais áreas por 
critério de prêmio retido. 

D 
O resultado deveria ser feito calculado levando em conta todas as despesas 
diretas de cada negócio. Ao chegar ao Lair devessem ser calculadas as 
demais despesas rateadas para se chegar ao lucro líquido da operação. 

E 
A estrutura já está estabelecida, baseada em componentes financeiros. Para a 
avaliação geral da unidade, deveriam ser considerados outros fatores como 
parcerias relevantes e satisfação do cliente. 

F De acordo com os itens listados na questão 5.3, da mesma forma que é 
formado hoje na CIA. 

G 
Os conceitos adotados atualmente seguem o padrão de contabilidade exigido, 
portanto não há discussão de mérito nesse ponto. 

H 
Receitas e despesas operacionais da unidade + as despesas administrativas 
identificadas e alocadas. 

I As receitas da unidade e os custos gastos pelo esforço dessa receita. 

J 
Segundo a seguinte fórmula: Prêmio emitido - cessão de resseguro - alocação 
de reservas - sinistros - comissões de corretagem - despesas administrativas. 

K Considerando não só o resultado operacional, mas incluindo o rateio de 
custos administrativos. 

L Prêmio Emitido - Sinistro e despesas operacionais. 

5.3 - Assinale os itens que atualmente compõem o Resultado informado? 

Prêmio Emitido X   X X X X X X X X X X 

Prêmio Cedido de Resseguro X   X X   X X X X X X   

Provisões Técnicas     X X X X X X X X X   

Despesa de Corretagem X   X X X X X X X X X   

Outras Despesas Operacionais X   X X X X X X X X X   

Sinistros Retidos X   X X X X X X X X X   

Despesas Administrativas X   X X X X X X X X   X 

Despesas com Tributos     X X X X X X X       

Custo de Oportunidade           X X           

Impostos X   X X X X X X X       

Outras Despesas Não Operacionais     X X X X X X X X   X 

                          

Outros Itens  X           

B - Todos, dependendo da forma de demonstrar. 
 
 
 

QUADRO 10: Bloco 5 - Apuração do Resultado 
FONTE: Elaborado pela autora 
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Leone e Pamplona (2005), em sua pesquisa, propuseram o aperfeiçoamento do 

sistema de custeio e analisaram as principais metodologias aplicáveis ao setor de 

Seguros. Concluíram que não há uma metodologia única aplicada ao setor, porém a 

melhor diz respeito a um método que traga os maiores benefícios ao sistema de gestão 

da empresa. 

As respostas desse bloco corroboram com os autores. Segundo as respostas dos 

gestores, cada seguradora tem um método de custeio, mas também que a maioria utiliza 

uma forma de rateio para seus custos, enquanto o referencial teórico orienta que o 

método do custeio direto é o mais indicado, onde o custo unitário dos serviços é 

calculado somente com base nos recursos que podem ser objetivamente identificados 

com a unidade individual de serviço.  

No Bloco 6, as questões foram sobre Avaliação de Desempenho, com o objetivo 

de identificar se os gestores são recompensados pelo resultado alcançado, foi 

considerado que a recompensa motiva para a otimização do resultado. 

 

 SEGURADORAS 

Perguntas e Respostas A B C D E F G H I J K L 
6.1 - A avaliação dos gestores é feita pelo desempenho dos resultados da Unidade de 
Negócio? 
Sim. Totalmente.                          
Sim. Tem grande peso na avaliação.       X   X X X X X   X 

Indiretamente. É avaliado pelo resultado total 
da Seguradora. 

X X X               X   

Não. O resultado não tem nenhuma influência 
na avaliação do gestor. 

                        

Caso nenhuma alternativa se aproxime, por 
favor, descrever qual é. 

        X               

E – A Unidade de Negócios é muito nova, ainda 
não atingiu o break-even. A avaliação de 
desempenho está relacionada à produção. 

6.2 - Onde o resultado (lucro ou prejuízo) não corresponde a 100% da Avaliação de 
Desempenho, quais os outros indicadores de desempenho utilizados? 
 Volume de negócios       X       X X X     
Volume de receita X     X X   X X X       
Custo Padrão             X           
Outros parâmetros    X X X X X   X     X X 

B - Implementação de projetos.                       
C - Acordo de gestão elaborada no início do ano.                                                       
D - Análise de retention, crescimento do ano atual versus ano anterior (pode ser análise YTD).  
E - Produção de Contratos.                                                      
F - Metas pessoais definidas no começo do ano. 

      H - Pelos projetos estabelecidos no período.               
  K - Atingimento de metas (projetos, objetivos).                                          
  L - Habilidades pessoais de liderança e gestão de pessoas. 

 

 

QUADRO 11: Bloco 6 - Avaliação de Desempenho 
FONTE: Elaborado pela autora 
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As questões do Bloco 7 foram direcionadas à Gestão, se a Seguradora identifica 

e reconhece as receitas e despesas que estão sob o controle e responsabilidade da 

Unidade de Negócio, sem atribuir outras despesas que o gestor desconhece e não é 

capaz de gerir. 

 SEGURADORAS 

Perguntas e Respostas A B C D E F G H I J K L 
7.1 – O gestor tem o controle das receitas e despesas de sua Unidade de Negócio? 

O gestor tem controle total sobre o resultado 
de sua Unidade de Negócio.   X   X     X X       X 

O gestor tem controle parcial sobre o resultado 
de sua Unidade de Negócio.     X   X X     X X X   

Muitas vezes existem dúvidas sobre a 
composição do resultado da Unidade de 
Negócio.                         

