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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivos analisar a proposta do IASB de alteração 
do pronunciamento IFRS4 e contribuir para a discussão dos principais desafios 
para a sua aplicação no Brasil. Uma entidade seguradora é uma instituição 
financeira, captando recursos dos clientes em troca de uma garantia futura, de 
modo que, essas entidades estão sujeitas a riscos semelhantes aos que 
ameaçam os bancos. Devido à importância da atividade bancária na economia 
foram estabelecidas normas operacionais e de solvência para essas entidades, 
com foco na gestão de riscos (ERM), são as chamadas regras Basiléia I e II. As 
seguradoras são alcançadas por regras similares: Solvência I e II. Em paralelo, 
os órgãos contábeis internacionais foram adaptando os princípios e as 
demonstrações à nova dinâmica do mercado e aos novos instrumentos 
financeiros, assim sendo, em 2008, o IASB publica o texto consolidado das 
IFRS, com regras para contabilização dos contratos de seguros, dentre outros 
itens. Todas as ações realizadas e as que estão por vir o são em escala 
mundial, já não mais são exclusivamente de um país ou realizadas de forma 
isolada: é a globalização da informação contábil. É claro que a adoção pelo 
Brasil das regras IFRS, facilitará a comparação da situação patrimonial e dos 
resultados não só entre as entidades locais, como também com outros 
mercados seguradores. No mercado segurador brasileiro, a Superintendência 
de Seguros Privados vem acompanhando as normas internacionais, 
incorporando-as, gradualmente, às práticas locais. Como é evidenciado através 
da pesquisa realizada, e com mais clareza, pela leitura e interpretação das 
entrevistas com especialistas nesta matéria, as novas regras terão, sem 
dúvida, impacto significativo nas demonstrações contábeis tanto do ponto de 
vista qualitativo quanto do ponto de vista quantitativo. No que diz respeito a 
qualidade, a expectativa é que as futuras demonstrações contábeis sejam mais 
esclarecedoras para os usuários dessa informação, no que diz respeito a 
divulgação dos riscos assumidos pelas entidades. Pelo lado quantitativo, a 
avaliação dos ativos financeiros e dos passivos da operação, com base no 
valor justo e o valor presente dos fluxos futuros, impactarão no patrimônio 
líquido das entidades e consequentemente na determinação da sua solvência. 
Se a norma contábil da Superintendência, que adota grande parte do 
pronunciamento CPC nº 11, sobre contratos de seguros, cujo cumprimento é 
exigido a partir de 2011, mostrou as dificuldades da aplicação de alguns 
conceitos, como por exemplo, o da apresentação da operação de resseguro, 
imagina-se que a futura norma, provavelmente bem próxima ao IFRS4 (fase II) 
vai trazer maiores dificuldades. Entretanto, em opinião dos especialistas que 
participaram das entrevistas, para alcançar resultados satisfatórios, será 
necessário que atuários e contadores se preparem de forma coordenada, no 
intuito de poder interpreta-las e aplica-las corretamente. 
 
Palavras-Chave: Contratos de Seguros - Demonstrações contábeis - Normas 

Internacionais do Relatório Financeiro (IFRS) - IFRS 4, Contratos de seguros - 

Princípios de contabilidade – Seguradoras - Solvência  
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to analyze the changes in IFRS4 as proposed by 
IASB and to make a contribution in the discussions about the challenges for 
implementing it in Brazil. An insurance company is a financial entity, picking up, 
in advance, resources from the public against future guarantee. On the other 
side, similar risks affecting banks also threatens insurance companies. Due to 
the role of banking activities in the economy, operational and solvency rules 
were established for financial entities based on enterprise risk management 
approach, there are the rules of Basel I and II. Similar requirements guided the 
insurance market, the so called Solvency I and II. At the same time, 
international organizations have been up-dating the accounting principles and 
the financial reports to the new dynamic and new financial instruments, so in 
2008, the IASB published the consolidated standards, IFRS, including rules for 
insurance contracts accounting. 
Actions already taken and forthcoming are implemented in world scale, no more 
solely in one country, is the globalization of accounting principles. The 
implementation of IRFS4 has also other advantages as to facilitate the 
comparison of financial situation between Brazilian companies and also to other 
markets. The Brazilian Commissioner – SUSEP, had been following the 
international practice, introducing them, gradually, in the Brazilian Insurance 
Market. According the opinions of specialist in these matters, recently 
interviewed, and as result of the interpretation of their comments, the new rules 
will, no doubt, will impact in company reporting both from the qualitative and 
quantitative points of view. About the qualitative side, are strong expectations 
that future financial reports, prepared under new accounting rules allows the 
users of the information to clearly understand the type of risks underwrites by 
the entities. While, from the quantitative side, valuation of assets and liabilities, 
based on concepts of fair value and present value of future cash flows, will 
impact in the calculation of the net worth, and consequently in the solvency of 
the entity. If the new accounting rules for insurance contracts issued by SUSEP, 
following most of the CPC11, demonstrates the difficulties to implement some 
concepts, as an example, the reporting of reinsurance operations, surely, the 
phase II of IFRS4 will bring to the market more troubles. On the other side, 
according the same experts, to achieve satisfactory results it will be necessary 
that, both actuaries and accountants, working hard together, in order to 
understand and apply the accounting rules in a correct way.   
 
 
Key Words: Insurance Contracts – Financial Reports – International Financial 
Reporting Standards (IFRS) – IFRS4, Insurance Contracts – Accounting 
Principles – Insurers – Solvency. 
  



8 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 01: Distribuição das receitas de prêmios no mundo, 2008.       38 

Figura 02: Distribuição das receitas de prêmios entre países, 

emergentes e industrializados, 2008     40 

Figura 03: Receitas de prêmios por ramos, Brasil, 2009.    59 

Figura 04: Evolução do IFRS4. Apêndice D.              144 

 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 01: Comparativo do tratamento dos princípios de contabilidade    29 

Quadro 02: Comparativo IFRS, USGAAP, BrGAAP.     73 

Quadro 03: Comparativo das propostas-chaves e situação atual   80 

Quadro 04: Comparativo de apresentação de resultados consolidados     92 

Quadro 05: Modelo de demonstrativo de resultados     94 

 

 

  



9 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 01: Tabulação das respostas à pesquisa 101 

Tabela 02: Prêmios emitidos por ramos e produtos, Brasil 2010 140 

Tabela 03: Receitas de prêmios por regiões geográficas, mundo 141 

Tabela 04: Receitas de prêmios por região geográfica, e tipo de produto, 

no mundo 142 

  

  



10 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 ANS: Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

 APB: Accounting Principles Board 

 BACEN: Banco Central do Brasil 

 CFC: Conselho Federal de Contabilidade 

 CNSP: Conselho Nacional de Seguros Privados 

 CNSeg: Confederação Nacional de Seguros 

 CPC: Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

 C.R.C.S.P.: Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo 

 CMN: Conselho Monetário Nacional 

 CVM: Comissão de Valores Mobiliários 

 FASB: Financial Accounting Standards Board 

 IAS: International Accounting Standards 

 IASB: International Accounting Standards Board 

 IASC: International Accounting Standards Committee 

 IBRACON: Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 

 IFRS: International Financial Reporting Standards 

 IBNR: Incurred But Not Reported, ou sinistros ocorridos, mas não 

avisados. 

 IRB Re: Entidade continuadora do Instituto de Resseguros do Brasil - 

IRB 

 LAT: Liability Adequacy Tests 

 SFAS: Statement of Financial Accounting Standards 

 SAC: Standards Advisory Council 

 SEC: Security and Exchange Commission 

 SIC: Standing Interpretation Committe 

 Susep: Superintendência de Seguros Privados 

  



11 

 

SUMÁRIO 

 

LISTA DE FIGURAS E QUADROS 

LISTA DE TABELAS 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

CAPÍTULO I – Introdução e objetivos 13 

1.1. Contexto 13 

1.2. Objetivo 15 

1.3. Justificativa 17 

1.4. Metodologia 18 

1.5. Estrutura do trabalho 19 

CAPÍTULO II – Referencial teórico 21 

2.1.    Os princípios fundamentais da contabilidade 21 

2.2.    Os princípios fundamentais da contabilidade no Brasil  23 

2.2.1. Normas contábeis 23 

2.3.    Os princípios internacionais de contabilidade 27 

2.3.1. Órgãos internacionais de contabilidade 27 

2.4.    As demonstrações contábeis 30 

2.4.1. A situação no Brasil 30 

2.4.2. A situação internacional 32 

CAPÍTULO III – Ambiente dos seguros 35 

3.1.    A operação do seguro do ponto de vista financeiro 35 

3.1.1. Mercado 37 

3.1.1.1. O seguro no mundo 38 

3.1.1.2. O seguro no Brasil  41 

3.1.1.3. Produtos e serviços 44 



12 

 

3.1.1.4. O resseguro 54 

3.1.2. Operadores no mercado de seguros 56 

3.2.     Informações para acionistas e clientes 59 

3.3.     A solvência das entidades 60 

3.4.     Normas contábeis para seguradoras 62 

CAPÍTULO IV – Norma internacional padrão de apresentação das 

demonstrações contábeis 

63 

4.1.    Os padrões IFRS 63 

4.2.    Normas aplicáveis aos contratos de seguros: IFRS4 64 

4.3.    Adesão do Brasil as normas internacionais 71 

4.4.    Demonstrações contábeis das entidades seguradoras 71 

CAPÍTULO V – O IFRS4, contratos de seguros, fase II 74 

5.1.    Situação atual 74 

5.2.    Alterações em discussão 75 

5.3.    Efeitos nas demonstrações contábeis 92 

5.3.1. Recentes alterações nas normas da Susep 92 

5.3.2. Demonstrativo compreensivo dos resultados no projeto IASB 93 

5.4.    A medição dos passivos atuariais 94 

5.5.    Aplicação do IFRS4 no Brasil 98 

5.6.    Necessidades e perspectivas 98 

CAPÍTULO VI – Pesquisa 99 

6.1.    Pesquisa 99 

6.1.1. Objetivo 99 

6.1.2. Aspectos metodológicos  99 

6.1.3. Resultados e comentários 100 



13 

 

6.2.    Entrevistas 103 

6.2.1. Objetivo 103 

6.2.2. Textos completos das respostas 104 

6.2.3. Resumos 122 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sugestões para trabalhos futuros 

127 

129 

Apêndice A 131 

Apêndice B 134 

Apêndice C 140 

Apêndice D 143 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 144 

  



14 

 

CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

 

1.1. Contexto 

 

A análise das demonstrações contábeis das empresas através de 

índices de desempenho que relacionam diversas rubricas (ou grupos de 

contas) é de uso generalizado por investidores, analistas do mercado de 

capitais, autoridades de fiscalização e público em geral, desde longo tempo. 

É claro que a utilidade dessas análises dependerá da exatidão e 

padronização das informações utilizadas, independentemente do tempo e lugar 

em que forem realizadas. Isso nos leva a pensar que, quando aplicados os 

princípios de contabilidade de forma apropriada e uniforme, a expectativa é que 

esses demonstrativos apresentem a situação da empresa de forma adequada. 

Quanto à uniformidade dos princípios contábeis, devemos reconhecer 

que no passado os chamados General Accepted Accounting Principles (GAAP 

ou Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos) não eram totalmente 

globalizados, isto é, existiam diferenças nacionais, às vezes significativas, às 

vezes apenas formais, devendo-se realizar ajustes importantes nos 

demonstrativos para facilitar a sua compreensão e, fundamentalmente, sua 

comparação.  

Na prática, dois são os padrões contábeis mais difundidos: o padrão 

internacional e o padrão americano. O primeiro é de aplicação, dentre outros, 

nos países da comunidade econômica europeia, sendo esse padrão 

desenvolvido pelo International Accounting Standards Board (IASB). O 

segundo padrão desenvolvido pelo Financial Accounting Standards Board 

(FASB) é aplicado, sobretudo, nos EUA, Canadá e México. 

Por vários motivos, só na década anterior, iniciou-se um processo 

conjunto e efetivo entre as duas organizações profissionais, visando à 

convergência dos padrões contábeis. 

A necessidade de uma maior transparência por parte das organizações 

também teve influência para que as entidades profissionais realizassem uma 

movimentação nesse sentido. 



15 

 

Como exemplos de fatos importantes, podemos citar os problemas 

ocorridos com alguns grandes conglomerados empresariais (Enron, World 

Com, Parmalat) e com os seus auditores (Arthur Andersen) e mais 

recentemente, os problemas surgidos no mercado imobiliário nos EUA e seus 

reflexos nos seguros de garantia. 

Por outra parte, houve também mudanças nas atitudes das autoridades 

no sentido de uma maior fiscalização dos agentes econômicos, com ênfase no 

setor financeiro, talvez um dos mais criativos.  

Nesse processo de conscientização de maior transparência, tanto os 

governos (citando apenas a Lei Sorbannes-Oxley), quanto diversas instituições 

privadas (organizações de profissionais, comunidades) assumiram papel 

relevante, criando novas regras no intuito de assegurar a ética e a 

transparência das organizações, focando em aspectos de controle interno e de 

governança corporativa.  

Assim, respeitadas essas regras de transparência, os demonstrativos 

contábeis elaborados com base nos princípios de contabilidade deverão refletir 

de forma adequada a real situação da empresa. 

No Brasil pós-Plano Real, a globalização, como um fenômeno típico 

destes tempos, com seus aspectos positivos e, também negativos, chegou a 

quase todas as áreas da atividade econômica exceto, talvez sem a mesma 

intensidade, à atividade seguradora. 

Poderia se dizer que a partir do ano de 2008, com a abertura do 

mercado de resseguros, a globalização também acabou chegando, com toda a 

sua força, à indústria do seguro. 

Isto não aconteceu antes porque o mercado brasileiro esteve, de fato, 

“fechado” ao mercado externo (houve apenas uma pequena brecha nos fins 

dos anos de 1970, com a participação de entidades seguradoras nacionais em 

aceitações de riscos do mercado internacional). Não existia realmente uma 

“balança comercial de seguros” isto é a livre “importação e exportação” de 

prêmios e sinistros entre as operadoras locais e estrangeiras. Desde a década 

de 1940, com a criação do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), essa função 

de intermediação de resseguros foi atribuída, exclusivamente, a esse ente 

estatal. 
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Apesar da inconveniência do monopólio de resseguros, e 

impulsionados pela estabilidade monetária, os segmentos de seguros e de 

previdência complementar apresentaram um grande desenvolvimento na última 

década.  

As autoridades do setor de seguros e as organizações profissionais 

(área contábil e auditoria), ancoradas nas mudanças introduzidas no âmbito 

internacional (Solvência I e II, Basiléia I, Basiléia II, regras IFRS), promoveram 

não só alterações nos critérios de contabilização das operações, mas também 

um maior disclosure nas demonstrações contábeis e simultaneamente os 

procedimentos de auditoria acompanharam essas novas realidades. 

Entretanto, há muito pouco tempo começam a se ouvir novos conceitos 

no setor seguros, como, por exemplo, os de medição da solvência, a 

determinação do capital com base nos riscos, os próprios riscos (de mercado, 

liquidez, crédito, etc. etc.), temas já incorporados no mercado securitário. 

É interessante lembrar que, nos primeiros anos da década de 1990, 

operou-se, no Brasil, uma importante mudança no regime de contabilização 

das empresas seguradoras: passando-se do sistema de caixa para o de 

competência.  

 

1.2. Objetivos 

 

Este trabalho teve os seguintes objetivos: analisar a proposta do IASB 

de alteração do pronunciamento IFRS 4 que trata dos contratos de seguros, 

conhecida como a fase II do IFRS 4 e, contribuir para a discussão dos 

principais desafios que a sua aplicação no Brasil determinará. Utilizando 

técnicas de pesquisa através de um questionário dirigido a usuários da 

informação contábil e entrevistas realizadas com especialistas do mercado. 

Num mercado securitário aberto com alto índice de desenvolvimento, a 

análise de desempenho das companhias seguradoras, feita com base nas 

informações das demonstrações financeiras é de grande interesse para 

investidores e analistas de mercado. No Brasil, hoje, poucas são as entidades 

seguradoras que operam como companhias abertas (menos de cinco) e onde 

esse tipo de análise faz todo sentido. Com a entrada de novos setores da 
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população na economia formal, a estabilidade monetária e as mudanças de 

paradigmas, esta situação tende a se reverter.  