Não existe apuração do resultado por Unidade 
de Negócio. X                       

7.2 – A Unidade de Negócio é afetada por gastos que não possuem gestão? 

É afetada apenas pelos gastos diretos.     X                 X 

É afetada por gastos diretos e indiretos, que 
são conhecidos e controlados.   X   X X X X X         

É afetada por gastos conhecidos, mas que 
estão fora do controle do gestor.                     X   

Muitas vezes existem dúvidas sobre os gastos 
que afetam a Unidade de Negócio. X               X X     

Não existe qualquer gasto atribuído à Unidade 
de Negócio.                         

 
 
 
 
 
 
 

QUADRO 12: Bloco 7 - Gestão 
FONTE: Elaborado pela autora 

 

O último Bloco foi sobre Decisão. O Bloco 8 procurou identificar, por meio das 

questões, que tipo de decisão é tomada e quais fatores influenciam essa decisão. 

Conforme pode ser observado no Quadro 13, a satisfação do cliente, volume de 

vendas e resultado são indicadores citados por todas as Seguradoras. Também ficou 

evidente que a maioria dos participantes decide pelo faturamento.  
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 SEGURADORAS 

Perguntas e Respostas A B C D E F G H I J K L 
8.1 - Informe quais indicadores são considerados para a tomada de decisão: 

Satisfação do Cliente X X X X X X X X X X X X 

Clima Organizacional   X X X   X X X X   X X 

Processos Operacionais X X X X X X X X X   X X 

Fornecedores   X X X   X X X X     X 

Volume de Vendas X X X X X X X X X X X X 

Resultado X X X X X X X X X X X X 

Outros Indicadores Financeiros     X   X X     X X X X 

Outros 
                      X 

L - Questões Legais 

8.2 - As decisões são tomadas para otimização de lucro ou de faturamento?  

A Deveriam, mas não necessariamente é dessa maneira. 

B Sim. 
C Sim. Sempre voltadas para a melhor decisão sob o ponto de vista econômico/financeiro. 

D 

Sempre. Em todas as oportunidades sempre são analisados esses pontos. A continuidade 
ou não da oportunidade de negócio é baseada pela geração de prêmio e da lucratividade 
esperada. 

E 

Faturamento. Hoje, como temos uma operação de start-up (nova linha de negócios), a 
importância é a produção de contratos e faturamento. Muitos gastos ainda são 
considerados como investimento (ex: despesas de marketing para divulgação dos 
produtos). 

F Depende da política da cia em determinado ano. 

G Sim contemplando ambos os fatores, conciliando sempre que possível. 

H 
As decisões são tomadas primeiramente para o cumprimento de metas que na maioria das 
vezes estão ligadas a volume. 

I Pelos dois. 
J  Faturamento. 

K 
 Pelos dois. Principalmente faturamento, pois nem sempre um bom negócio é lucrativo em 
curto prazo. 

L Otimização de faturamento. 
 

 

 

 

QUADRO 13: Bloco 8 – Decisão 
FONTE: Elaborado pela autora 
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3.3. Remuneração 

 

Essa pesquisa não abordou nenhuma questão referente à remuneração, mas para 

enriquecimento utilizou a pesquisa feita pelo Sindicato dos Securitários do Estado de São 

Paulo, através do site www.securitariosp.org.br, entre os dias 27 de dezembro de 2010 e 20 

de janeiro de 2011.  

As formas de remuneração podem ser consideradas como recompensa e, segundo 

cita Nascimento (2008:6), as recompensas previsíveis e frequentes, diretamente 

relacionadas ao comportamento no trabalho, tendem a gerar um nível alto de desempenho 

geral e podem ser através de programas de reconhecimento dos funcionários; programas de 

envolvimento dos funcionários; programas de remuneração variável; programas de 

remuneração por habilidades. 

Em relação aos programas de remuneração variável, as seguradoras utilizam 

principalmente, segundo nosso conhecimento do mercado, o Programa de Participação 

de Lucros ou Resultados (PLR), que inclusive é previsto pela Convenção Coletiva de 

Trabalho da categoria, que estipula um valor mínimo para a remuneração da PLR, 

mesmo que as seguradoras tenham seus próprios programas. Além da PLR, existe 

também a prática pelas seguradoras dos Programas Stock options, onde a empresa 

concede ao funcionário o direito às ações com preço definido e prazo determinado de 

carência; o Restricted stock, a empresa dá um pacote de ações, mas estabelece algumas 

restrições ao uso; e Planos de desempenho, que são aqueles cuja premiação é vinculada a 

um indicador de desempenho financeiro ou econômico da empresa.  

A pesquisa do Sindicato, que está apresentada no Quadro 14, foi realizada a 

partir de um formulário com onze perguntas elaboradas pelos diretores do sindicato, 

com a participação de 841 securitários, tendo como objetivo demonstrar ao mercado 

segurador o que se refere à satisfação ou não no trabalho, às questões salariais, à 

valorização por parte das empresas. 
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QUADRO 14: Pesquisa sobre Remuneração 
FONTE: Jornal O Securitário n. 937 – março/2011. 
 

3.4. Conclusão da Pesquisa 

 

A apuração do resultado econômico por Unidade de Negócio, o acesso à 

informação para a tomada de decisão foram os principais temas do questionário. 

Conforme as considerações feitas às respostas no item anterior, e na 

apresentação do Quadro 15, foi possível observar que a amostra tem uma estrutura 

capaz de atender às necessidades de cada Unidade de Negócio, mas a informação é 

restrita, ou seja, poderá não estar disponível no momento necessário para a tomada de 

decisão. 
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Bloco Tema Valida a Hipótese Conclusão 

3 
Estrutura 

organizacional 

H2 – O resultado econômico é 
identificado e avaliado para cada 
Unidade de negócio da Seguradora; 

A maioria das seguradoras apresenta 
um estrutura que pode contribuir para a 
apuração do resultado por Unidade de 
Negócio. 

4 
Sistema de 
Informação 

H3 – O gestor da Unidade de 
Negócio conhece e é responsável por 
todos os eventos que fazem parte do 
seu resultado; 

Os gestores têm acesso à informação, 
porém com restrições. 

5 
Apuração do 

Resultado 

H1 – O resultado econômico por 
ramo é relevante para a tomada de 
decisão da seguradora; 

A apuração do resultado é realizada 
para atender a normas fiscais e 
contábeis. 

6 
Avaliação de 
Desempenho 

H3 – O gestor da Unidade de 
Negócio conhece e é responsável por 
todos os eventos que fazem parte do 
seu resultado; 

O gestor é avaliado, principalmente 
pelo volume de receita e não pelo 
resultado. 

7 Gestão 

H3 – O gestor da Unidade de 
Negócio conhece e é responsável por 
todos os eventos que fazem parte do 
seu resultado; 

A gestão tem controle parcial sobre a 
formação do seu resultado. 

8 Decisão 
H1 – O resultado econômico por 
ramo é relevante para a tomada de 
decisão da seguradora. 

A decisão tem outros critérios além da 
escolha do melhor resultado. 

 
QUADRO 15: Conclusão e validação das hipóteses 
FONTE: Elaborado pela autora 
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4. MODELO DE IDENTIFICAÇÃO E ACUMULAÇÃO DE 
RESULTADO CONFIGURADO À SEGURADORA 

 

Com base na fundamentação teórica e nas características das Seguradoras, será 

desenvolvida neste capítulo a proposta do Modelo de Identificação e Acumulação de 

Resultado, de forma a gerar informações úteis que promovam uma tomada de decisão 

eficiente e eficaz por parte dos gestores e atendam assim às necessidades operacionais e 

estratégicas das Seguradoras. 

 

 

4.1. Coleta de dados 

 
Para atingir a proposta, foram levantadas informações empíricas do movimento 

de 2010, de uma seguradora brasileira atuante em diversos ramos de seguro, que neste 

trabalho foi chamada de Garantia Seguros S.A.  

Esses dados foram extraídos através da SUSEP, pelo SES (Sistema Gerador de 

Estatísticas dos Mercados Supervisionados). Informações institucionais foram 

adquiridas pelo site da empresa. 

O SES apresenta dados extraídos diretamente dos Formulários de Informações 

Periódicas (FIP), enviados à SUSEP pelas companhias seguradoras. O objetivo desse 

sistema é fornecer ao público, em geral, estatísticas dos mercados supervisionados pela 

SUSEP. 

As consultas podem ser feitas através de três opções: 

 Empresas: Trazem resultados relativos às operações totais das empresas; 

 Operações: Trazem resultados relativos às operações nos mercados 

supervisionados, segregados por mercado; 

 Produtos: Trazem resultados relativos a determinado produto. 

A Garantia Seguros S.A., empresa escolhida para aplicação do MIAR, faz parte da 

amostra dessa pesquisa e respondeu ao questionário apresentado no capítulo anterior. 

As respostas dadas também contribuíram para o desenvolvimento dessa simulação.  
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4.2. Características da Empresa 

 

A Garantia Seguros S.A está em mais de 50 países e chegou ao Brasil em 1999. 

Com sede em São Paulo, possui filiais que atendem a todas as regiões do país. 

A Garantia Seguros S.A atua em diversos segmentos, conforme demonstrado no 

Quadro 16: 

 

Grupo 

SUSEP 
Nome do Grupo 

Identificador 

do Ramo 
Nome do Ramo 

01 Patrimonial 
67 Riscos de Engenharia 

96 Riscos Nomeados e Operacionais 

03 Responsabilidades 

10 R.C. de Administradores e Diretores (D&O) 

51 Responsabilidade Civil Geral 

78 R. C. Profissional 

06 Transportes 

21 Transporte Nacional 

22 Transporte Internacional 

52 RC do Transportador Aéreo Carga 

54 RC do Transportador Rodoviário Carga 

55 RC do Transportador Desvio Carga 

07 Riscos Financeiros 
75 Garantia Segurado - Setor Público 

76 Garantia Segurado - Setor Privado 
 
 
 
 
 

QUADRO 16: Ramos de Seguro da Garantia Seguros S.A 
FONTE: Elaborado pela autora com Base na Circular SUSEP 395 / 2009.  
 
 

A estrutura organizacional da Garantia Seguros S/A se baseia em quatro 

Unidades de Negócio: Patrimonial, Responsabilidades, Transportes e Riscos 

Financeiros. Trabalham como se fossem empresas distintas, dentro da mesma 

corporação, e existem as áreas de apoio segundo demonstrado na Figura 9. 