No entanto, no momento atual, nas seguradoras que formam parte de 

conglomerados financeiros, os impactos financeiros da atividade de seguros 

nos resultados consolidados não deixam de ser observados pelos acionistas 

desses conglomerados. 

A passagem do mercado de resseguros estatal e monopólico à uma 

situação de liberdade de cessões é importante, pois se até agora a falência das 

operadoras não era possível, e até existia uma “garantia” do Estado através do 

resseguro, essa situação pode mudar.  

Poucos foram os casos de liquidação de entidades seguradoras no 

Brasil, e muitos deles não foram causados, exclusivamente, por problemas da 

própria operação de seguros. Entretanto, no exterior, vários casos de falência 

aconteceram nos últimos anos, sendo os mais notórios os da Equitable Life e 

da Independent Insurance (ambas de Inglaterra), HIH Insurance da Austrália, 

Nissan Mutual Life e Taisei Fire and Marine (do Japão), por administração dos 

seus ativos ou passivos por seguros.  

Em 2008, no meio da crise financeira internacional, seguradores que 

operavam no ramo de garantia de hipotecas, como por exemplo, o American 

International Group (AIG) tiveram de ser socorridos pelo governo americano 

para evitar a falência. 

De todas as formas, os sinais de uma situação empresarial 

comprometida das seguradoras, não aparecem da manhã para a noite, isso é o 

resultado de um longo processo de deterioração da entidade, havendo, 

provavelmente, diversos sinais que não são adequadamente ponderados ou 

interpretados. 

As provisões técnicas de uma seguradora representam os 

compromissos assumidos pela entidade pelos contratos de seguros aceitos, 

constituindo-se nas principais rubricas do passivo.  

Os compromissos securitários decorrentes das obrigações assumidas 

são por definição futuros e incertos, alguns até incertos apenas quando da data 

de ocorrência (a exemplo dos seguros de vida). Para sua estimativa são 

utilizados modelos estatísticos (ou estocásticos) que tentam quantificar a 
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volatilidade das variáveis envolvidas (permanência, sinistralidade, taxa de 

juros), durante a vida do contrato. Por outra parte, esses compromissos estão 

atrelados em ativos que os respaldam, assim chegamos ao conceito de 

matching assets x liabilities, o que poderíamos traduzir como a igualdade dos 

valores presentes prováveis dos fluxos de caixa e que é uma resultante da 

teoria do “asset and liability management” ou ALM, cuja versão mais atualizada 

é reconhecida com dynamic financial anlysis ou DFA, que são modelos 

estocásticos compreensivos de ativos e passivos. 

 

1.3. Justificativa 

A justificativa para escolher este tema, sobre as futuras demonstrações 

contábeis na área de seguros, um assunto que ainda esta em fase de 

discussão entre os órgãos contábeis (IASB e FASB), é a própria 

fundamentação da informação contábil, desde que é necessário contar com 

medições básicas padronizadas, atualizadas e eficientes (no intuito de 

representar adequadamente a complexidade das novas formas dos 

instrumentos financeiros), preparadas com base nas demonstrações 

financeiras, que sejam accessíveis e compreensíveis por todos os usuários 

dessas informações.  

Estando numa fase inicial de um tema tão complexo, atual e com 

pouca informação pública (ou talvez muito palavrório e pouco conteúdo), 

parece-nos que este assunto possa ter grande interesse para profissionais 

contábeis, acadêmicos e estudantes. 

O trabalho tem por foco o setor de seguros em decorrência da sua 

importância crescente na economia no Brasil. Isto está demonstrado pelo 

aumento na participação porcentual no Produto Interno Bruto, que vem 

aumentando desde fins da década de 1990. As receitas geradas (incluindo 

também os produtos de previdência complementar) já alcançaram uma 

porcentagem de 4% do PIB, havendo expectativa de crescimento para os 

próximos anos, favorecido pela estabilidade econômica. 

O seguinte parágrafo do artigo “Um setor com bom potencial“, 

publicado no jornal O Estado de S. Paulo em 19/09/11, de autoria do 

especialista Antônio Penteado Mendonça, que reproduzimos, é autoexplicativo: 
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Ao longo da última década, o setor de seguros cresceu em 
patamares bem mais elevados do que a economia brasileira. 
As razões para isso podem ser colocadas em dois grandes 
grupos: o primeiro, a demanda reprimida de produtos 
oferecidos pela atividade; e segundo, o enriquecimento da 
população, que gerou uma série de novas necessidades [...]. 
O mais interessante é que nos próximos anos o crescimento 
continuará acima da média nacional [...]. 

 

As informações contábeis padronizadas, consoantes com regras do 

IFRS 4, ganharão maior relevância para investidores, visto que com a abertura 

do mercado de resseguros não mais existirá a forma atual de garantia do 

Tesouro (por meio do IRB) de pagamento dos valores ressegurados em caso 

de sinistros. Problemas de liquidez e até de insolvência podem ser derivados 

de contratos de resseguros inadequados ou de má escolha do ressegurador 

(fato novo que não poderia acontecer na situação de monopólio). 

 

1.4. Metodologia 

 

O trabalho foi desenvolvido aplicando a seguinte metodologia.  

 Uma pesquisa histórica que compreendeu o levantamento, 

análises e sumarização do material (livros, artigos, revistas, teses, 

normas legais) relacionado com os princípios contábeis e com as 

demonstrações financeiras das entidades seguradoras; 

 Apresentação das demonstrações contábeis em diversos países 

ou regiões, como por exemplo, EUA, Comunidade Económica 

Europeia, de acordo com os pronunciamentos do IASB, em especial 

com o IFRS4 e, também com as normas do FASB; 

 A situação atual do problema no Brasil e as normas do Comité de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

 Identificação dos casos de insolvências no setor de seguros, fora 

e dentro do Brasil; 

 As normas contábeis brasileiras ditadas pela Susep. 

 Normas de solvência, do cálculo do capital mínimo e das 

provisões técnicas, ditadas pelo CNSP, Susep;  
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 Potenciais alterações nos relatórios contábeis das entidades 

seguradoras, de acordo com o IFRS 4, fase II; 

 Pesquisa de opinião dentre usuários das demonstrações 

contábeis: seguradoras locais e internacionais 

 Entrevistas com especialistas do mercado securitário; e 

 Pesquisa de dados secundários, compreendendo estatísticas 

publicadas pelas associações de classe, jornais e normas da 

autoridade competente. 

 

1.5. Estrutura do trabalho 

 

O trabalho está estruturado em 6 partes. 

A primeira, ou introdução, trata do contexto, dos objetivos gerais e 

específicos do trabalho, da descrição do problema e dos antecedentes, bem 

como da importância da pesquisa e sua contribuição científica e técnica.  

A segunda parte apresenta o referencial teórico, que trata dos 

princípios fundamentais da contabilidade; dos princípios fundamentais da 

contabilidade no Brasil e normas do CFC; dos princípios internacionais de 

contabilidade geralmente aceitos (IASP); dos órgãos internacionais de 

contabilidade; e das demonstrações contábeis: a situação no Brasil e a 

situação internacional.  

A terceira parte trata do ambiente de seguros no Brasil e no mundo 

abrangendo: a operação do seguro do ponto de vista financeiro, o mercado, os 

produtos e serviços oferecidos e o resseguro. Esta parte também trata das 

novas abordagens para o gerenciamento e operação das seguradoras, com 

base nos riscos, além das normas contábeis vigentes para as seguradoras. É 

apresentado um panorama da situação do mercado segurador brasileiro 

comparado com o sul-americano e o mundial focando, no caso do Brasil, 

também as perspectivas de evolução dos negócios no curto prazo devido ao 

fim do monopólio dos resseguros por parte do IRB. 

A quarta parte refere-se à norma internacional padrão de apresentação 

das demonstrações contábeis, IFRS, na sua versão vigente, às regras 
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aplicáveis aos contratos de seguros e aos objetivos das demonstrações 

contábeis das entidades seguradoras. 

A quinta parte trata do objetivo principal deste trabalho: a apresentação 

das IFRS4 fase II, no estado atual da discussão e suas perspectivas. 

A sexta parte apresenta a análise dos resultados de uma pesquisa de 

opinião entre usuários diretos das demonstrações financeiras das seguradoras, 

assim como de entrevistas com especialistas. 

Finalmente, apresentam-se às considerações finais e conclusões do 

trabalho. 
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CAPÍTULO II. Referencial teórico 

 

2.1. Os princípios fundamentais da contabilidade 

 

Segundo Iudícibus e Marion (2006, p. 89 e 90), são: 

 

[...] os conceitos básicos que constituem o núcleo essencial que deve 
guiar a profissão na consecução dos objetivos da Contabilidade [...] os 
princípios são [...] guias de direção que, devidamente observados, vão 
nos levar aos objetivos desejados, sem grandes problemas, sem desvios 
de rota [...]. 

 
 

Por outro lado, para Hendriksen (2007, p. 104), “[...] encontram-se 

alguns conceitos e elementos subjacentes à mensuração das transações, 

denominados fundamentos pelo Fasb [...]”. 

De todas as formas, conforme Iudícibus e Marion (2006, p. 90), “[...] a 

expressão genérica Princípios Fundamentais da Contabilidade engloba 

conceitos diferenciados e que podem ter hierarquia ou amplitude diferentes 

[...]”. 

Independentemente de outra digressão, estamos falando de uma Carta 

Magna com os postulados básicos (ou também chamados de postulados 

ambientais): os da entidade e da continuidade. 

Quanto ao primeiro postulado, sem dúvida, estamos falando da 

entidade contábil (Iudícibus e Marion, 2006, p. 90).  

Também para Iudícibus (2006, p. 51], citando Moonitz (Account 

Research Study n° 1) identifica a entidade desta forma: “[...] unidade 

econômica que tem controle sobre recursos, aceita a responsabilidade por 

tarefas e conduz a atividade econômica [...]”. Ou seja, uma entidade poderia 

ser uma pessoa jurídica, uma pessoa física ou até uma unidade de negócios, 

dependendo dos objetivos e interesses dos usuários dessa informação 

contábil. 

Quanto ao segundo postulado, o da continuidade, do ponto de vista da 

contabilidade, conforme Iudícibus  (2006, p. 53), as entidades: 

 

[...] são consideradas como empreendimentos em andamento (going 
concern) até circunstância esclarecedora em contrário, e seus ativos 
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devem ser avaliados de acordo com a potencialidade de gerar benefícios 
futuros para a empresa [...] e não pelo valor que poderíamos obter se 

fossem vendidos como estão [...].  
 

Interpretando aos autores podemos dizer que a ideia de entidade 

contábil presume sua duração, pelo menos até certo ponto, indeterminada 

(Iudícibus e Marion, 2006, p. 94). 

Quanto à estrutura hierárquica, os postulados seriam os alicerces 

sobre os quais se constroem as paredes do edifício (os princípios) que 

sustentam o teto (as convenções). 

No grupo dos princípios incluem-se: o custo, a moeda, a competência e 

a essência (Iudícibus e Marion, 2006, p. 101). 

Sendo as convenções, também conforme a Iudícibus e Marion (2006, 

p. 97): a objetividade, a materialidade, a consistência e o conservadorismo. 

O custo como base de valor é, segundo esses autores, “[...] o mais 

antigo e mais discutido Princípio propriamente dito da Contabilidade [...]”, 

sendo considerado por muitos outros como uma consequência direta da 

continuidade. Como afirmam os referidos autores, o custo como base do valor, 

foi interpretado com uma abordagem conservadora de “[...] custo original 

como valor (e não como base de valor) [...]”, dessa forma o valor do ativo não 

poderia ser alterado. 

Segundo Iudícibus (2006, p. 62), “[...] a aceitação do custo original não 

implica que, em circunstâncias especiais certos ativos não possam ser 

reavaliados [...]”. 

Por sua vez, a moeda expressa a dimensão financeira da 

contabilidade, na função de homogeneizar todas as rubricas das 

demonstrações contábeis através de um denominador comum. É claro que as 

transações a serem realizadas com data e valores prefixados serão 

trabalhadas “[...] contabilmente com o conceito de valor presente [...]”. 

O princípio da competência implica a atribuição de receitas e despesas 

no período em que foram geradas ou em que os direitos e obrigações 

nasceram. 

O princípio da essência sobre a forma, o mais novo, supõe que a 

informação contábil represente fielmente as transações, de acordo com “[...] a 
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substância e realidade econômica e não meramente com a sua forma legal [...]” 

(Iudícibus, 2006, p. 86). 

No que diz respeito às convenções contábeis, estas complementam os 

postulados e princípios, atuando até certo ponto como um fator moderador. 

A de objetividade exige que o profissional, em caso de várias opções, 

para descrever um evento contábil, deverá escolher aquela que é mais 

adequada. 

A de consistência sugere a manutenção dos critérios contábeis de 

ano para ano, a menos que a mudança se faça necessária. Essa convenção 

não deve ser confundida com a uniformidade cujo enfoque é legal. 

A de materialidade pretende que a informação seja relevante, isto é, 

que o custo justifique o benefício. 

Por último a do conservadorismo, impõe uma atitude de precaução no 

sentido de antecipar prejuízo e nunca antecipar lucro, procurando evitar “[...] 

transtornos não previstos [...]” (Iudícibus, 2006, p. 82).  

Uma importante questão para refletir é a aparente contradição entre o 

eventual “valor justo” e o critério de conservadorismo.  

 

2.2. Os princípios fundamentais de contabilidade no Brasil 

 

2.2.1. Normas contábeis 

 

No Brasil, cabe ao Conselho Federal de Contabilidade (CFC), a 

regulação e fiscalização da profissão contábil. 

Por outra parte, cabe ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 

a emissão das normas de contabilidade, conforme expresso na Resolução de 

nº 1055/05, do CFC: 

[...] o estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre 
procedimentos de Contabilidade e a divulgação de informações dessa 
natureza para permitir a emissão das normas pela entidade reguladora 
brasileira, visando a centralização e uniformização do seu processo de 
produção, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade 

Brasileira aos padrões internacionais [...]. 
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O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) esta composto pelas 

seguintes entidades: ABRASCA, APIMEC NACIONAL, BOVESPA, 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, FIPECAFI e IBRACON, 

As razões que levaram à sua criação pelas entidades estão expostas, 

com toda clareza, na citação anterior. 

O Comitê é totalmente autônomo com relação as entidades 

representadas. Hoje fazem parte as seis entidades acima referidas, no entanto 

outras poderão ser convidadas a participar no futuro. A participação é 

igualitária (dois membros por entidade) e a estrutura necessária é fornecida 

pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

Como observamos, há um grande paralelismo entre as características 

e formatação do CPC e a estrutura dos órgãos IASB e FASB 

Além dos 12 membros atuais, são sempre convidados a participar 

representantes: do BACEN, da CVM, da SECRETARIA DA RECEITA 

FEDERAL e da SUSEP. 

O CPC se manifesta através de: (a) pronunciamentos técnicos; (b) 

orientações, e (c) interpretações.  

Os princípios contábeis constam da Estrutura Conceitual para a 

Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis inclusa na 

Resolução n° 1121/08 do CFC, que aprova a NBC emitida pelo CPC. Esses 

princípios são de observância obrigatória no exercício da profissão. 

O grau de importância dos princípios é tal, que é consagrado no art. 

11º da Resolução 1282 do CFC, da seguinte maneira:  “[...] a inobservância 

dos Princípios de Contabilidade constitui infração nas alíneas “c”, “d” e “e” do 

art. 27 do Decreto-lei nº 9295, [...], e quando aplicável ao Código de Ética 

Profissional do Contabilista [...]”. 

A Norma Brasileira de Contabilidade TG Estrutura Conceitual, 

aprovada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, estabelece que a 

finalidade dessa norma é: 

 

[...] (a) dar suporte ao desenvolvimento de novas normas e revisão das 
existentes quando necessário; [...] (b) dar suporte aos responsáveis pela 
elaboração das demonstrações contábeis na aplicação das normas...; (c) 
auxiliar aos auditores independentes a formar sua opinião sobre a 
conformidade das demonstrações contábeis com as normas; (d) apoiar aos 
usuários das demonstrações contábeis na interpretação das informações 
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nelas contidas [...]; e (e) proporcionar, àqueles interessados, informações 
sobre o enfoque adotado na formulação das normas [...]. 