A gestão da Unidade de Negócio da seguradora tem como objetivo otimizar a 

diferença entre os custos e as receitas. Desse modo, o Modelo de Identificação de 

Acumulação de Resultado proposto atenderá a essa necessidade, conforme demonstrado 

a seguir. 
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FIGURA 9: Estrutura Organizacional Garantia Seguros S/A 
FONTE: Elaborado pela autora 
 

As unidades de negócio assumem os custos que incluem o sinistro, o 

administrativo e o comercial com as receitas de prêmio para garantir a rentabilidade. 

Dessa forma, os custos das áreas são rateados às Unidades de Negócios, de maneira 

normal ao critério baseado no custeio direto. 

 

 

4.3. Definições dos elementos do Modelo  

 

Segundo já definido no item 2.4.3, os elementos de decisão do modelo aplicado 

à seguradora são: 

 Unidade de Negócio (conjunto de ramos); 

 Ramos (produtos); 

 Recursos/Transações (variáveis que geram receitas e custos).  

 

Presidência

Patrimonial Responsabilidades Transporte Riscos Financeiros

Controladoria / 
Contabilidade

Departamentos de 
Apoio

Tecnologia da 
Informação

Jurídico

Recursos Humanos

Administrativo
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As Unidades de Negócio da Garantia Seguros S/A são cobradas pelo seu 

resultado econômico, ou seja, o resultado ótimo de sua unidade, identifica receitas, 

custos e oportunidades de melhorias. 

 

 

4.4. Processo para apuração do Resultado 

 

O processo para apuração do resultado da Garantia Seguros S/A compreende nas 

seguintes etapas: 

1) Identificação das transações (emissão de apólice, pagamento de comissão, 

repasse de resseguro, pagamento de sinistro, etc.); 

2) Identificação dos recursos (receita ou custos) e classificação no plano de contas; 

3) Identificação do ramo de seguro que a transação se refere; 

4) Elaboração da matriz de acumulação à Unidade que se relaciona; 

5) Apuração do Resultado da Unidade de Negócio; 

6) Acumulação do resultado da unidade para apuração do resultado da Seguradora. 

Carneiro Júnior at all (2008) explicam que ao acumular os custos e receitas 

dentro de um plano de entidades, torna-se possível a obtenção dos resultados pelas 

dimensões previstas e apresentam uma proposta de diversas matrizes de acumulação, 

que foi adaptada neste trabalho, conforme Figura 10 a seguir: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 10 - Matriz da Identificação e Acumulação de Resultados - Dimensão Organizacional  
FONTE: Elaborado pela autora 

 

4.5. Aplicação do Modelo  

 

O modelo proposto destaca o resultado da Seguradora igual à soma dos 

resultados das Unidades de Negócio mais o resultado das receitas e custos não 

identificados. No mesmo sentido, o resultado de cada Unidade de Negócio é igual à 

soma dos resultados dos Ramos pela unidade gerenciada.  

Após as transações, identificação e classificação dos eventos a cada ramo, inicia-

se a elaboração da matriz.  

 

a) Identificação das Transações/Eventos 

Parisi (1995:73) explica que a classificação da transação envolve questões 

relacionadas à identificação do evento e afirma que os eventos possuem as seguintes 

características: 

 São previsíveis e, portanto, podem ser estruturados num sistema de informação; 

 Dizem respeito à performance da organização que refletem os modelos de 

decisão restritos aos gestores; 

Receita Operacional Empresa Unidade de Negócio Ramo
Prêmio Emitido X X X
Prêmio Líquido de Resseguro X X X

Prêmio Ganho X X X

Custos Operacionais
Despesas de Comercialização X X X
Sinistro Retido X X X

Margem de Contribuição X X X

Despesas Administrativas X X
Custo de Oportunidade X X

Resultado Econômico X X
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 Seus efeitos são mensuráveis monetariamente. 

 

Os principais eventos de uma empresa estão relacionados com o objetivo fim da 

atividade empresarial. No caso da seguradora, está relacionado à aquisição do risco 

assumido. 

No Quadro 17 estão sendo demonstradas as transações das quais estão 

relacionados os eventos que geram receitas e custos e que podem ser otimizados pelos 

gestores. 

 

Transações    Recursos   Identificação Contas  

 Emissão de Apólice   Prêmio Emitido   Receita Operacional  

   Prêmio de Resseguro   Receita Operacional  

   Prêmio Ganho   Receita Operacional  

   Despesas de Comercialização   Custos Operacionais  

 Aviso Sinistro   Indenização de Sinistro   Custos Operacionais  

  

 Recuperação de Indenização de 

Sinistro   Custos Operacionais  

   Despesas com Sinistro   Custos Operacionais  

   Sinistro Retido   Custos Operacionais  

 Compra de Material   Despesas Administrativas   Despesas Administrativas  

 Salários   Despesas Administrativas   Despesas Administrativas 
 

QUADRO 17: Identificação das transações e recursos 
FONTE: Elaborado pela autora 
 

b) Identificação dos ramos de seguro e acumulação à Unidade de Negócio 

Para identificação e acumulação de resultado da seguradora é preciso a 

elaboração de uma matriz. 

De acordo com a proposta de Parisi (1995:87), o Quadro 18 apresenta as 

características das quais foram desenvolvidas a matriz e a adaptação para o modelo 

proposto neste trabalho. 
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Característica MIAR (Parisi, 1995) MIAR configurado às Seguradoras 

Reconhecer a receita Resultado no momento dos 
eventos de produção. 

Prêmio emitido, no momento da 
emissão da apólice. 