 
 

Observemos, entretanto, que de acordo com os parágrafos 22 e 23 da 

Estrutura Conceitual, são pressupostos básicos da contabilidade: 

 

Regime de competência 
22. A fim de atingir seus objetivos, demonstrações contábeis são 
preparadas conforme o regime contábil de competência. Segundo esse 
regime, os efeitos das transações e outros eventos são reconhecidos 
quando ocorrem (e não quando caixa ou outros recursos financeiros são 
recebidos ou pagos) e são lançados nos registros contábeis e reportados 
nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem [...]. 
Continuidade 
23. As demonstrações contábeis são normalmente preparadas no 
pressuposto de que a entidade continuará em operação no futuro previsível 

[...]. 
 

A norma conceitua as Características Qualitativas das Demonstrações 

Contábeis como “[...] os atributos que tornam as demonstrações contábeis úteis 

para os usuários [...]”, identificando quatro atributos principais: 

 

Compreensibilidade 
25. Uma qualidade essencial das informações apresentadas nas 
demonstrações contábeis é que elas sejam prontamente entendidas pelos 
usuários. Para esse fim, presume-se que os usuários tenham um 
conhecimento razoável dos negócios, atividades econômicas e 
contabilidade [...]. 
Relevância 
26. Para serem úteis, as informações devem ser relevantes às 
necessidades dos usuários na tomada de decisões [...] são relevantes 
quando podem influenciar as decisões econômicas dos usuários, ajudando-
os a avaliar o impacto dos eventos passados, presentes ou futuros ou 
confirmando ou corrigindo as suas avaliações anteriores [...]. 29. A 
relevância das informações é afetada pela natureza e materialidade. Em 
alguns casos, a natureza das informações, por si só, é suficiente para 
determinar sua relevância [...]. Em outros casos, tanto a natureza quanto a 
materialidade são importantes [...].  
Confiabilidade 
31. Para ser útil, a informação deve ser confiável, ou seja, estar livre de 
erros ou vieses relevantes [...].  
Representação adequada.  
33. Para ser confiável, a informação deve representar adequadamente as 
transações e outros eventos que ela diz representar [...].  
Primazia da Essência sobre a Forma.  
35 [...] é necessário que essas transações e eventos sejam contabilizados e 
apresentados de acordo com sua substancia e realidade econômica [...].  
Neutralidade.  
36. [...] a informação deve ser neutra, isto é, imparcial [...] não são neutras 
se, [...] elas induzirem a tomada de decisão ou julgamento visando atingir a 
um resultado ou desfecho predeterminado.  
Prudência.  
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37. Os preparadores de demonstrações contábeis se deparam com 
incertezas que inevitavelmente envolvem certos eventos e circunstâncias 
[...]. Prudência consiste no emprego de um certo grau de precaução no 
exercício dos julgamentos necessários às estimativas em certas condições 
de incerteza [...]. 
Integridade.  
38. Para ser confiável, a informação [...] deve ser completa, dentro dos 
limites de materialidade e custo [...]. 
Comparabilidade  
39. Os usuários devem poder comparar as demonstrações contábeis de 
uma entidade ao longo do tempo, a fim de identificar tendências na sua 
posição patrimonial e financeira e no seu desempenho [...]. 

 
 

A Estrutura Conceitual prevê algumas limitações aos atributos de 

relevância e confiabilidade, que são: 

 

Tempestividade 
43. Quando há demora indevida na divulgação de uma informação, é 
possível que ela perca relevância [...]. 
Equilíbrio entre custo e benefício 
“44. O equilíbrio entre o custo e o benefício é uma limitação de ordem 
prática, ao invés de uma característica qualitativa [...]. A avaliação dos 
custos e benefícios é, entretanto, em essência, um exercício de julgamento 
[...]. 
Equilíbrio entre Características Qualitativas 
45. Na prática é frequentemente necessário um balanceamento entre as 
características qualitativas [...]. 
 
  

Nesta parte, a NBC conclui que, embora a estrutura conceitual não 

trate diretamente dos conceitos de “visão verdadeira e apropriada”: 

 

46 [...] a aplicação das principais características qualitativas de normas e 
práticas de contabilidade apropriadas normalmente resultam em 
demonstrações contábeis que refletem aquilo que geralmente se entende 

como apresentação verdadeira e apropriada das referidas informações.  
  

Por oportuno, mencionamos que, em 23/01/2009, o Conselho Federal 

de Contabilidade aprovou o Pronunciamento Técnico 13 do CPC que 

estabelece a adoção Inicial da Lei nº 11638/07 e da Medida Provisória nº 

449/08. A Lei 11638/07 é a chamada lei de sociedades. O parágrafo 1, da 

Introdução, desta NBC, determina: 

 

A entidade deve aplicar a presente Norma caso suas primeiras 
demonstrações, elaboradas de acordo com as novas práticas contábeis 
adotadas no Brasil, com atendimento integral da Lei n° 11.638/07 e Medida 
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Provisória nº 449/08, se refiram a um período ou a um exercício social 

iniciado a partir de 1° de janeiro de 2008 [...]. 
 

Assim a norma profissional, confirma a hierarquia das regras 

aplicáveis: Lei, estrutura conceitual e outras regras. 

 

2.3. Os princípios internacionais de contabilidade (International 

Accounting Standard Principles) 

 

2.3.1. Os órgãos internacionais de contabilidade   

 

Hoje, poderíamos simplificar, afirmando que, duas são as principais 

entidades internacionais da profissão contábil: o International Accounting 

Standards Board) (IASB) e o Financial Accounting Standards Board (FASB).  

Tanto o IASB quanto o FASB são fundações, sem fins lucrativos.  

Conforme o Texto Consolidado das Normas Internacionais, o Conselho 

Internacional de Normas de Contabilidade (International Accounting Standards 

Board - IASB) é o órgão de normatização da Fundação IASC, Comitê de 

Normas Internacionais de Contabilidade.  

Dentre outras funções, a Fundação IASC tem a incumbência de 

nomear os membros do IASB. 

Formam parte da Fundação IASC o Comitê de Interpretações de 

Relatório Financeiro Internacional ou IFRIC (International Financial Reporting 

Interpretation Committe) e o Conselho Consultivo de Normas ou SAC 

(Standards Accounting Committe), que dão suporte ao IASB. 

É interessante lembrar que os objetivos da Fundação, citados no Texto 

Consolidado, são: 

 

a. [...] desenvolver, [...] um conjunto único de normas contábeis globais 
de alta qualidade [...]; 
b. [...] promover o uso e a aplicação rigorosa dessas normas [...]; 
c. [...], considerar, [...], as necessidades especiais de pequenas e médias 
entidades e economias emergentes [...]; e 
d. [...] realizar a convergência de normas contábeis nacionais e Normas 

Internacionais [...]. 
 



29 

 

O IASB se manifesta mediante pronunciamentos referentes às 

demonstrações contábeis, os chamados IFRS’s (International Financial 

Reporting Standards), as normas internacionais de contabilidade, os chamados 

IAS’s (International Accounting Statements), e as interpretações dos relatórios 

financeiros, os IFRIC’s e SIC’s. 

Quanto ao órgão americano, conforme comenta Hendriksen (2007, p. 

...), após a extinção do Conselho de Princípios Contábeis (Accounting 

Principles Board – APB), por recomendação do grupo Wheat, foram criados:  

 

a. A Fundação de Contabilidade Financeira (Financial Accounting 
Foundation - FAF), organização independente das outras entidades 
profissionais; 
b. O Conselho de Padrões de Contabilidade Financeira (Financial 
Accounting Standards Board – FASB); e 
c. O Conselho Consultivo de Padrões de Contabilidade Financeira 

(Financial Accounting Standards Advisory Council – FASAC). 
 

Os conselheiros da Fundação representam diversas organizações com 

interesse em assuntos contábeis, ou seja o público atingido), e são os 

encarregados de nomear os membros do FASB e do FASAC. 

Os pronunciamentos do FASB são chamados de SFAS (Statements of 

Financial Accounting Standards).  

Os pronunciamentos do Financial Accounting Standards Board (FASB) 

são obrigatórios para as demonstrações contábeis publicadas nos Estados 

Unidos, incluindo-se também as demonstrações contábeis das filiais 

localizadas fora do território continental das empresas americanas listadas na 

Bolsa de Valores. 

Os Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) tratam de 

diferentes assuntos relativos às demonstrações contábeis ou até das 

demonstrações de um determinado setor econômico (por exemplo, mutuais, 

seguradoras, etc.) e são frequentemente revisadas pelo conselho.  

As regras emitidas pelo IASB são adotadas pela maioria dos países 

exceto, por enquanto, os Estados Unidos e sua área de influência econômica: 

Canadá, México e outros países de América Central e Caribe, porque esse 

grupo se rege pelas normas do FASB. 
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A partir de 2007, após a divulgação do documento para discussão ED-

5, isto é, com a fase II, os dois órgãos começam a trabalhar em conjunto no 

projeto de contratos de seguros e outros temas. 

É interessante fazer um comparativo do tratamento dos princípios de 

contabilidade, aprovados pelo CFC com a estrutura conceitual básica da 

contabilidade e com as regras do FASB e do IASB, conforme o Quadro 01:  

 

Comparativo do tratamento dos princípios de contabilidade 

Princípio 

Contábil 

Estrutura 

Conceitual Básica 

da Contabilidade 

C.F.C. 

(Resolução nº 

1282) 

USGAAP - 

FASB 
IASB 

Entidade Trata Trata Não trata Trata 

Continuidade Trata Trata Trata Trata 

Custo Trata Não trata Trata Trata 

Moeda Trata Trata Não trata Não trata 

Competência Trata Trata Trata Trata 

Essência Trata Trata Não trata Não trata 

Quadro 01: Elaborado pelo autor deste estudo, com base nas referências bibliográficas. 

Quanto aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos em 

Estados Unidos (USGAAP), segundo Hendriksen (2006, p. 82), o FASB 

desenvolveu o Referencial Conceitual que incorporou em partes do 

Pronunciamento nº 4 do APB (Accounting Principles Board – Conselho de 

Princípios Contábeis). 

De acordo com Hendriksen (2006, p. 90), o Referencial Conceitual do 

FASB, consta dos pronunciamentos: Statements of Financial Accounting 

Committee 1 (SFAC1 - Os objetivos da contabilidade de empresas); 

Statements of Financial Accounting Committee 2 (SFAC2 - As características 

qualitativas da informação financeira); Statements of Financial Accounting 

Committee 4 (SFAC4 - Objetivos da contabilidade de organizações não 

empresariais); Statements of Financial Accounting Committee 5 (SFAC5 

Definições de conceitos) e Statements of Financial Accounting Committee 6 

(SFAC6 - Definições dos elementos das demonstrações financeiras de todos 

os tipos de organização) que substituiu ao SFAC3.  
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Com base nos SFAC o Hedriksen (2006, p. 85) apresenta a hierarquia 

de qualidades da contabilidade, identificando: 

 Os princípios e qualidades específicas a decisões: relevância e confiabilidade; 

 Os elementos das qualidades principais: valor preditivo, valor como feedback, 
oportunidade, verificabilidade e fidelidade de apresentação; 

 As qualidades secundárias e interdependentes: comparabilidade (incluindo 
consistência) e neutralidade; 

 O limite de reconhecimento: materialidade. 

  

2.4. As demonstrações contábeis 

 

2.4.1. A situação no Brasil 

 

De acordo com o comunicado publicado pelo CRC-SP, o Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) através da Resolução nº 1.298, publicada no 

Diário Oficial da União, em 21 de setembro de 2010, determinou a adesão às 

regras IASB de apresentação das demonstrações contábeis. Dessa forma, as 

regras internacionais são obrigatórias para a profissão contábil, desde essa 

data.  

No segundo parágrafo desse comunicado, o CRC-SP informa que: “[...] 

Fica determinado que sejam seguidos os mesmos padrões de elaboração e 

estilo das normas internacionais, garantindo assim um alinhamento mais 

acurado das normas nacionais às internacionais [...]”. 

Por recomendação do CFC, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

as tornou obrigatórias para todas as sociedades de capital aberto, conforme 

Deliberação nº 539, de 14/03/2008. 

No entanto, as empresas que atuam em determinados setores 

econômicos, como o financeiro e o segurador, estão obrigadas a apresentar as 

demonstrações contábeis de acordo com as determinações dos seus 

respectivos órgãos de fiscalização: Banco Central (Bacen) e Superintendência 

de Seguros Privados (Susep), respectivamente. 

As normas contábeis e o plano de contas vigente para as entidades 

seguradoras constam da Circular Susep de nº 424, de 29/04/2011, que alterou 

e/ou revogou diversas normas anteriores. 
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Quando as demonstrações contábeis são preparadas de acordo com 

as instruções dos órgãos de fiscalização, porem, sem observar as regras do 

CFC, este órgão determina que os auditores façam menção desse fato no 

parecer de auditoria. No caso das seguradoras, podemos mencionar, por 

exemplo, a obrigatoriedade de constituição da Provisão Complementar de 

Prêmios (a PCP, estabelecida por Resolução SUSEP 162/05) para os seguros 

de vida em grupo, coletivo de acidentes pessoais, de transportes e outros 

administrados através de averbações ou faturas mensais. Essa provisão não 

tem qualquer base técnica ou contábil. 

Outro exemplo de discrepância entre normas contábeis e regulatórias é 

o da contabilização dos prêmios do resseguro de excesso de perda. Nesse 

caso a norma da SUSEP determinava, até o mês de junho de 2011, que 

fossem apresentados no estado de resultados, deduzidos dos prêmios de 

seguros diretos. 

Os órgãos de controle, ao estabelecerem padrões contábeis 

diferenciados, estão apoiados em atitudes e filosofias que primam pelo 

conservadorismo, no intuito de preservar a solvência financeira das instituições 

e do sistema de seguros.  

Por último, e voltando à problemática legal, a Lei das Sociedades por 

Ações (Lei nº 6404/76), nos capítulos XV, XVI, XVIII e XX, tratava das 

“demonstrações financeiras”.  

Conforme Marion e Reis (2010, p. 1), em 05/07/1999, ficando claro que 

essa norma estava um tanto desatualizada, portanto foi encaminhado ao 

Ministério da Fazenda um anteprojeto de reformulação da Lei de Sociedades, 

originalmente elaborado por representantes do mercado. Posteriormente, em 

2000, esse anteprojeto foi encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso, 

sem modificações, mas, dessa vez, na forma de projeto de lei: Projeto de Lei nº 

3741.  

Alterações das leis 6404/76 e 6385/76 foram processadas na Lei nº 

11638 de dezembro de 2007, e na Medida Provisória nº 449, de dezembro de 

2008, o que foi um passo importante no caminho da convergência das práticas 

contábeis do Brasil com relação as normas internacionais de contabilidade. 
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De fato a Lei nº 11638/07, não só determinou a convergência dos 

princípios contábeis, como também revogou aspectos da lei de sociedades que 

impediam a adoção de várias das regras internacionais.  

Outra determinação da nova lei de sociedades foi a segregação da 

contabilidade para fins de demonstrações contábeis daquela destinada para 

fins tributários.   

 

2.4.2. A situação internacional 

 

Nos capítulos anteriores foi comentado o processo de convergência 

das normas dos principais órgãos internacionais IASB e FASB, que, embora 

mostre ainda diferenças de princípios entre eles, parece irreversível.  

De acordo com os comentários do IASB no Texto Consolidado, 

publicado em 2008, estão inclusas as regras emitidas até o dia 17 de janeiro de 

2008. 

Os princípios internacionais de contabilidade se encontram na 

Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação de Demonstrações 

Financeiras do IASB, e foi adotada pelo IASB em abril de 2001. 

Na Estrutura Conceitual, esses princípios foram agrupados em: 
 

 Pressupostos subjacentes; 

 Características qualitativas das demonstrações financeiras; e 

 Limitações na relevância e confiabilidade das informações. 
 
No grupo de pressupostos, incluem-se: 

 

 Regime de competência (parágrafo 22): [...] as demonstrações financeiras são 
preparadas com base na contabilização pelo regime de competência [...]. O IAS1 
esclarece, no parágrafo 28, [...] exceto as informações de fluxos de caixa, [...]. 

 Continuidade operacional (parágrafo 23): As demonstrações financeiras são 
normalmente preparadas no pressuposto de que uma entidade está em 

continuidade operacional e continuará em operação no futuro previsível [...]; 
 
As características qualitativas das demonstrações contábeis são os 

atributos que tornam as informações úteis para os usuários, sendo as quatro 
principais: 

 
 Compreensibilidade (parágrafo 25): Uma qualidade essencial é que sejam 

facilmente compreensíveis pelos usuários. Para esta finalidade, assume-se que 
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os usuários tenham um conhecimento razoável dos negócios, atividades 
econômicas e contabilidade [...]. 

 Relevância (parágrafos 26 à 30): [...] as informações devem ser relevantes às 
necessidades de tomada de decisões dos usuários [...] ajudando-os a avaliar 
eventos passados, presentes e futuros [...]. A IAS1 acrescentou “e agregação”, no 
início do parágrafo 29. 

o A relevância das informações e afetada por sua natureza e significância 
[...] (parágrafo 29). 

 Confiabilidade (parágrafos 31 à 42): [...] informações possuem a qualidade de 
confiabilidade quando estão livres de erros relevantes ou vieses [...]. 

o [...] devem representar fielmente, as transações e outros eventos que 
pretendem representar [...] (parágrafo 33); 

o [...] apresentadas de acordo com sua essência e realidade e não 
simplesmente de forma legal [...] (parágrafo 35 – essência sobre a forma); 

o [...] devem ser neutras, ou seja, livres de vieses [...] (parágrafo 36 - 
neutralidade); 

o [...] exercício da prudência na preparação das demonstrações financeiras 
[...] (parágrafo 37);  

o [...] devem ser completas dentro dos limites de significância e custo [...] 
(parágrafo 33 - integridade);  

 Comparabilidade (parágrafo 39): [...] uma característica é que os usuários sejam 
informados das políticas contábeis empregadas na preparação das 
demonstrações financeiras, de quaisquer mudanças nessas políticas e dos 

efeitos dessas mudanças [...]. 
 
 
Entretanto, também há limitações à relevância e confiabilidade, as 

quais são: 

 
 Tempestividade (parágrafo 43): a administração deve achar um equilíbrio entre a 

divulgação tempestiva e a divulgação de informações confiáveis; 

 Equilíbrio entre custo e benefício (parágrafo 44): [...] os benefícios devem exceder 
o custo de produzi-las [...]; 

 Equilíbrio entre características qualitativas (parágrafo 45): [...] a importância 
relativa das características qualitativas em diferentes casos é uma questão de 

julgamento profissional [...]. 
 

Embora a Estrutura Conceitual do IASB não trate diretamente dos 

conceitos de “visão verdadeira e justa e apresentação adequada”, a aplicação 

das características qualitativas e das normas contábeis pertinentes, 

normalmente, resulta na apresentação adequada das informações contábeis. 

No caso dos contratos de seguros, é de aplicação o Pronunciamento 

IFRS4 (sendo a primeira versão também chamada de fase I), que estabeleceu 

as regras para as entidades que aceitam transferência de riscos de seguros, as 

quais podem não ser, necessariamente, seguradoras ou resseguradoras 

constituídas com as formas jurídicas conhecidas. 

O IFRS4 trata dos assuntos diretamente relacionados com a atividade 

de aceitação de riscos, como são, por exemplo, os seguintes: 
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- Identificação dos contratos de seguro; 

- Separação dos contratos de investimento; 

- Avaliação dos contratos de seguro; 

- Tratamento dos custos de aquisição;  

- Contratos de resseguro; 

- Divulgação dos riscos de seguros. 

O IASB determina que, no entanto ser este um pronunciamento 

específico para os contratos de seguros, as respectivas entidades também 

devem observar as normas gerais aplicáveis às entidades não seguradoras 

para a contabilização de outros ativos e passivos.  

Nesse grupo de regras, incluem-se, dentre outras, os pronunciamentos 

IFRS3 (Combinações de Negócios), IFRS7 (Instrumentos Financeiros: 

Divulgações) e IFRS8 (Segmentos Operacionais), bem como as normas de 

contabilidade IAS1 (Apresentação de Demonstrações Financeiras), IAS27 

(Demonstrações Financeiras Consolidadas e Separadas) e IAS39 

(Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração). 

O próprio IASB reconhece que ainda não existe uniformidade na forma 

de apresentação das demonstrações financeiras em diferentes mercados, 

assim temos as US Gaap, French Gaap, German Gaap, Australian Gaap, Br 

Gaap, etc., por essa razão o Board, na primeira fase do IFRS4, adotou uma 

postura de bastante flexibilidade.  

Um caso interessante, talvez extremo, é o do mercado americano, 

onde cada estado da União, através das respectivas superintendências de 

seguros (Insurance Commissioners), pode emitir algumas normas específicas.  

Espera-se que, e esse é um dos objetivos principais da fase II, que, 

quando implantadas as novas normas, possam ser reduzidas as divergências 

hoje existentes na apresentação das demonstrações financeiras das entidades 

seguradoras. 
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CAPÍTULO III - Ambiente dos seguros 

 

3.1. A operação do seguro do ponto de vista financeiro 

 

Segundo Luporini (1993, p. 10), que cita a Mehr & Cammack, as 

pessoas e as organizações estão expostas a adversidades ou perigos que 

podem acontecer. Essa exposição acarreta o risco.  

Às vezes, esses riscos podem ser evitados ou eliminados, por meio de 

medidas de prevenção, outras vezes isso não é possível, restando à entidade 

exposta ao risco (seja pessoa física ou jurídica) dois caminhos: absorvê-los ou 

transferi-los. 

Ademais, esses perigos podem acontecer em quaisquer momentos e 

com valores não conhecidos. Uma alternativa viável para as unidades 

econômicas pode ser a transferência a um terceiro especializado, que estiver 

disposto a aceitá-los.  

Costuma-se afirmar, com todo fundamento, que o seguro é uma das 

formas mais eficientes de transferir riscos. 

Encontramos aqui dois conceitos importantes: risco e seguro.  

Quanto ao conceito de risco, encontramos diferentes definições: 

Por exemplo, segundo o dicionário Aurélio (1998, p. 1062), risco é: 

“[...] Perigo; probabilidade ou possibilidade de perigo; (jur.) possibilidade de 

perda ou de responsabilidade pelo dano (cf. álea); [...]”. 

Por outra parte, o dicionário de termos de seguros de Rubin (1987, p. 

283) define risco como “[…] incerteza de uma perda financeira; termo usado 

para identificar um segurado ou um evento contra o qual está sendo segurado 

[…]”. 

Para Joel G. Siegel, Jae K. Shim (1995, p. 353), entretanto, o risco é: 

“[…] probabilidade de um problema financeiro afetando o desempenho 

operacional ou a situação financeira, tais como risco econômico, incertezas 

políticas e problemas da indústria [...]”. 

A norma IFRS4 fala, no seu apêndice A, de “[...] risco de seguro: risco, 

exceto o risco financeiro, transferido do titular de um contrato de seguro à 

emitente [...]”. 



37 

 

Também Peter L. Bernstein (1998, p. 8), na introdução do seu livro, 

analisando a questão da probabilidade, expressa que (tradução do autor 

deste):  

 

[...] A palavra risco derivou do risicare, um antigo conceito italiano, que 
significa chance. Nesse sentido, risco é uma escolha antes de uma 
determinação sobre o resultado. As ações que estaríamos dispostos a 

tomar, que depende de quão livres estamos para fazer a escolha [...].  
 

No que diz respeito ao seguro, o dicionário Aurélio (1998, p. 1098), por 

exemplo, o define como um “[...] contrato aleatório, em que uma das partes se 

obriga a indenizar outra de um perigo, ou prejuízo eventual”. 

E, para o dicionário de termos de seguros de Rubin (1987, p. 150), o 

seguro é definido como um “[…] mecanismo para estabelecer contratualmente 

limites de um número de RISCOS PUROS agrupando-os”. 

Parece, assim, que a função primordial do seguro é muito importante, 

pois, sua finalidade é a de garantir que as consequências financeiras, 

decorrentes dos chamados riscos puros, não afetem os agentes econômicos 

de forma que possam impactar sua solvência ou sobrevivência. 

Entretanto, nem sempre que existe um risco existe o seguro, isto fica 

evidente lendo alguns parágrafos selecionados da obra de Baruch Berliner 

(1988, p. 1 e 3): 

 

Avanços em tecnologia, progresso social, o crescimento dos 
conglomerados urbanos e dos problemas sociais, acumulação de 
eventos, possibilidades de reações em cadeia e a crescente 
complexidade e tamanho de inúmeros riscos nos aproximam, cada vez 
mais ao limite de segurabilidade, confrontando-nos muito mais 
frequentemente com a seguinte questão: Quais riscos ainda são 
seguráveis?  
Uma resposta geral para esta pergunta não é possível, desde que 
depende de considerações subjetivas. No entanto, uma tentativa pode 
ser realizada para identificar essas considerações que são subjetivas, e 
limita-la tão longe quanto possível em favor de um objetivo ou ponto de 
vista aceitável pela maioria. 
Os critérios de segurabilidade [...]: a) aleatoriedade […]; b) perda máxima 
possível, c) valor do prejuízo por ocorrência, em média, d) tempo médio 
entre duas ocorrências com prejuízo, e) valor do prêmio do seguro […]” 

 

Desconsiderando os aspectos legais, um contrato de seguros supõe 

que uma das partes, o segurado, pagará a outra, o segurador, um determinado 

valor, chamado de prêmio (tradução da palavra premium) no início do contrato, 
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em troca receberá a garantia de que, caso aconteça algum evento (dentro de 

um prazo combinado) que lhe cause prejuízo, será ressarcido, nas condições 

do contrato subscrito, pela entidade.  

Dessa forma a operação do seguro é muito parecida com a de um 

contrato de derivativo, no qual o ativo vinculado é o valor da indenização, 

sendo fixados limites para o exercício do direito pelo vendedor (segurado).   

 

3.1.1. Mercado: 

 

O segurador é a instituição que aceita assumir os riscos transferidos 

pelos segurados.  

No Brasil a aceitação se dá de forma explícita, com a emissão da 

apólice, ou de forma automática por decurso de prazo, se a entidade não o 

rejeita ou questiona num prazo de 15 dias desde a solicitação da cobertura. 

É parte ativa do processo de contratação do seguro o corretor que 

assina a proposta (este documento é a solicitação formal da cobertura). O 

corretor intermedia a operação e representa o segurado perante a entidade. 

A participação do corretor na contratação do seguro é obrigatória no 

mercado brasileiro. 

A atuação do corretor é regulamentada por lei, e que a pessoa física 

que vier a exercê-la deve prestar exame de habilitação e estar registrada na 

Susep em cadastro específico. Um corretor pode ser pessoa jurídica desde que 

registrada na Susep e com um responsável com habilitação de corretor. 

Em alguns produtos, por exemplo, nos de previdência complementar 

pode haver um contato direto entre o participante e a entidade. 

Além da função de representação do segurado prevista na lei, o 

corretor capacitado cumpre outra importante função que é a de assessorar o 

segurado na detecção dos riscos que podem ameaça-lo e na escolha da 

melhor cobertura para suas necessidades, bem como nas providências a 

adotar quando aconteça o evento previsto na apólice (o chamado sinistro). 

A tecnologia e o comércio eletrônico mudaram muitas práticas 

tradicionais da intermediação de seguros, entretanto o corretor continua sendo 
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responsável pelas consequências dos erros e omissões na contratação dos 

seguros. 

 

3.1.1.1. O seguro no mundo 

 

De acordo com as informações da revista Sigma (2009, p. 35), o total 

mundial das receitas de prêmios alcançou US$ 4.269.737 milhões, em 2008.  

Desse total, 41,06% correspondiam à Europa, seguida pela América do 

Norte, com 31,52%; pelo Japão e outras nações industrializadas da Ásia, com 

15,81%, e os 11,61% remanescentes, são gerados por outras regiões. 

Á América Latina corresponde apenas 2,46% do total mundial. 

A distribuição das receitas mundiais de seguros gerais (não vida), por 

região geográfica, corresponde a milhões de US$, em 2008, conforme ao 

Quadro II do apêndice D, graficamente: 

Distribuição das receitas de prêmios de seguros por regiões em 2008, milhões de US$. 

 

Figura 01: Elaborada pelo autor deste estudo, com base em dados da revista Sigma nº 

3/2009. 

 

Os dados estatísticos publicados na revista Sigma (2009, p. 36), 

mostram que entre os anos de 2007 e 2008 houve uma queda global de 

América do 
Norte: 1.345.816 

América Latina: 
104.933 

Europa: 
1.753.200 

Japão e outras; 
675.109 

Ásia Sul e Leste: 
229.036 

Ásia Central 
MO: 29.213 

Oceania: 77.716 África: 54.713 
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receitas de prêmios de 2%, aproximadamente, e tanto a América do Norte 

quanto a Europa apresentaram quedas de 3,1% e 6,2%.  

Por sua vez lado a América Latina e Ásia (do Sul e Leste) mostraram 

crescimentos significativos: 8,4% e 16,3%, respectivamente. 

Geralmente, a importância do setor seguros na economia de um país é 

demonstrada, utilizando diversos indicadores, um deles relaciona as receitas 

de prêmios com o Produto Interno Bruto.  

O mesmo estudo da Swiss Re (2009, p. 42) mostra os valores desse 

indicador no mundo, destacando-se: Japão (junto a outros países 

industrializados da Ásia), com 10,41%, seguido pela América do Norte, com 

8,54%; Europa com 7,46%; e Oceania, com 7,02%. O índice mundial é de 

7,07%, que é puxado, evidentemente, pelas regiões com mercados mais 

desenvolvidos.   

Outro indicador é o prêmio per capita. Com base na mesma fonte, 

verifica-se que o maior valor desse índice corresponde a América do Norte, 

com US$ 3.988,80 em 2008, seguido pelo Japão (junto com outros países 

industrializados da Ásia), com US$ 3.173,20; Oceania, com US$ 2.271,90; e 

Europa, com US$ 2.043,90. A média mundial é igual a US$ 633,90. 

Todos os indicadores demonstram que o mercado de seguros se 

desenvolve em função da evolução da economia; por esse motivo, países em 

vias de desenvolvimento apresentem índices menores. 

Também se observa que os países emergentes expandiram os seus 

mercados, aumentando a sua participação no mercado mundial. Tudo isso está 

relacionado com os avanços desses mercados no contexto econômico mundial, 

notoriamente os chamados de Bric´s: Brasil, China, India e a ex-URSS. 

Nessas alterações, tiveram grande influência os produtos de vida e 

previdência, que têm apresentado uma queda de 5,3% nos países 

industrializados e um aumento de 14,6% nos países emergentes.  

Quanto aos produtos de “seguros gerais”, houve uma tendência similar 

sendo observada uma queda nas receitas de 1,9% (porém menor que nos 

produtos de vida) nos países industrializados e um aumento nas receitas de 

7,1% nos países emergentes.  
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Os valores do Quadro III, do apêndice D, da distribuição das receitas 

de prêmios, em milhões de US$, entre países industrializados e países 

emergentes, em 2008, são apresentados na seguinte figura: 

Distribuição das receitas entre países emergentes e industrializados, em 2008, milhões 
de US$. 

 

Figura 02: Elaborado pelo autor deste estudo, com base em dados da revista Sigma 

(3/2009) 

 

Todas essas tendências se explicam quando analisadas no contexto 

das turbulências ocorridas no cenário econômico mundial em anos recentes: 

altas taxas de desemprego, índices de crescimento do produto bruto interno, 

baixos ou nulos, crises bancárias, bolhas no mercado de hipotecas e risco de 

default de alguns países, dentre outras causas. 

Quanto ao Brasil, ocorreu o oposto, a estabilidade monetária refletiu-se 

no aumento, acima da inflação, das receitas geradas pelos seguros de vida e 

planos de previdência complementar. Por outra parte, fenômeno parecido 

aconteceu com os seguros de automóvel e de residências, como consequência 

dos aumentos da produção e venda de veículos no mercado interno, do 

aumento do crédito e da maior facilidade de acesso à vivenda pelas classes de 

menor renda, mas não devemos esquecer que também contribuiu para o 

crescimento do mercado de seguros a simplificação do processo de venda das 

apólices. 