Plano de eventos Atende às ocorrências que 
impactam o ambiente de 
produção. 

Idem. Exemplos: Emissão da apólice – 
evento referente à transação da apólice.

Plano de entidades Abrange todas as 
características físico 
operacionais e organizacionais. 

Idem. Exemplo: Ramo - identifica e 
acumula, por destino, os custos e 
receitas dos ramos pertencentes à 
determinada Unidade de Negócio. 

 
 
 
 

QUADRO 18: Característica da Matriz 
FONTE: Elaborado pela autora 
 

Conforme abordado anteriormente, a Seguradora Garantia S/A é composta por 

12 ramos distribuídos por 4 Unidades de Negócio.  

Após identificação dos eventos, estes são atribuídos ao ramo pelo qual foi 

identificado. Esse processo foi ilustrado nas Tabelas 7 e 8, referente as matrizes do 

modelo para as Unidades de Negócio. 

TABELA 7: Identificação e Acumulação do Resultado dos ramos da Unidade de 

Negócio – Patrimonial 

Unidades de Negócio Patrimonial 

Ramos 
Riscos Nomeados 

e Operacionais 
Riscos de 

Engenharia 
Total da Unidade 

de Negócio 

Receita Operacional   
Prêmio Emitido 29.530 26.697 56.227
Prêmio de Resseguro Cedido (14.412) (16.015) (30.427)

Prêmio Líquido de Resseguro 15.118 10.682 25.800
Provisão de Prêmio Não Ganho (1.192) (1.907) (3.099)
   
Prêmio Ganho 13.926 8.775 22.701
   
Custos Operacionais  
Despesas de Comercialização 2.397 233 2.630
Sinistro Retido 11.807 2.839 14.646
  
Margem de Contribuição -278 5.703 5.425
  
Despesas Administrativas   3.154
  
Resultados -278 5.703 2.271

 

FONTE: Elaborado pela autora 
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Os recursos foram identificados aos ramos de “Risco Nomeados e Operacionais” 

e “Riscos de Engenharia”, a soma dos resultados desses ramos mais as despesas 

administrativas somam o total da Unidade de Negócio “Patrimonial”. 

Essa identificação e acumulação são feitas para todos os ramos, conforme segue:  

Tabela 8: Identificação e Acumulação do Resultado dos ramos de diversas 

Unidades de Negócio.  
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c) Apuração do Resultado da Seguradora 

 

O resultado da Seguradora se dá após a identificação e acumulação dos 

resultados das Unidades de Negócio. 

TABELA 9: Identificação e Acumulação do Resultado da Seguradora por 

Unidade de Negócio 

Unidades de Negócios Patrimonial Transportes Responsabilidades
Riscos 

Financeiros 
Total da 

Seguradora 

Receita Operacional   
Prêmio Emitido 56.227 179.265 57.881 5.728 299.101
Prêmio de Resseguro 
Cedido 

(30.427) (6.568) (6.392) (3.890) (47.277)
 

Prêmio Líquido de 
Resseguro 

25.800 172.697 51.489 1.838 251.824
      

Provisão de Prêmio Não 
Ganho 

(3.099) - (102) (492) (3.693)
      

Prêmio Ganho 22.701 172.697 51.387 1.346 248.131
      

Custos Operacionais   
Despesas de 
Comercialização 

2.630 36.792 8.386 424 48.232

Sinistro Retido 14.646 107.770 26.348 808 149.572
      

Margem de 
Contribuição 

5.425 28.135 16.653 114 50.327
      

Despesas  
Administrativas 

3.154 8.704 4.680 1.284 17.822
      

Resultado 2.271 19.431 11.963 (1.170) 32.495
 

FONTE: Elaborado pela autora 

 

 

4.6. Considerações à aplicação do Modelo 

 

A aplicação do modelo às seguradoras permitiu a apuração dos resultados por 

área de responsabilidade, aqui definida como Unidade de Negócio, e também pelos 

ramos pertencentes a cada Unidade de Negócio.  

O modelo possibilita a identificação e acumulação de custos e receitas, apura o 

resultado econômico e não apenas custos. 
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A aplicação do MIAR às Seguradoras permite identificar as Unidades de 

Negócio e até mesmo os ramos pertencentes a elas, que geram maiores ou menores 

benefícios e possibilitam ainda o aprimoramento de seus processos e otimização dos 

resultados. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação abordou o problema de como identificar e acumular os 

resultados econômicos, para gerar informações úteis que promovam uma tomada de 

decisão eficiente e eficaz por parte dos gestores das unidades de negócio das 

seguradoras. 

Em relação ao objetivo do trabalho, foram conceituadas as premissas do Modelo 

de Identificação e Acumulação de Resultados e aplicado às Seguradoras. Foi possível 

comprovar sua viabilidade e a obtenção dos resultados por Unidade de Negócio. 

O modelo pôde identificar e acumular resultados por ramos de seguro e seus 

resultados acumulados por suas Unidades de Negócio, assim também alcançou o 

objetivo de que com a utilização desse modelo é possível identificar as Unidades que 

geram maiores ou menores benefícios e, assim, possibilita o aprimoramento de seus 

processos e otimização dos resultados. 

A necessidade deste estudo deveu-se, a nosso juízo, à relevância da atividade 

seguradora e à proposta de uma ferramenta de gestão que contribui para a melhoria dos 

seus processos e de seus resultados.  