Industrializados 
3.756.939 

Emergentes; 
512.799 
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3.1.1.2. O seguro no Brasil: 

 

Segundo a Fundação Nacional de Estudos de Seguros (FUNENSEG) 

(2007, p. 9), o nascimento do seguro no Brasil relaciona-se à fundação da 

primeira seguradora, a Companhia de Seguros Boa-Fé, em 24 de fevereiro de 

1808.  

Tratava-se, na realidade, de uma filial de uma companhia estrangeira: 

a Casa de Seguros de Lisboa. Um fato interessante é que essa seguradora foi 

criada com a finalidade de operar no seguro Marítimo. Isso tem toda a lógica, 

se pensarmos na participação de Portugal no comércio internacional e na 

necessidade de proteger os navegadores portugueses em razão dos infortúnios 

que ameaçavam as expedições. 

O início da atividade da previdência complementar, claro que não 

exatamente nos padrões modernos, é associado com a criação do Mongeral – 

Montepio Geral de Economia dos Servidores do Estado, em 1835. 

Segundo a FUNENSEG (2007, p. 9) a primeira companhia de seguros 

de vida teria sido a Tranquilidade, autorizada a funcionar em 1855. 

A atividade de capitalização inicia-se em 1929, quando é criada a Sul 

América Capitalização S A. 

Muitos anos depois é que aparece a primeira instituição resseguradora 

brasileira, que foi o Instituto de Resseguros do Brasil (hoje IRB-Brasil 

Resseguros S/A), fundado em 1939. Posteriormente, o IRB transformou-se 

numa entidade mista, cujos acionistas eram o estado nacional e as entidades 

seguradoras do mercado.  

A criação do IRB sanciona o monopólio estatal do resseguro no Brasil, 

porém, essa situação muda com a promulgação da Lei nº. 126/07, que põe fim 

ao monopólio e permite que outras companhias resseguradoras operem 

diretamente no mercado local.  

Quanto ao fato do fim do monopólio, devemos concordar com a opinião 

de Penteado Mendonça (01/2011) que afirma: “[...] Em 2007, o Brasil, depois 

de quase setenta anos, abriu o setor de resseguros quebrando o monopólio do 
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antigo Instituto de Resseguros do Brasil. Foi um passo importante para a 

consolidação da atividade seguradora no País [...]”. 

No que diz respeito ao marco jurídico, a atividade seguradora foi 

regulada, inicialmente em 1835, pelas normas do Código Comercial Brasileiro, 

que estabeleceu os direitos e deveres das partes contratantes de um seguro. 

Parte da normativa foi substituída quando foi promulgado o Código Civil 

Brasileiro, em 1916. 

A última norma legal que trata dos contratos de seguros é o Código 

Cívil, Lei nº. 10406, promulgada em 10 de janeiro de 2002. 

Antes disso, em 1966, ocorre um fato importante, que é a promulgação 

do Decreto-Lei nº. 73. Esta norma legal reformula a política de seguros no país, 

criando o Sistema Nacional de Seguros Privados. 

De acordo com o Decreto-Lei 73, formavam parte do Sistema, os 

seguintes atores: 

 O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP); 

 A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP); 

 O Instituto de Resseguros do Brasil (IRB); a partir da sanção da lei 

126/07, neste grupo, se mantido, estariam inclusas todas as 

entidades resseguradoras autorizadas a operar no mercado 

brasileiro, o IRB é parte deste grupo, não mais exercendo as 

funções normativas que lhe foram atribuídas pelo decreto 73. 

 As sociedades autorizadas a operar em seguros privados e 

capitalização, e entidades de previdência complementar aberta; e 

 Os corretores de seguros.  

A atividade seguradora, bem como, as de capitalização e previdência 

complementar aberta, é regulamentada pela Lei no. 9932/99 e, de forma 

complementar, pelas normas emanadas no Conselho Nacional de Seguros 

Privados (CNSP) 

O CNSP é responsável pela definição da política nacional de seguros e 

pelas regras e normas de operação dos seguros privados. Dentre suas 

atribuições estão a regulação dos seguros obrigatórios (responsabilidade civil 

de automóvel, sistema financeiro de habitação, etc.), bem como a fixação das 
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regras dos limites técnicos (valores máximos de seguro a serem aceitos pelas 

entidades por cada risco isolado). 

O Conselho está formado por representantes dos Ministérios de 

Justiça, Previdência Social, Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), 

Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sendo o seu 

presidente o ministro da Fazenda. 

Por sua vez, a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) é 

responsável pela fiscalização das operações, pela autorização para as 

seguradoras (e resseguradoras) operarem no Brasil, pelo acompanhamento da 

situação econômico-financeira e a solvência, pela intervenção das entidades 

em caso de insolvência, pela aprovação dos planos de seguros e pela 

fiscalização dos corretores de seguros. 

Os corretores de seguros são os intermediários legalmente autorizados 

para representar os segurados junto às seguradoras. Para atuar nessa função 

devem estar habilitados para operar, prestando exame a FUNENSEG e devem 

se registrar na SUSEP. 

A autorização para uma entidade operar com seguros é concedida pela 

SUSEP com base nos seguintes elementos básicos: indicação e identificação 

dos futuros controladores (provando que ele tem capacidade financeira 

compatível com o negócio), apresentação da estrutura de controle dos 

acionistas qualificados, prova da origem dos fundos, prova da idoneidade moral 

no Brasil e no exterior, outros investimentos dos controladores no Brasil. 

Após receber a aprovação prévia, os acionistas devem submeter o 

contrato social à Superintendência de Seguros.  

A aprovação da SUSEP está sujeita à prova de inexistência de 

restrições judiciais para os administradores e controladores e ao pagamento do 

capital mínimo requerido (conforme ramos e regiões de operação). 

A autorização é confirmada através de uma portaria da SUSEP, 

publicada no Diário Oficial da União. 

Uma entidade seguradora está sujeita à liquidação extrajudicial, mas, 

no marco legal vigente, não podem existir concordata nem quebra. 
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Para poder continuar operando, as companhias devem manter uma 

margem de solvência mínima, o que significa que devem manter um patrimônio 

líquido ajustado suficiente.  

A suficiência está determinada pela relação entre o ativo líquido 

(Patrimônio Líquido Ajustado), os prêmios líquidos emitidos nos últimos doze 

meses ou uma percentagem média dos sinistros retidos nos últimos três anos. 

O capital mínimo requerido para as companhias operarem no mercado 

brasileiro é composto por uma parte fixa, determinada em função dos ramos 

que serão operados pela seguradora mais uma parte variável, determinada em 

função das regiões onde a companhia deseja atuar. 

Assim, o capital mínimo requerido para uma companhia operar em 

seguros patrimoniais em todo o Brasil não pode ser inferior a R$ 15.000.000, 

sendo que a parte fixa é igual a R$ 1.200.000. 

No caso dos seguros de vida e produtos de previdência complementar, 

o capital mínimo requerido para operar em todo o Brasil não pode ser inferior a 

R$ 7.200.000. 

Para efeitos de solvência, e acompanhando as práticas internacionais, 

deve ser estimado o capital com base nos riscos da seguradora de: subscrição, 

sinistros e operações (ainda não implementado). 

 

3.1.1.3. Produtos e serviços 

 

Os tipos de seguros podem ser classificados de diferentes formas, por 

exemplo, em função da natureza dos riscos: em seguros de vida e não vida, ou 

patrimoniais e de danos, de curta e longa duração (classificação adotada pelo 

FASB para um objetivo específico), outras classificações também podem ser 

adotadas, como, por exemplo, a diferenciação por ramos. 

Na Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) nº 

162/06, que trata das provisões técnicas, são tratados dois grandes grupos de 

seguros: (I) o de seguros de danos, seguros de vida em grupo e seguros de 

renda de eventos aleatórios; (II) planos previdenciários privados e seguros de 

vida individual e seguros de vida com cobertura de sobrevivência, e, em cada 

um desses grupos, alocam-se os “ramos” que incluem produtos similares.  



46 

 

Para efeitos das provisões a norma aloca no agrupamento (I) os 

seguros de vida em grupo (cobertura de morte, de curto prazo, um ano) e no 

grupo (II) os seguros de morte e de sobrevivência de longo prazo, dentre eles, 

as rendas de previdência. 

Nos parágrafos seguintes serão analisados de forma sucinta os 

diferentes tipos de seguros. 

3.1.1.3.1. Seguros de Vida: 

Cobrem a morte ou sobrevivência do segurado (pessoa física); em 

geral, no Brasil, trata-se de um único segurado. No mercado americano, 

existem apólices com cobertura para duas ou mais pessoas (chamados 

comumente de seguros de conjunto ou joint life). 

Os seguros de vida podem ser contratados de duas formas: a) 

individualmente (diretamente com a seguradora, mas por intermédio de um 

corretor), ou, b) em grupo, através do chamado estipulante, que pode ser um 

empregador, uma associação ou outro tipo de tomador. O estipulante assume o 

compromisso de pagamento dos prêmios perante a seguradora (pela sua conta 

ou coletando-os dos segurados) e também a obrigação de encaminhar a 

documentação para a seguradora. 

No seguro individual, o prêmio depende da idade, estado de saúde do 

segurado e do capital escolhido, com restrições, pois a seguradora estabelece 

as regras dentro das quais a aceitação é viável. O prazo da cobertura é longo, 

podendo chegar, em algumas modalidades de seguro, até o fim da vida do 

segurado (esse tipo de contrato é chamado de “vida inteira” ou “ordinário”), em 

outros casos, é contratado por tempo determinado. Algumas modalidades 

contemplam a possibilidade, de o próprio segurado receber o valor de face 

caso esteja vivo no fim do prazo (é o chamado “seguro dotal”).  

Os seguros de vida em grupo cobrem apenas os riscos de morte (por 

causas naturais ou acidente), bem como os de invalidez e acidente, também 

sob algumas condições. Nesta modalidade o prêmio é calculado com base no 

princípio das mutuas, isto é, repartindo o custo total entre todos, 

proporcionalmente ao capital segurado individual. A duração desses seguros é 

de um ano e a manutenção depende da vontade do estipulante. 

3.1.1.3.2 Seguros de acidentes pessoais  
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Em alguns países, estes produtos são agrupados com os seguros 

gerais (não vida). O objetivo é indenizar o segurado ou beneficiário, caso o 

segurado sofra um acidente que cause a invalidez total ou parcial e 

permanente ou a morte. 

A cobertura inclui as despesas médico-hospitalares e as diárias em 

caso de incapacidade temporária.  

Pode ser contratado de forma individual ou em grupo e por um período 

menor que um ano. 

Frequentemente essas coberturas são oferecidas junto com as das 

apólices de vida em grupo, mas também, pela sua simplicidade, é 

comercializado em diferentes segmentos de mercado, como os de cartões de 

créditos, conta correntistas, agências de viagens, aluguel de automóveis, etc. 

O custo desse seguro é baixo, e as condições de aceitação pelas 

seguradoras não são muito rigorosas, exceto em casos específicos, ou seja, 

quando o segurado realiza atividades de alto risco (paraquedismo, piloto em 

competições de automóvel, motociclismo, aviação privada, ultra-leve, e outras).   

3.1.1.3.3. Seguros de morte com finalidade específica  

Em geral não são contratados através de apólices individuais, mas 

através de um tomador ou estipulante.  

Existem muitas modalidades, por exemplo, o educacional, cujo objetivo 

é garantir a continuidade dos estudos de um aluno em caso de falecimento do 

pai ou tutor. A seguradora assume o pagamento das despesas de matrícula e 

mensalidades em caso de morte do responsável até o fim do ciclo normal dos 

estudos, comumente aplicável ao ensino fundamental ou ensino médio. O 

tomador ou estipulante é o estabelecimento de ensino. 

Outra modalidade amplamente difundida é o chamado de seguro 

prestamista, com a compra de um bem com financiamento (pode ser 

eletrodoméstico, veículo, etc.); em geral, são feitos em grupo, sendo o tomador 

do seguro o banco ou o financiador. Em caso de morte do titular (pode também 

ser contemplada a invalidez permanente), é cancelado o saldo da dívida, caso 

houver excedente este á repassado a um beneficiário nomeado pelo devedor. 

Em algumas apólices, também é prevista uma cobertura limitada em caso de 

inadimplência causada por demissão do emprego do titular. 
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Uma variante do prestamista é o caso das dívidas por hipoteca. Nesse 

caso, com a morte ou incapacidade total e permanente do segurado, a 

seguradora cancelará a dívida no momento do falecimento ou da incapacidade. 

Como exemplos: os financiamentos da casa própria feitos pelo Sistema 

Financeiro de Habitação (SFH). 

3.1.1.3.4. Seguro de saúde  

Poderia ser considerado, também, como um seguro de pessoas, no 

entanto é uma modalidade diferente do seguro de vida. 

Em muitos mercados seguradores (não é o caso do Brasil), os 

resultados são tratados em conjunto com os de seguro de vida, é o grupo de 

ramos Life & Health.  

Quando se trata da cobertura feita através de uma apólice de seguro, 

segundo de Souza (2007, p. 63), garante-se “[...] o reembolso de despesas 

médicas feitas pelo segurado e previstas no contrato [...]”. Nesse caso, o 

segurado tem opção de utilizar uma rede “referenciada” de prestadores 

utilizando uma carteira emitida pela entidade, a qual, dentro das regras 

estabelecidas, lhe permite acessá-los sem desembolsos de dinheiro ou 

pagamento ao prestador da escolha do cliente e solicitar o reembolso à 

companhia. 

Por se tratar de um seguro, o segurado se compromete a pagar um 

prêmio. O seguro pode ser contratado de forma individual (em geral não é 

comercializado), ou em grupo, através de uma empresa (contratado pelo 

empregador) ou de uma associação de classe.  

Trata-se de um seguro anual, mantido enquanto o segurado (ou o 

tomador) continue a pagar os prêmios. 

Existem modalidades de cobertura de planos de saúde oferecidas por 

outros tipos de operadores (hospitais, santas casas, sociedades de medicina 

em grupo, cooperativas médicas, planos administrados, etc.); nessas opções, 

em geral, não existe a possibilidade de escolha de um prestador de serviços 

médicos fora da rede “indicada”, o atendimento é feito pela rede própria de 

médicos, estabelecimentos hospitalares, laboratórios de exames, clínicas de 

fisioterapia, etc. Por essa razão, em geral, não existe a possibilidade de 

reembolso quando o atendimento é feito fora da rede. 
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Os eventos cobertos (ou procedimentos) mais comuns são: consultas, 

exames laboratoriais gerais, tratamentos de fisioterapia, de quimioterapia e 

radioterapia, partos, internações com ou sem cirurgias e tratamentos 

ambulatoriais. 

As normas de operação e de contabilidade são ditadas pela Agencia 

Nacional de Saúde (ANS), órgão do governo equivalente à Superintendência 

de Seguros (SUSEP).  

Antes da criação da ANS as seguradoras de saúde eram fiscalizadas 

pela Susep. 

3.1.1.3.5. Previdência complementar aberta (planos previdenciários 

privados) 

Esta modalidade é enquadrada também como seguro de pessoas, pois 

o seu objetivo é prover de pagamentos periódicos (na forma de renda) uma 

pessoa física (chamado de participante e beneficiário), em caso de 

sobrevivência depois de um período de contribuição. 

É um mecanismo de poupança, similar à aposentadoria, por isso, às 

vezes, a previdência complementar é chamada de aposentadoria privada. 

Os prêmios são chamados de contribuições, podendo os pagamentos 

da renda se estender durante um período máximo de anos condicionado à 

sobrevivência do beneficiário durante um período predeterminado, ou pode ser 

vitalício. 

Há modalidades de previdência complementar que permitem transferir 

a outro beneficiário o direito de receber a renda, desde que nomeado pelo 

participante que contratou o plano, também podem ser de forma temporária ou 

vitalícia. 

Os prêmios (ou contribuições) são remunerados com taxas de juros 

acordadas entre as partes ou em função de rentabilidade de uma carteira 

(fundos específicos identificados). 