A abordagem científica utilizada nessa pesquisa foi a dedutiva, com o objetivo 

do estudo bibliográfico do conceito do Modelo de Identificação e Acumulação de 

Resultados – MIAR e também o método indutivo no estudo da amostra, o MIAR 

aplicado às Seguradoras. 

O referencial teórico que sustentou esta pesquisa foi a Teoria da Gestão 

Econômica, base conceitual para o desenvolvimento do Modelo de Identificação e 

Acumulação de Resultado apresentado por Parisi em sua dissertação de mestrado em 

1995, inspiração para este trabalho, que adaptou o modelo original na utilização para 

empresas do segmento de seguro. 

Constatou-se que o modelo de informação baseado na gestão econômica oferece 

aos gestores informações em níveis mais detalhados e clareza na mensuração dos 

resultados, sendo capaz de identificar com maior clareza e exatidão os resultados por 

Unidade de Negócio ou até mesmo por cada ramo de seguro existente. 

Dessa forma, foi possível validar a hipótese que o MIAR atende às necessidades 

operacionais e estratégicas das Seguradoras, pois gera informações sobre os resultados 
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individuais de suas Unidades de Negócio e propicia essa informação e a tomada de 

decisão com base no resultado econômico. 

Para enriquecimento e para o alcance do objetivo, utilizou-se como fonte de 

dados primários a aplicação de um questionário, que viabilizou o conhecimento das 

práticas utilizadas atualmente pela amostra que compõe as seguradoras com mais 

representatividade no mercado. 

Constatou-se que o resultado de cada área decorre da ação dos gestores, no 

entanto, a informação ainda pode ser melhor aproveitada e o resultado econômico, que 

deveria ser a principal medida de desempenho, não é conhecido por Unidade de 

Negócio. 

Diante da decisão, conforme constatado na pesquisa, os gestores afirmam se 

basear, principalmente, na satisfação do cliente e no resultado, priorizam o faturamento, 

em desacordo com a teoria da gestão econômica, que tem como principal fator de 

medida o resultado econômico. 

Através das informações extraídas do questionário, foi possível fazer uma 

consolidação com a literatura, a qual está apresentada no Quadro 19. 

SE ENTÃO SEGURADORAS 
O resultado econômico é o 
indicador da eficácia da 
empresa. 

As decisões devem ter como 
critério de escolha o melhor 
resultado econômico das 
alternativas disponíveis. Devem ser 
mensurados todos os efeitos das 
decisões sobre os resultados 
econômicos da empresa. 

As seguradoras elegem como 
principal fator de decisão o 
volume de faturamento. 

Os eventos econômicos 
agregam transações de mesma 
natureza. 

Os modelos decisórios baseados 
em eventos atendem ao conjunto 
de transações a que se referem. 

As seguradoras agregam o 
resultado dos eventos econômicos 
aos ramos de seguro que geraram 
esses resultados. 

Os eventos econômicos 
devem ser planejados e 
controlados. 

Os modelos de decisão são únicos 
para todas as fases do processo de 
gestão. Os modelos de gestão 
devem se integrar ao modelo de 
informação de avaliação de 
resultados e desempenhos. 

Todos os gestores respondem que 
têm controle sobre suas receitas de 
despesas, embora tenham um 
sistema de rateio de suas despesas 
indiretas. 

Os eventos econômicos 
identificam-se a diferentes 
objetos de avaliação na 
empresa (produtos, áreas, 
atividades e outros). 

Os modelos de decisão baseados 
em eventos devem permitir a 
tomada de decisão sobre os 
diferentes objetos de avaliação. 

As Unidades de Negócio das 
seguradoras devem ser 
responsáveis por seu resultado e a 
otimização desse resultado. 
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SE ENTÃO SEGURADORAS 
Os eventos econômicos 
ocorrem no âmbito de 
responsabilidade de um gestor 
específico. 

O modelo decisório deve 
considerar apenas as variáveis 
ligadas aos eventos (provocados ou 
não) sob responsabilidade do 
gestor. 

Existe um gestor que responde por 
um centro de resultado. 

O custo de oportunidade 
existe em qualquer problema 
de decisão. 

Os modelos decisórios devem 
reconhecer o custo de oportunidade 
da empresa. 

O custo de oportunidade não faz 
parte do resultado das seguradoras.

 
 
 

QUADRO 19: Consolidação da Prática das Seguradoras à Teoria da Gestão Econômica 
FONTE: Elaborado pela autora 

 

Em resumo, o modelo poderia ser utilizado para atender às necessidades das 

seguradoras, com a possibilidade de oferecer melhores condições e indicadores para 

uma tomada de decisão eficaz.  

A pesquisa limitou-se em abordar empresas de seguros gerais e de pessoas, mas 

acredita na aplicação do modelo para as empresas de previdência, capitalização e as 

especializadas em saúde, pois o Modelo de Identificação de Resultado propõe a 

apuração de resultado por departamento, assim torna-se possível a classificação ser 

diferente da proposta neste trabalho. 

Recomenda-se novas pesquisas com o tema, para aplicação do modelo, em todas 

as empresas do segmento de Seguro, Previdência, Capitalização e Saúde, sendo possível 

ainda, propor a aplicação do modelo para apuração do resultado econômico, por 

sucursal, segurado e ou corretor.   