Os planos preveem resgates dos fundos acumulados por parte do 

titular (antes do início do período de gozo do benefício de renda). 

São frequentes os planos que acrescentam coberturas de renda por 

invalidez total e permanente e pagamentos únicos em caso de morte 

(pecúlios). 
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No mercado são exploradas outras variantes de previdência 

complementar, que são: (a) planos fechados constituídos por empresa ou 

grupos de empresas para os seus funcionários; (b) planos instituídos (por 

intermédio de sindicatos ou associações); e (c) a previdência complementar de 

funcionários públicos (criada pela Lei 108/01). Todas estas variantes são 

fiscalizadas pela Superintendência de Previdência Complementar (Previc). 

O segmento de previdência complementar experimentou um grande 

desenvolvimento após a consolidação do plano real por conta da estabilidade 

da moeda.  

3.1.1.3.6. Seguros de Danos 

Inclui-se neste grupo o resto dos seguros, também chamados de 

patrimoniais, de responsabilidade ou simplesmente de seguros gerais (numa 

época até de seguros “elementares”), sendo os mais relevantes, em termos de 

receita e participação no mercado os descritos a seguir. 

3.1.1.3.7. Seguro de Automóvel 

Os seguros de automóvel, nas suas diferentes coberturas, detêm um 

market share significativo no mercado brasileiro (e em outros), representando, 

aproximadamente, 35% das receitas totais de prêmios e de 50% das despesas 

totais por sinistros. 

Esse seguro cobre as perdas ou danos causados no veículo segurado 

(automóvel, motocicleta, caminhão, reboque, ônibus, etc.), decorrentes de 

colisão, incêndio e roubo do bem segurado.  

Também quando a apólice de automóvel incorpora a cobertura de 

Responsabilidade Civil Facultativa, são indenizados pelo acidente os prejuízos 

causados a terceiras pessoas ou aos bens afetados. Tudo isso não é ilimitado 

para a seguradora, pois as importâncias seguradas (para danos materiais e 

pessoais) são fixadas previamente no contrato. Trata-se de uma cobertura 

adicional à cobertura principal do automóvel com as suas próprias regras. 

Nos casos de danos decorrentes de colisões que não impliquem a 

perda total do veículo, dependendo do montante dos prejuízos, pode haver 

uma participação financeira do tomador da apólice, é a franquia. Com a 

franquia, que é fixada para cada tipo de veículo, marca e modelo, muitos 
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prejuízos são absorvidos totalmente pelo dono do bem, e este fator influencia 

no custo do seguro. 

Como aconteceu com outros seguros, na última década, o “tradicional 

seguro do carro” evoluiu não só na contemplação das formas de contratação e 

coberturas segmentadas bem como também na precificação taylor-made 

contemplando o perfil de risco do motorista.   

3.1.1.3.8. Seguro de incêndio 

É um dos mais conhecidos de longa data, junto com o seguro de 

transporte marítimo. Cobre, basicamente, as perdas e danos materiais dos 

bens segurados, ocasionados pelo fogo, pela queda de raios e por explosões 

de gás.  

Outros riscos podem ser cobertos de forma opcional, como, por 

exemplo, por danos elétricos, vendaval, impactos de veículos terrestres, queda 

de aeronaves, e até danos a terceiros, dentre outros. 

Essa modalidade tradicional do seguro foi basicamente destinada a 

cobrir propriedades, bem como os respectivos conteúdos (matérias-primas, 

produtos terminados, computadores, etc.). 

Na origem, foi um seguro destinado aos estabelecimentos industriais, 

comerciais ou residências, foi adaptando-se progressivamente às novas 

necessidades dos consumidores. Hoje há coberturas específicas para 

condomínios, pequenos comércios, indústrias, grandes riscos. 

Da mesma forma, incorporam-se a essa apólice cobertura de lucros 

cessantes ou interrupção de negócios decorrentes de alguns dos riscos 

principais, de aluguéis, etc. 

Normas específicas de autoridades determinam casos nos quais os 

seguros devem ser feitos obrigatoriamente pelos titulares do bem. 

Uma característica importante desse tipo de seguros é que existe 

também um mecanismo de participação do segurado no prejuízo, chamado de 

“rateio”.  

A cláusula de “rateio” significa a participação do segurado no valor do 

prejuízo em proporção ao valor patrimonial não segurado pelo tomador da 

apólice, o que seria uma penalidade pela deficiência na cobertura seguro. Nas 

variantes atuais do seguro de incêndio (especialmente nas apólices 
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compreensivas, isto é, que cobrem vários riscos), já é previsto um limite 

máximo de indenização, o que elimina o problema do rateio. 

Atualmente as apólices compreensivas representam uma fatia 

importante do seguro de incêndio pela sua simplicidade, de contratação e de 

administração.  

3.1.1.3.9. Seguro de transportes 

Provavelmente, é um dos tipos de seguros conhecidos de mais longa 

data. Geralmente, quando procuramos encontrar a origem do seguro, trazemos 

imediatamente na lembrança os carregamentos transportados por navio da 

Europa (Veneza) até o Oriente e a volta desses navios com as especiarias.  

O objetivo dos seguros de transporte é cobrir os prejuízos causados à 

carga segurada durante o transporte até a entrega ao comprador, também os 

danos do transporte. 

Contempla diversas formas, segundo o tipo de transporte: rodoviário, 

marítimo, aéreo.  

A contratação do seguro é determinada de acordo com a cláusula de 

transporte, sendo contratado pelo importador nos casos: EXW, FAS, FOB, 

FCA, CFR, CPT e DAF, por outro lado se as cláusulas foram CIF, CIP, DES, 

DEQ, DDU ou DDP, o seguro deve ser contratado pelo exportador.  

Pelas características da legislação aplicável e, naturalmente, pelos 

tipos de risco inerentes a cada situação, distingue-se nesse seguro o transporte 

dentro do próprio país (nacional ou “inland marine”) ou fora do país 

(internacional ou “ocean marine”). 

O seguro de transporte nacional, no caso do Brasil, particularmente, o 

rodoviário, apresenta grande risco devido ao roubo de cargas, que exige das 

seguradoras focar prioritariamente nos aspectos de seleção e aceitação do 

cliente e de prevenção. 

A cobertura a transportadoras dar-se-á em geral com apólices 

“flutuantes”, estabelecendo uma responsabilidade máxima por embarque ou 

local, emitindo-se um “certificado” de cobertura por cada embarque de acordo 

com as relações mensais que a transportadora envia à seguradora. A dinâmica 

do negócio faz com que a comunicação seja feita após o fim do risco, o que 
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acontece nas viagens de curta duração. A cobertura da mercadoria começa 

desde a saída do local do vendedor ou produtor até a entrega ao comprador. 

No que diz respeito ao transporte marítimo internacional, há uma maior 

complexidade: nem todas as seguradoras possuem o conhecimento e a 

experiência necessários, tanto no processo de aceitação quanto no de 

avaliação dos prejuízos (liquidação do sinistro), então costumam recorrer a 

profissionais especializados como os liquidadores de seguros. Os liquidadores 

são conhecidos no mercado internacional como claims adjusters, tem atuação 

globalizada, em sua maioria, são “credenciados” ou admitidos pelo Lloyd´s de 

Londres. 

Tanto no caso de transporte nacional quanto internacional, 

apresentam-se desafios também no tratamento contábil das operações, no que 

diz respeito ao início da obrigação do segurador, ao reconhecimento da receita 

e às provisões técnicas. Por exemplo, no Brasil a Superintendência de Seguros 

exige a constituição de uma provisão técnica para estimar o montante dos 

prêmios de seguros não emitidos, porém como o risco já iniciado.    

3.1.1.3.10. Seguro de aeronavegação 

Segundo de Souza (2007, p. 67) o objetivo deste seguro é cobrir os 

“[...] riscos a que estão expostas as pessoas e as coisas transportadas por via 

aérea [...]”.  

Os danos à aeronave também estão cobertos. 

Na prática, é feita uma diferenciação entre as frotas comerciais de 

linhas regulares de navegação aérea, de linhas não regulares e a aviação 

executiva em aspectos de aceitação e precificação dos riscos. 

Nos últimos anos, as estatísticas apontam o crescimento da aviação 

executiva, e, consequentemente, dos seguros para esses tipos de aeronaves. 

Também conforme de Souza (2007, p. 67), “[...] de funcionamento 

semelhante ao seguro de aeronaves há o seguro de embarcações [...]”. 

3.1.1.3.12. Seguros de responsabilidade civil 

De acordo com Silney de Souza (2007, p. 69), este seguro: 

  

“... garante o reembolso de indenizações que o segurado venha a ser 
obrigado a pagar em consequência de lesões corporais ou danos 
materiais sofridas por terceiros por culpa involuntária do segurado ou de 
pessoas pelas que deva responder civilmente...”. 
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O seguro de responsabilidade civil é um tipo de seguro cuja evolução 

esta fortemente relacionada não só ao grau de desenvolvimento do país, mas 

também a uma maior consciência do consumidor com relação aos seus 

direitos, é por essa razão que a modalidade não alcançou, no Brasil, a 

importância que tem em outros mercados seguradores. 

Neste grupo estão inclusas, algumas modalidades especiais, como, por 

exemplo, as de responsabilidade civil geral, profissional e de produtos. 

Em casos como o de responsabilidade profissional, a apólice cobre, 

dentro das condições contratuais, as lesões corporais causadas no exercício 

da medicina; é bem conhecida a dificuldade desses profissionais nos Estados 

Unidos de obter coberturas das seguradoras, sendo em alguns estados os 

custos até proibitivos. 

 No caso de produtos, casos notórios são os acidentes causados por 

alguns modelos de automóvel nos Estados Unidos, ou no Brasil, há pouco 

tempo pelo Volkswagen Fox. 

Nesses seguros é atribuída, com razão, a maior importância a seleção 

do risco: do médico, ou do fabricante do produto. 

3.1.1.3.13. Seguro DPVAT 

É um seguro obrigatório que cobre “[...] os danos pessoais causados 

pelo veículo ou carga transportada aos envolvidos no acidente [...]”, 

independente da culpa do segurado. É a responsabilidade civil intrínseca do 

proprietário do bem. 

Este seguro é administrado pelo Consórcio DPVAT, que é uma 

entidade seguradora independente cujos acionistas são as companhias 

seguradoras. 

Os prêmios são arrecadados, anualmente, junto com o pagamento do 

licenciamento do veículo. 

Dos prêmios arrecadados, uma parte é transferida ao Estado nacional 

e a outra parte à Federação de Corretores de Seguros, o valor remanescente é 

utilizado para o pagamento dos sinistros. 

Esse seguro fornece uma cobertura mínima, pois as importâncias 

máximas seguradas são pequenas.  



55 

 

Em caso de reclamações de grande valor, ou de danos materiais, deve 

ser acionada a Cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa, que é 

contratada voluntariamente pelo proprietário do veículo junto com a apólice de 

automóvel. 

Na década de 1980, este seguro era comercializado diretamente pelas 

seguradoras do mercado, verificando-se uma acirrada concorrência na 

angariação dos negócios.  

3.1.1.3.14. Outros seguros 

Neste grupo são incluídos, dentre outros, os de roubo, tumultos, 

engenharia, fiança locatícia, fiança, garantia, D&O (Directors and Officers, isto 

é, Diretores e Administradores) 

Todas essas modalidades estão ganhando, nos últimos anos, maior 

participação nas carteiras das seguradoras, particularmente as duas últimas 

coberturas. 

As apólices de fianças substituem com vantagem, pelo custo, às 

fianças bancárias. 

Por sua vez, as apólices de fiança locatícia substituem o depósito de 

garantia que era exigido do locatário. 

A apólice D&O cobre as reponsabilidade dos administradores e 

dirigentes de empresa pelos prejuízos causados no exercício das suas 

funções. 

 

3.1.1.4. O resseguro 

 

As seguradoras aceitam os riscos que lhe são transferidos pelos 

segurados que decidiram não assumi-los por conta própria.  

Por sua vez, as seguradoras não possuem capacidade ilimitada de 

retenção de riscos e também devem procurar mecanismos para transferi-los. 

Uma forma adequada de fazê-lo é utilizando o resseguro, que é definido, de 

forma simplificada, mas não muito precisa, como “o seguro do seguro”. 

A cessão de resseguro se formaliza através de um contrato, que pode 

incluir um risco só ou toda a carteira de uma seguradora. Diversas modalidades 

e tipos permitem adequá-los as características de cada entidade. 
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O mercado de resseguros é, pela natureza da atividade, globalizado, e 

nele participam entidades de todo o mundo, no entanto, até poucos anos, as 

seguradoras brasileiras não tinham acesso direto a ele.  

Em janeiro de 2007, com a sanção da Lei Nacional nº. 126 é 

introduzida uma importante mudança no setor de seguros, pois essa lei põe fim 

ao monopólio do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), possibilitando assim a 

abertura do mercado brasileiro para que outras entidades privadas, locais ou 

estrangeiras, possam oferecer coberturas de resseguros. 

Desde a fundação do IRB, uma sociedade de economia mista, mas 

com maioria do governo da União, os excedentes da retenção das seguradoras 

deviam ser obrigatoriamente cedidos ao ressegurador oficial. 

A partir de dezembro do mesmo ano de 2007, o Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 

emitiram várias normas com o objetivo de disciplinar as operações de 

resseguro, retrocessão e corretagem de resseguros. Outras regras 

complementares relativas a requerimentos de capital e solvência se seguiram 

posteriormente. 

A Lei nº. 126 estabeleceu que as operações de resseguros e 

retrocessões só podem ser realizadas, após prévia autorização da SUSEP, por 

três tipos de resseguradoras: locais, admitidas ou eventuais: 

As resseguradoras locais são companhias constituídas no Brasil com o 

propósito exclusivo de operar em resseguros e retrocessões; 

As admitidas são companhias estrangeiras de resseguro operando 

através de um escritório de representação constituído e domiciliado no Brasil. 

E as chamadas resseguradoras eventuais são companhias 

estrangeiras de resseguro operando sem um escritório de representação, 

também não estão domiciliadas no Brasil. 

Para cada um desses tipos de entidades, foi estabelecida uma 

exigência diferenciada de capital mínimo para operar, sendo de R$ 60 milhões, 

u$s 100 milhões e u$s 150 milhões, respectivamente. 

Um aspecto interessante previsto na regulamentação é que a 

contratação de coberturas com as resseguradoras eventuais e admitidas deve 



57 

 

ser precedida de uma análise da qualificação por uma agência de rating 

reconhecida, dentre as quais as seguintes: 

 AM Best; 

 Standard & Poors; 

 Moodys; e 

 Fitch. 

De forma similar ao procedido em outros países que passaram pelas 

mesmas experiências do Brasil em relação ao resseguro (a exemplo da 

Argentina), na Lei nº. 126 foram estabelecidos prazos e limites porcentuais 

para a livre colocação dos excedentes com resseguradores estrangeiros. 

Dessa forma, até janeiro de 2010, 60% dos contratos de resseguros 

deviam ser colocados com companhias resseguradoras locais e após essa 

data a percentagem deveria cair para 40% Essa norma foi alterada em fins de 

2010, mantendo-se as percentagens originais por mais um ano. 

No Brasil estão operando, de forma direta, várias das resseguradoras 

internacionais conhecidas, bem como outras formadas com capitais nacionais. 

 

3.1.2. Operadores no mercado de seguros 

 

Existem no Brasil, aproximadamente: 

- 114 entidades seguradoras, das quais, 57 são independentes e as 

restantes formam parte de grupos econômicos (incluindo os segmentos 

de seguros e previdência complementar aberta) fiscalizadas pela 

autoridade seguradora; 

- Mais de 67.000 corretores registrados na SUSEP; e 

- Mais de 2000 operadores de planos de saúde, registrados na Agência 

Nacional de Saúde (ANS). 

Para efeitos de análises financeiras ou mercadológicas, as companhias 

podem ser agrupadas em função do grupo econômico (do mesmo controlador) 

a que pertencem, identificamos, assim, 28 grupos (a média de companhias por 

grupo é maior de dois).  

Esses números demonstram que o mercado segurador brasileiro 

apresenta um alto índice de concentração.  
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Atualmente, o mercado brasileiro representa, aproximadamente, um 

4% do PIB em termos de receitas de prêmios, considerando os segmentos de 

seguros pessoais, isto é, o de vida e o de saúde, seguros patrimoniais, 

previdência complementar aberta e capitalização.  

Esse patamar foi alcançado no último quinquênio, após a consolidação 

do processo de estabilização monetária iniciado com o Plano Real. Lembramos 

que nas décadas de 1970 e de 1980, as receitas de prêmios alcançavam 

apenas 1% do Produto Interno Bruto (PIB). 

Entretanto, mesmo considerando que esse crescimento das receitas foi 

significativo, devemos reconhecer que o índice de participação do setor de 

seguro na economia está, ainda, muito aquém dos observados em países 

como Japão, Estados Unidos, Canadá e outros da Europa Ocidental, onde o 

mercado segurador representa até 7% do respectivo PIB nacional.   

No Brasil, podemos afirmar que o crescimento do mercado de seguros 

deveu-se, principalmente, aos produtos de seguros pessoais pelo efeito direto 

decorrente da queda da inflação. No entanto, e apesar de estarem em declínio 

os seguros patrimoniais, estes ainda têm um grande peso nessas receitas, pelo 

fato de a indústria de automóvel também apresentar um aumento significativo 

na produção e venda de veículos no mercado interno.  

Historicamente, em países de economia mais estável, e com boa 

distribuição de renda, os seguros de vida e planos de previdência 

complementar aumentaram sua participação nas últimas décadas, entretanto, 

nesses mesmos países, os seguros patrimoniais apresentaram declínio das 

receitas. 

No Brasil, o seguro de automóvel representa mais de uma terceira 

parte do volume de prêmios coletados.  

Por outro lado, é curioso que, apesar de se perceber uma maior 

consciência nos consumidores quanto aos seus direitos, em geral, alguns 

produtos de seguros, como, por exemplo, os de responsabilidade civil, 

profissional, etc., ainda aparecem com uma participação muito modesta. 

Provavelmente, trata-se de uma questão cultural. 

A própria legislação leva a uma segmentação do mercado por tipo de 

produtos, assim encontramos: 
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 Seguradoras que operam: 

o Seguros gerais ou patrimoniais, 

o Seguros de vida, ou  

o Seguros de saúde. 

 Entidades Abertas de Previdência Complementar que operam: 

o Planos de renda diferida para aposentadoria e pensão; e 

o Seguros de morte, de forma isolada, ou junto com a 

cobertura de renda por sobrevivência. 

Não incluímos, nos grupos acima, as companhias que comercializam 

os títulos de capitalização, que também formam parte do sistema nacional de 

seguros e são fiscalizadas pela SUSEP. Os títulos de capitalização juntam no 

mesmo contrato um mecanismo de poupança e um sorteio. Uma parte do 

pagamento mensal é alocada a uma “conta” cujo montante no fim do contrato é 

igual ao capital nominal ou de face, e que será devolvida ao titular 

integralmente. A outra parte é uma loteria e, caso o titular seja favorecido num 

sorteio, poderá receber o capital nominal, de forma antecipada.   

Quanto aos planos de saúde, estes também podem ser explorados por 

sociedades seguradoras (com base no sistema de reembolso) e outros 

operadores de saúde que são entidades que oferecem, exclusivamente, a 

prestação dos serviços médicos, de laboratório ou ambulatoriais individuais ou 

grupais.  

Todas as entidades que operam no segmento da saúde, sejam 

seguradoras ou não, são supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), que é o órgão de fiscalização do Governo Federal. 

O gráfico seguinte apresenta a distribuição das receitas de prêmios por 

ramos de seguros gerais, no Brasil, em milhões de R$, em 2009. 

 

Receitas de prêmios por ramos de seguros gerais, Brasil, 2009, milhões de R$. 
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Figura 03: Elaborada pelo autor deste estudo, com base em informações da SUSEP. . 

 

3.2. Informações para acionistas e clientes 

 

Atualmente, no Brasil, as seguradoras estão obrigadas a publicar, até o 

fim do primeiro trimestre do ano, as demonstrações contábeis completas (junto 

às notas explicativas e parecer dos auditores externos) correspondentes ao 

exercício findo em 31 de dezembro do ano anterior. 

Também devem publicar, de forma resumida, os balanços patrimoniais, 

demonstrativos de resultado e fluxo de caixa dentro dos 90 dias de 

encerramento do primeiro semestre. 

Essas divulgações são feitas em jornais de grande circulação; em 

princípio, não existe uma informação específica para os acionistas, em grande 

parte porque a maioria dessas sociedades não é de capital aberto (há apenas 

duas entidades desse tipo). 

Historicamente, as demonstrações contábeis das entidades de seguros 

não foram muito explícitas para os usuários, pois, em muitos casos, os 

princípios de contabilidade não eram aplicados na íntegra, as normas contábeis 

da Susep não tinham grandes pontos de convergência com as normas 
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internacionais, especialmente, no que diz respeito às provisões técnicas, 

procedimentos e metodologias atuariais, isto posto, sem falar da manutenção 

do regime de caixa até o fim da década de 1980. 

Conforme descrito anteriormente, essa situação esta mudando e os 

clientes, particularmente aqueles que possuem planos de previdência 

complementar, estão cada vez mais interessados na conduta e nos resultados 

da entidade. 

 

3.3. A solvência das entidades    

 

A solvência de uma unidade econômica é a capacidade de a entidade 

cumprir todos os seus compromissos, com clientes, fornecedores, acionistas, 

funcionários e governo.      

De acordo com Melgarejo Armada (2004, p. 13): ”Pode definir-se a 

solvência [...] como a aptidão para poder continuar desenvolvendo o exercício 

da atividade [...]”.  

O mesmo Melgarejo (2004, p. 13) acrescenta depois que “[...] é 

tradicional no mundo acadêmico aproximar-se ao conceito de solvência 

distinguindo entre estes dois conceitos: solvência estática e dinâmica”.  

Finalmente Melgarejo (2004, p. 14) conclui a sua ideia afirmando que: 

 

A Doutrina entende por [...] solvência estática, a capacidade de o 
segurador fazer frente aos compromissos adquiridos como consequência 
da sua atividade seguradora, e se materializa através das reservas ou 
provisões técnicas e [...] através do conceito de solvência dinâmica se 
pretende expressar a capacidade do segurador para cumprir os 
compromissos que puderam aparecer como consequência da sua 
atividade futura. 

 

Outro conceito muito utilizado é o da margem de solvência, “[...] 

entendida como uma exigência de origem legal, adicional e diferenciada dos 

recursos que deve manter a entidade seguradora como consequência dos 

compromissos que nascem especificamente do contrato de seguro [...], sendo, 

na prática, um indicador [...] utilizado [...] na supervisão administrativa da 

atividade seguradora [...]” (Melgarejo, 2004, p. 8). 
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Na normativa brasileira, a margem de solvência é tratada nas 

resoluções do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) de números 

8/1989 e 55/2001, que a caracteriza como à suficiência do ativo líquido para 

cobrir um montante igual ou superior ao maior valor de: 

 20% do total da recita líquida de prêmios emitidos e retidos dos 

últimos doze meses; ou 

 33% da média anual total dos sinistros retidos dos últimos trinta e 

seis meses. 

No cálculo desse índice são computadas todas as linhas de negócios, 

exceto as de vida e previdência complementar. As entidades devem apresentar 

os cálculos da margem de solvência junto com o encerramento das 

demonstrações financeiras de junho e de dezembro. 

Conceitualmente, a solvência de uma entidade seguradora não seria, 

tecnicamente, muito diferente da solvência de outra instituição financeira. Por 

exemplo, em artigo de autoria do Grupo de Subscrição instituído pela Portaria 

SUSEP no. 1885/04, é comentado que: 

 

Desde a década de 80, verifica-se uma evolução na forma como o risco 
é tratado pelas instituições financeiras, incluindo-se aí as seguradoras e 
seus reguladores [...], acrescentando, [...] a SUSEP tem implementado 
vários mecanismos de regulação com intuito de adequar os critérios de 
prudência aos princípios aceitos mundialmente.  
[...]. 
Sendo assim, está sendo desenvolvido arcabouço regulatório que busca 
incentivar as seguradoras a trabalharem de acordo com as melhores 
práticas de gerenciamento de risco, a partir dos pilares instituídos no 
Solvência II, que são os seguintes: 
Pilar 1: requisitos quantitativos de capital, de provisão e de regras de 
investimento; 
Pilar 2: requisitos qualitativos da atividade de supervisão, de controles 
internos e de gerenciamento de risco; 
Pilar 3: harmonização das informações para fins de supervisão e 

divulgação pública [...]. 
 

E depois conclui:  

 

[...] como a ausência de procedimentos que visem adequação de capital, 
face aos riscos enfrentados pelas empresas fiscalizadas, fragiliza o 
mercado segurador perante situações adversas, foi necessário dar início 
à regulação do capital baseado em risco, buscando aumentar o nível 
de solvência das sociedades seguradoras que atuam no mercado 
nacional possibilitando-as honrar o compromisso de pagar a indenização 
aos seus segurados, o que, por sua vez, é fundamental para a 
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credibilidade do mercado nacional de seguros num ambiente globalizado 
[...]. (negrito é do autor deste trabalho) 

 

Todas essas ideias foram materializadas através das resoluções do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), de números 158/06 e 178/07, 

substituídas, depois, pela resolução nº 200/08, e complementada pela Circular 

SUSEP 355/07. 

Fica explícito que a solvência está diretamente associada à 

determinação do capital “mínimo” da entidade seguradora. Assim, a própria 

margem de solvência e os valores dos capitais mínimos baseados em risco são 

indicadores importantes para a análise da situação econômica e financeira da 

seguradora, entretanto este último não pode ser calculado facilmente pelos 

usuários das demonstrações contábeis.  

 

3.4. Normas contábeis vigentes para seguradoras no Brasil 

 

As entidades seguradoras brasileiras devem seguir as normas 

emanadas da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 

A SUSEP define o plano de contas (ativos e passivos, ganhos e 

perdas) a aplicar, bem como as normas de constituição das reservas técnicas. 

Nos últimos anos é percebido o alinhamento do órgão de fiscalização 

da atividade com as práticas internacionais em assuntos diretamente 

relacionados com os seguros, como mencionado em outros capítulos deste 

trabalho (solvência, provisões técnicas, ativos garantidores, etc.).  

A adesão ao modelo internacional, entretanto, não pode considerar-se 

completada.
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CAPÍTULO IV - Norma Internacional Padrão de Apresentação 

das Demonstrações Contábeis 

 

4.1. Os padrões IFRS 

 

Em 2009, o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) 

publicou o texto consolidado das Normas Internacionais de Relatório 

Financeiro, as IFRSs®, aprovadas pelo Conselho de Normas Internacionais de 

Contabilidade IASB (International Accounting Standards Board) em 1º de 

janeiro de 2008. Incluem-se nesse contexto também as Normas Internacionais 

de Contabilidade (International Accounting Standards - IAS’s®). 

O texto consolidado inclui também as interpretações (IFRICs e SICs). 

O IASB, sediado em Londres, é supervisionado e financiado pela 

Fundação Comitê de Normas Internacionais de Contabilidade, uma 

organização não governamental.  

Os objetivos dessas normas de contabilidade estão claramente 

expressos na introdução do livro citado, 

 

[...] O IASB está comprometido com o desenvolvimento, no interesse 
público, de um conjunto único de normas contábeis globais de alta 
qualidade, que exige informações transparentes e comparáveis em 
demonstrações financeiras para fins gerais. Na busca desse objetivo, o 
IASB coopera com os normatizadores contábeis nacionais para obter a 
convergência das normas contábeis em todo o mundo [...]. (obs.: grifado 

pelo autor deste trabalho). 
 

Por oportuno, cabe ressaltar que a apresentação das demonstrações 

contábeis padronizadas atende ao interesse da comunidade quanto à 

transparência das organizações e a comparabilidade dessas informações, 

assuntos de grande relevância e atualidade. 

É claro que em cada país continuaram a existir, por exemplo, os 

chamados “balanço fiscal” e “balanço estatutário”, cujos objetivos são, 

respectivamente, o cálculo dos impostos ou os requerimentos da legislação 

societária. 

As normas IFRSs estabelecem:  
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[...[ os requisitos de reconhecimento, mensuração, apresentação e 
divulgação, relacionadas a transações e eventos que sejam importantes 
em demonstrações financeiras para fins gerais. Elas também podem 
definir os requisitos para transações e eventos que surgirem 
principalmente em setores específicos...”.”... As IFRSs são destinadas 
para aplicação a demonstrações financeiras para fins gerais e outros 
relatórios financeiros de todas as entidades com fins lucrativos  [...]. 

(obs.: grifado pelo autor deste trabalho). 
 

No capítulo da Estrutura Conceitual (da contabilidade), as normas 

ressaltam que: 

 

[...] O objetivo das demonstrações financeiras é fornecer informações 
sobre a posição financeira, o desempenho e mudanças na posição 
financeira de uma entidade que sejam úteis para uma ampla variedade 
de usuários no tomada de decisões econômicas [...]. (obs.: grifado pelo 

autor deste trabalho). 
 

As IFRSs aprovadas pelo IASB são: 

IFRS 1: Adoção pela Primeira Vez das Normas Internacionais de 

Relatório Financeiro 

IFRS 2: Pagamento baseado em Ações. 

IFRS 3: Combinações de Negócios. 

IFRS 4: Contratos de Seguro. 

IFRS 5: Ativos Não correntes mantidos para venda e Operações 

descontinuadas. 

IFRS 6: Exploração e Avaliação de Recursos Minerais.  

IFRS 7: Instrumentos financeiros: Divulgações. 

IFRS 8: Segmentos Operacionais. 

 No texto original, utiliza-se da palavra Standards, que no Texto 

Consolidado foi traduzida como normas, mas pode ser também traduzida como 

“padrões”.  

 

4.2. Normas aplicáveis aos contratos de seguros: IFRS4 

 

A norma de maior interesse para o presente trabalho é a IFRS 4 - 

Contratos de Seguro - cujo objetivo, segundo explicitado na própria regra, é 

“[...] especificar o relatório financeiro para contratos de seguros por uma 

entidade que emita esses contratos [...]”. 
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Particularmente, essa IFRS exige:  

 

a) [...]; 
b) uma divulgação que identifique e explique os valores das 
demonstrações financeiras de uma seguradora decorrentes de contratos 
de seguro e ajude os usuários dessas demonstrações financeiras a 
compreender o valor, a época e a incerteza de fluxos de caixa futuros 
provenientes de contratos de seguros [...]. 

 

E depois, acrescenta que “[...] Uma entidade aplicará esta IFRS a: (a) 

contratos de seguros (inclusive contratos de resseguro) que emitir e contratos 

de resseguro que detiver [...]”. 

É de notar que o IFRS 4 trata da contabilização dos contratos de 

seguros para qualquer tipo de entidade que emita esses instrumentos. É claro 

que, em geral, essas entidades são seguradoras (ou resseguradoras). 

Na introdução dessa norma, podem ser identificadas algumas 

observações interessantes do Board, como, por exemplo, a menção de que as 

práticas contábeis para contratos de seguros, até esse momento, foram 

diversas e diferenciadas das aplicadas em outros setores. Dessa forma o, IASB 

reconhece que emitiu essas normas para fazer melhorias limitadas à 

contabilização de contratos de seguros, até que o Conselho concluir a segunda 

fase do seu projeto. 

Entretanto o foco da IFRS4 é apenas de aspectos específicos da 

contabilização dos contratos de seguros, principalmente, mas não 

exclusivamente, das provisões técnicas e de ativos vinculados. As entidades 

que subscrevem os riscos são alcançadas por outras normas gerais (aplicáveis 

a todas as empresas), dentre as quais, podemos mencionar: 

IAS 1: apresentação de demonstrações financeiras; 

IAS 7: demonstração dos fluxos de caixa; 

IAS 8: políticas contábeis, mudanças nas estimativas contábeis e erros; 

IAS 19: benefícios aos empregados; 

IAS 26: contabilização e relatório financeiro de planos de benefícios de 

aposentadoria; 

IAS 39: instrumentos financeiros, reconhecimento e mensuração; 

IFRIC 9: reavaliação de derivativos embutidos; 
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IFRIC 14: o limite de um ativo de benefício definido. Requisitos de 

Mínimo e sua Interação. 