Conclui-se a aplicabilidade do Modelo de Identificação e Acumulação de 

Resultado para as empresas de Seguro e a contribuição acadêmica desta pesquisa, de 

forma original, para o segmento. 
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6. APÊNDICE: Questionário enviado às Seguradoras 

 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS E 
ATUARIAIS 

   
Questionário para Desenvolvimento de Pesquisa de Campo
   
Informações Importantes para o preenchimento do questionário: 
   
- Asseguramos que as informações prestadas pelo participante são confidenciais e 
somente serão utilizadas para 
 fins científicos , conforme recomenda o comitê de ética de pesquisas acadêmicas;
   
- Os dados da pesquisa serão revelados de modo a preservar as fontes; 
   
Para responder às questões, considerar as seguintes definições para os termos 
utilizados: 
   
Unidade de Negócio: Grupo de ramos de seguro, que possui um gestor específico com 
responsabilidade sobre os resultados gerados pela atividade desse grupo. 
   
Gestor: Responsável pelo controle e otimização dos resultados de um Ramo ou de um 
Grupo de Ramos de Seguro. 
   
Funcionário: Aquele que tem contrato de trabalho direto com a empresa e dedica-se 
exclusivamente durante uma determinada carga horária. 
   
Custo de oportunidade: Valor do benefício que se deixa de ganhar quando, na tomada 
de uma decisão, se escolhe por uma alternativa. 
   
Bloco 1: Questões sobre a identificação da Seguradora
    
1.1  – Denominação e ou razão social:
  
1.2  – Empresa com sede: 
   
(    ) Nacional 
      
(    ) Outro país 
   
1.3  – Qual a quantidade de funcionários atualmente?
   
(    )  Até 99 funcionários 
   
(    ) Entre 100 a 499 funcionários
   
(    ) Mais de 500 funcionários 



102 
 

 

 1.4 -  Quantos anos de existência tem a Seguradora no Brasil? 
   
(    ) Menos de um ano 
   
(    ) De 1 a 20 anos
   
(    ) De 21 a 50 anos 
   
(    ) De 51 a 90 anos 
      
(    ) Mais de 90 anos 
   
 
Bloco 2: Questões sobre a identificação do Respondente
   
2.1 - Nome:  
   
2.2 - Cargo:  
   
(    ) Diretor  
   
(    ) Superintendente 
   
(    ) Gerente 
   
(    ) Outro   
     
   
2.3 - Tempo na empresa:  
   
(    ) Menos de um ano 
   
(    )  De 1 a 5 anos
   
(    ) De 6 a 10 anos
   
(    ) Mais de 10 anos 
   
2.4 - Formação:  
   
(    ) Negócios (Administração, Ciências Contábeis, Economia)
   
(    ) Exatas (Engenharia, Matemática)
   
(    ) Direito   
   
(    ) Outros   
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Bloco 3: Questões sobre a estrutura organizacional
As questões desse Bloco procuram identificar a estrutura organizacional e funcional 
da Seguradora, se existe a preocupação em atender às necessidades das operações e 
também sua estrutura quanto às áreas de responsabilidade pela formação do 
resultado. 
   
3.1 A estrutura organizacional existente na Seguradora está adequada às estratégias 
estabelecidas? 
   
(    ) Sim. A estrutura atende perfeitamente ao desenvolvimento das atividades 
estratégicas. 
      
(    ) Quase sempre atende. Existe dificuldade na realização de algumas atividades. 
      
(    ) Raramente atende. Existe muita dificuldade no desenvolvimento das 
atividades estratégicas. 
   
(    ) Não atende. A estrutura atual não facilita no desenvolvimento das atividades 
estratégicas. 
   
3.2 Existe divisão de responsabilidade/resultados por Unidades de Negócio, como 
agrupamento de ramos ou carteira?
   
(    ) Sim, existe a divisão por Unidades de Negócio
      
(    ) Não, a seguradora é vista como uma unidade única. 
   
3.3 Para cada Ramo ou Unidade de Negócio existe um Gestor responsável? 
   
(    ) Para cada Unidade de Negócio existe um Gestor e uma equipe. 
      
(    ) Para cada Unidade de Negócio existe uma equipe, mas apenas um Gestor que 
responde por todas as equipes. 
      
(    ) Não existe a Divisão por Unidade de Negócio. Apenas um gestor comercial 
que responde por todo resultado. 
   
(    ) Caso nenhuma alternativa se aproxime, por favor descrever qual é. 
    
   
3.4 Quantos ramos de seguro existem na Seguradora atualmente?
   
(    ) De 1 a 9 ramos 
   
(    ) De 10 a 30 ramos 
   
(    ) De 31 a 60 ramos 
   
(    ) Mais de 60 ramos 
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3.5 Marque o Grupo de Ramos ( Unidade de Negócio) ao qual você decide:  
   
(    ) Patrimonial 
   
(    ) Riscos Especiais 
   
(    ) Responsabilidades 
   
(    ) Cascos   
   
(    ) Automóvel 
   
(    ) Transportes 
   
(    ) Riscos Financeiros 
   
   
Bloco 4: Questões sobre o Sistema de Informação
As questões desse Bloco vão identificar se a Seguradora possui um Sistema de 
Informação capaz de atender às necessidades dos gestores das Unidades de Negócio. 
   
4.1 A Seguradora dispõe de um sistema de informação gerencial que proporcione o 
processamento dos dados resultantes de suas Unidades de Negócio?
   
(    ) Sempre que preciso 
     
(    ) Mensalmente 
     
(    ) Trimestralmente 
     
(    ) Semestralmente 
     
(    ) Anualmente 
     
(    )  Nunca 
     
4.2 O sistema utilizado fornece informações oportunas/tempestivas diante da 
necessidade de se tomar uma decisão?
   
(    ) Sim. Sempre que preciso consigo as informações necessárias. 
     
(    ) Sim. Quase sempre consigo a informação necessária no momento que preciso. 
     
(    ) Nem sempre. Muitas vezes não consigo a informação no momento necessário. 
   
(    ) Não. Nunca tenho a informação no momento que preciso, ela sempre chega 
tarde.   
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4.3 Os relatórios finais gerados a partir do sistema de informação atende às 
necessidades dos gestores na tomada de decisão e na prestação de contas? 
   
(    ) Sempre que preciso 
     
(    ) Mensalmente 
     
(    ) Trimestralmente 
     
(    ) Semestralmente 
     
(    ) Anualmente 
     
(    ) Nunca   
   
   
4.4 O Sistema de Informação identifica as transações que são realizadas por Unidade 
de Negócio? 
   
(    ) Sempre que preciso 
     
(    ) Mensalmente 
     
(    ) Trimestralmente 
     
(    )  Semestralmente 
     
(    ) Anualmente 
     
(    ) Nunca   
   
   
Bloco 5: Questões sobre a apuração do Resultado 
Identificar como a Unidade de Negócio forma seu Resultado Econômico e quais são os 
itens considerados para a apuração desse Resultado. 
   
5.1 A Seguradora adota algum critério de alocação/rateio de custo e despesa? Qual?
   
  
 
   
5.2 De acordo com seu entendimento como deveria ser formado o Resultado da 
Unidade de Negócio? 
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5.3 Assinale os itens que atualmente compõem o Resultado informado? 
   
(    ) Prêmio Emitido 
     
(    ) Prêmio Cedido de Resseguro 
     
(    ) Provisões Técnicas 
     
(    ) Despesa de Corretagem 
     
(    ) Outras Despesas Operacionais 
     
(    ) Sinistros Retidos 
     
   
5.4 Indique qual o Prêmio Emitido Anual da Seguradora
   
(    ) Até 499.999.999 
   
(    ) Entre 500.000.000 a 1.999.999.999
   
(    )  Entre 2.000.000.000 a 4.999.999.999
   
(    ) Acima de 5.000.000.000 
   
5.5 Qual o resultado (Lucro/Prejuízo) da Seguradora no último ano? 
   
       
   
5.6 Qual foi o resultado (Lucro/Prejuízo) da Linha de Negócio?
      
   
   
Bloco 6: Questões sobre Avaliação de Desempenho
Identificar se os gestores são recompensados pelo resultado alcançado. 
   
6.1 A avaliação dos gestores é feita pelo desempenho dos resultados da Unidade de 
Negócio? 
     
(    )  Sim. Totalmente  
     
(    ) Sim. Tem grande peso na avaliação 
     
(    ) Indiretamente. É avaliado pelo resultado total da Seguradora 
   
(    ) Não. O resultado não tem nenhuma influência na avaliação do gestor 
     
(    )  Caso nenhuma alternativa se aproxime, por favor descrever qual é 
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6.2 Onde o resultado (lucro ou prejuízo) não corresponde a 100% da Avaliação de 
Desempenho, quais os outros indicadores de desempenho utilizados?
     
     
(    ) Volume de negócios 
     
(    ) Volume de receita 
     
(    ) Custo Padrão 
     
(    ) Outros parâmetros  
      
   
   
Bloco 7: Questões sobre Gestão
As questões desse Bloco procuram identificar se a Seguradora identifica e reconhece 
as receitas e despesas que estão sob o controle e responsabilidade da Unidade de 
Negócio sem atribuir outras despesas que o gestor desconhece e não é capaz de gerir. 
   
7.1 O gestor tem o controle das receitas e despesas de sua Unidade de Negócio? 
   
(    ) O gestor tem controle total sobre o resultado de sua Unidade de Negócio 
     
(    ) O gestor tem controle parcial sobre o resultado de sua Unidade de Negócio  
             
(    ) Muitas vezes existem dúvidas sobre a composição do resultado da Unidade de 
Negócio              
            
(    ) Não existe a apuração do resultado por Unidade de Negócio 
   
     
7.2 A Unidade de Negócio é afetada por gastos aos quais não possuem gestão? 
   
(    ) É afetada apenas pelos gastos diretos 
    
(    ) É afetada por gastos diretos e indiretos, que são conhecidos e controlados 
    
(    ) É afetada por gastos conhecidos, mas que estão fora do controle do gestor 
   
(    ) Muitas vezes existem dúvidas sobre os gastos que afetam a Unidade de 
Negócio  
   
(    ) Não existe qualquer gasto atribuído à Unidade de Negócio 
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Bloco 8: Questões sobre Decisão 
Identificar que tipo de decisão é tomada e quais fatores influenciam essa decisão 
     
     
8.1 Informe o grau de influência de cada indicador para a tomada de decisão 
   
(    ) Satisfação do Cliente 
    
(    ) Clima Organizacional 
    
(    ) Processos Operacionais 
   
(    ) Fornecedores
   
(    ) Volume de Vendas 
   
(    ) Resultado 
   
(    ) Outros Indicadores Financeiros
   
(    ) Outros  
     
   
   
8.2 As decisões são tomadas para otimização de lucro ou de faturamento?  
   
  
 
 
 
 
 
   
   
   
Obrigada por colaborar com essa pesquisa!
Emilene F. Mesquita 
   
   
 
 
 
 