A IFRS 4 está estruturada em capítulos, que são: objetivo, alcance, 

reconhecimento e mensuração, divulgação, data de vigência e transição e 

apêndices. Formam parte dela: (a) a Aprovação da IFRS 4 pelo Conselho e (b) 

a Aprovação das Alterações à IAS 39 e à IFRS 4 pelo Conselho.  

Ademais, acompanham, mas não formam parte da IFRS 4, dois 

documentos: a “Base para conclusões” e a “Orientação para implementação”.  

O primeiro deles é um resumo das considerações do Conselho que 

permitiram aos membros chegar às conclusões apresentadas.  

Quanto a “Orientação...”, é uma abordagem didática do tema que 

ilustra, através de exemplos, quais contratos estão dentro do IFRS, como se 

realiza a contabilização de um contrato que precisa ser desmembrado e como 

podem ser atendidos os requisitos de divulgação, dentre outros assuntos.  

No capítulo Introdução, o IFRS 4 destaca as suas principais 

características e antecipa as mudanças na contabilização dos seguros, 

esclarecendo que:  

- é aplicável a todos os contratos de seguro emitidos e de resseguro 

detidos, exceto aqueles especificados e cobertos por outras IFRS; 

- não é aplicável a outros ativos e passivos de uma seguradora, tais 

como ativos e passivos financeiros alcançados pela IAS 39; 

- isenta, temporariamente, uma seguradora de alguns requisitos de 

outras IFRSs, inclusive de considerar a “Estrutura Conceitual“ na 

escolha das políticas contábeis; 

- determina que não é necessário a seguradora, mudar suas políticas 

contábeis para eliminar a prudência excessiva, entretanto a entidade 

não deve introduzir prudência adicional; 

- só permite que a entidade mude suas políticas contábeis para 

contratos de seguros, se como resultado dessa mudança as 

demonstrações financeiras apresentarem informações que sejam “mais 

relevantes e não menos confiáveis”, ou “mais confiáveis e não menos 

relevantes”.  
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- no entanto, em relação ao princípio anterior, essa IFRS explicita que a 

seguradora não pode introduzir algumas práticas, embora possa 

continuar a usar políticas contábeis que as envolvam, dentre elas: 

- a mensuração dos passivos em uma base não descontada; 

- a mensuração de direitos contratuais e futuros honorários de 

gestão de investimentos por um valor que exceda seu valor justo; 

- uso de políticas contábeis não uniformes para passivos de 

seguros de subsidiárias; 

- proíbe as provisões para possíveis sinistros, previstos nos contratos, 

mas que não existirem no momento do relatório, por exemplo, as 

provisões para equalização e catástrofes; 

- exige testes (numéricos) tanto de adequação de passivos 

reconhecidos quanto de redução recuperável para ativos de resseguro; 

- exige que mantenha passivos de seguros em sua demonstração da 

posição financeira até que sejam liquidados, cancelados ou vençam; 

- não permite que a entidade apresente passivos de seguros 

compensados com ativos de resseguro; 

- permite a introdução de uma política contábil que envolve a re 

mensuração de passivos de seguros designados consistentemente em 

cada período para refletir as taxas de juros correntes de mercado; 

- exige a divulgação para ajudar os usuários a compreender: (a) os 

valores nas demonstrações financeiras decorrentes de contratos de 

seguros; e (b) a natureza e extensão dos riscos decorrentes de 

contratos de seguros. 

Naturalmente, as mudanças mais significativas aparecem nos aspectos 

relacionados com a avaliação dos compromissos gerados nos contratos de 

seguros e dos ativos a eles relacionados, como, por exemplo, os ativos 

mantidos para lastrear contratos de seguros (“ativos garantidores das 

reservas”, conforme identificados no Brasil durante muito tempo), bem como os 

ativos do resseguro, neste caso, avaliando o risco de crédito.  

Considerando que a IFRS 4 gira ao redor do seguro, é importante, para 

a compreensão da norma no seu conjunto, a análise do apêndice B, nele o 

Conselho define um contrato de seguro, como aquele que 
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[...] expõe a seguradora a riscos identificados de perda 
provenientes de eventos ou circunstâncias que ocorrerem ou 
foram descobertas dentro de um período especificado, 
inclusive morte, [...], doença, invalidez, danos materiais, 
lesões a terceiros e interrupção de negócios [...]. 

 

Um dos problemas para a caracterização de um contrato de seguros 

como tal está na identificação do risco de seguro que exclui o risco financeiro. 

Os tipos de riscos financeiros são tratados no IAS 39 (Instrumentos 

Financeiros: Reconhecimento e Mensuração). 

De acordo com o apêndice B, parágrafo B12, risco de seguro é aquele 

“[...] que  a seguradora aceita do titular da apólice [...]. Em outras palavras, [...], 

é um risco preexistente transferido do titular da apólice para a seguradora [...]”.  

Assim, os riscos de prescrição ou persistência, bem como o de 

despesa, não são riscos de seguro.  

A caracterização do que é ou não um risco de seguro, então, é 

fundamental para identificar a existência de um contrato de seguros, pois 

poderia se tratar da transferência de um risco financeiro, operacional, ou de 

outra natureza. 

No apêndice B da norma é discutido o “[...] quanto risco de seguro deve 

estar presente para que um contrato se qualifique como contrato de seguro 

[...]”, na Base para Conclusão, se explica que o Conselho analisou os princípios 

de contabilidade dos EUA e algumas práticas de profissionais, no entanto 

preferiu ficar com o conceito de significância descrito na Estrutura Conceitual, 

isto é, a significância aparece quando: “[...] a omissão ou divulgação distorcida 

da informação puder influenciar as decisões econômicas tomadas por usuários 

com base nas demonstrações financeiras [...]”. 

No caso particular dos riscos financeiros, tratados no IAS 39, essas 

distinções são importantes em vista da complexidade dos produtos 

desenvolvidos pelo mercado financeiro nos últimos anos e das semelhanças 

com alguns produtos de seguro individual com acumulação e renda (que 

configuram o produto previdência). 

Outras observações constantes da “Base para conclusões sobre o 

IFRS 4”, que “[...] resume as considerações do Conselho [...] para chegar às 
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conclusões do pronunciamento [...]” ajudam no processo de interpretação das 

normas. 

Às vezes é difícil de identificar num contrato de seguros a noção de 

interesse segurável, mantida na IFRS “[...] porque ela dá uma distinção 

baseada, em princípio, entre os contratos de seguros e outro tipo de contratos 

que possam ser usados para proteção [...]”. 

Muitos contratos de seguros contêm componentes de depósito 

significativos que, se fossem tratados como instrumentos separados seriam 

alcançados pelo IAS39. Nesta categoria de contratos, estão incluídos, 

claramente, alguns seguros de vida.  

Todavia, ainda que, no limite, todos os contratos possuam um 

componente de depósito porque o titular da apólice, geralmente, deve pagar os 

prêmios antes do início do período de risco e, portanto, o valor temporal do 

dinheiro é um fator considerado na precificação do contrato, sendo, em teoria, 

possível de desmembramento. Com relação ao componente de depósito, o 

Conselho manteve a abordagem tal como constava no documento para 

discussão (Exposure Draft – ED 5), isto é, que o desmembramento é exigido 

“[...] se for necessário para garantir o reconhecimento de direitos e obrigações 

decorrentes do componente de depósito [...]”. 

Existem no mercado internacional contratos com pagamentos com 

base em variáveis climáticas ou em outras variáveis físicas, operações 

algumas vezes identificadas como de “derivativos climáticos”, entretanto, em 

alguns desses instrumentos, o pagamento é independente de haver uma perda 

para que afete o titular do contrato, ou seja, esses instrumentos não seriam 

contratos de seguro e, portanto, estariam compreendidos na IAS 39. 

Problemas semelhantes com o mencionado no parágrafo anterior 

aparecem com alguns outros instrumentos, cobertos ou ainda não cobertos 

pelas IFRS existentes, dentre eles, as garantias financeiras e seguro contra 

risco de crédito, as garantias de produto ou contratos de serviço pré-pago. 

Quanto a outro tema controverso, o das provisões para equalização ou 

catástrofe. Nestes casos o Conselho manteve a regra da ED 5, com base nos 

princípios da Estrutura Conceitual, isto é, não seriam provisões para efeitos de 
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compromissos de contratos de seguro. Entretanto, não proíbe a segregação de 

um componente do patrimônio líquido para tais fins. 

Nos parágrafos de 15 a 19, a IFRS 4 trata do teste de adequação de 

passivo, que deve ser realizado no fim de cada período do relatório. Ao 

introduzir essa exigência, a intenção do Conselho foi de criar um mecanismo 

que reduza a possibilidade de que perdas significativas permaneçam não 

reconhecidas durante a fase I. A norma não impõe o modelo, porém, no 

parágrafo de nº 16, são definidos os requisitos mínimos do teste: 

 

(a) O teste considera estimativas atuais de todos os fluxos de 
caixa contratuais e dos respectivos fluxos de caixa, tais como 
custos de regulação de sinistros, assim como fluxos de caixa 
resultantes de opções e garantias embutidas; e (b) Se o teste 
mostrar que o passivo é inadequado, toda a diferença é 

reconhecida no lucro ou prejuízo. 
 

Inicialmente, a ED 5, propôs a aplicação da IAS 36 – Redução do valor 

recuperável de ativos, para avaliar seus ativos de resseguro. Após as 

discussões, o Conselho concluiu que um teste desse tipo deve concentrar-se 

no risco de crédito e não deve tratar de assuntos decorrentes da mensuração 

do passivo de seguro direto relacionado, o que é consistente quanto à 

proibição de compensação de passivos com ativos. 

Muitas seguradoras emitem instrumentos financeiros que não 

transferem riscos de seguros significativos como para enquadrá-los como 

contratos de seguros, e sim como contratos de investimento. Nas discussões 

do ED 5, houve muitos argumentos a favor ou contra a aplicação da IAS 39, no 

entanto o Conselho “[...] não viu razão [...]” para postergar a aplicação da IAS 

39, na fase I. 

Nos parágrafos 38 à 39A, da IFRS 4 trata-se dos requisitos da 

divulgação de informações de forma que elas “[...] permitam que os usuários de 

suas demonstrações financeiras avaliem a natureza e extensão dos riscos 

decorrentes de contratos de seguro [...]”. Dentre eles: 

 
[...] (c) informações sobre o risco de seguro (tanto antes quanto 
após a redução de risco por resseguro), inclusive informações 
sobre: (i) sensibilidade a risco de seguro [...], (ii) concentrações 
de risco de seguro [...], (iii) sinistros reais comparados com 
estimativas anteriores (ou seja, desenvolvimento de sinistros) 
[...]. 
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Acrescentando no parágrafo 39A,  

 

[...] (a)uma análise de sensibilidade que mostre como o lucro o 
prejuízo e o patrimônio líquido teriam sido afetados  se tivessem 
ocorrido mudanças no respectivo risco variável que fossem 
razoavelmente possíveis [...], e (b) [...] informações sobre os 
prazos e condições de contratos de seguros que tenham um 
efeito significativo sobre o valor, a época e a incerteza dos fluxos 

de caixa [...].   
 

Um comentário geral é oportuno, é que apesar da abrangência da 

norma, mesmo considerando que é a primeira publicada pelo IASB sobre 

contratos de seguros, o próprio Conselho entendeu que o objetivo era o de se 

fazerem melhorias limitadas e que essa IFRS funcionaria como um degrau para 

uma próxima etapa do projeto que tal Conselho chamou de fase II. 

 

4.3. Adesão do Brasil as normas internacionais 

 

Com base em razões similares às manifestadas pelo IASB na 

divulgação das normas, as organizações de profissionais do Brasil, bem como 

os órgãos de fiscalização, como, por exemplo, a CVM e o Banco Central, 

decidiram pela adesão as Normas Internacionais a partir de 2010. 

No que diz respeito aos seguros, o Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis emitiu, em 2010, o CPC nº 11, que trata dos contratos de seguros e 

que incorpora o texto da IFRS4. 

Também guarda relação com o CPC11 o pronunciamento CPC nº 12, 

emitido em 20101, que trata do ajuste a valor presente, de elementos de ativo e 

passivo. 

Por outra parte, em 2010, o mesmo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis emitiu a CPC nº 14, que trata dos instrumentos financeiros, que 

se corresponde aos princípios IAS 39 e IAS 32. 

 

4.4. Demonstrações contábeis das entidades seguradoras 
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Como foi mencionado, no Brasil, as demonstrações financeiras das 

seguradoras seguem as regras estabelecidas pelos órgãos normativos e de 

controle, isto é, o CNSP e a SUSEP, respectivamente. 

 Para termos uma visão mais clara faremos um comparativo de 

algumas práticas do Brasil, com os correspondentes do IFRS4 e USGAAP, 

segundo Paraskevoupoulos (2010, p. ...): 

Assunto IFRS USGAAP BRGAAP 

Classificação dos 

contratos 

Definição do 

contrato de 

seguros: 

transferência de 

risco de seguro 

significativo 

(tempo e/ou 

underwriting). 

Aplicável a 

resseguros. 

Similar ao conceito 

do IFRS, porem é 

necessária a 

transferência de 

ambos os riscos 

(tempo e 

underwriting) com 

probabilidade de 

ocorrência de perda 

significativa. 

A partir da CPC 11 

os princípios no 

Brasil incluem 

bases para a 

classificação de um 

contrato como de 

seguros ou 

investimento. 

Também a Carta 

Circular Susep 

007/08 define. 

Avaliação de contratos de 

investimento 

Devem ser 

avaliados segundo 

o IAS39 

Definição similar ao 

IFRS. 

Similar ao IFRS, 

entretanto ainda 

não há guia para a 

implementação.  

Políticas contábeis para 

avaliação de contratos de 

seguros e resseguros  

São permitidas 

tanto a utilização 

de certas práticas 

quanto a mudança 

de outras 

(abordado no item 

... deste trabalho). 

Existe um guia 

detalhado para os 

diversos tipos de 

contratos de 

seguros e 

resseguros. 

Similar ao IFRS. 

Existem regras 

específicas da 

Susep. Outros 

requisitos na 

Circular 379/2008. 

Teste de adequação de 

passivos (LAT) 

Considerar a 

melhor expectativa 

da administração 

dos fluxos. Valor 

bruto de 

resseguros, 

porém, líquido de 

DAC. 

Similar ao IFRS 

(premium 

defficiency 

reserve). Guias 

específicos para 

vários assuntos. 

Similar ao IFRS. A 

Carta Circular 

007/08 indica os 

elementos a serem 

considerados.  
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Princípios de divulgação de 

contratos 

Informações 

sobre: gestão de 

riscos, análises de 

sensibilidade, 

liquidez e tábuas 

de sinistralidade. 

Divulgações 

específicas menos 

onerosas. 

Similar ao IFRS 

Quadro 02: Comparativo IFRS, USGAAP e BrGAAP. 

 

De acordo com norma recente da Susep, a partir de junho de 2011, os 

demonstrativos contábeis das seguradoras devem ser apresentados conforme 

a novas regras. O principal destaque é para as operações de resseguros 

cedidos, as quais deverão ser segregadas das operações de seguros direitos. 
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CAPÍTULO V - O IFRS4, fase II, contratos de seguros:  

 

5.1. Situação atual 

 

O mercado de seguros alcançou uma grande complexidade e 

sofisticação nesses últimos anos, uma vez que, até a emissão da IFRS4, não 

havia normas internacionais padronizadas sobre demonstrações financeiras 

para seguros. As práticas contábeis eram diversas e diferiam daquelas 

utilizadas em outros setores econômicos.  

Em 2004, o IASB emitiu o IFRS4, como uma norma padrão, chamando-

a de fase I do projeto de seguros, embora não considerasse esse conjunto de 

regras como definitivo.  

Nesse momento, a fundação IASB pensou em minimizar as mudanças 

requeridas com relação às práticas de contabilização utilizadas no mercado na 

época, bem como evitar grandes alterações que poderiam ser revertidas numa 

segunda fase. A ideia do Board, com o objetivo de facilitar o processo de 

transição, foi permitir aos seguradores continuar com muitas das práticas 

contábeis utilizadas para os contratos de seguros. 

A fase II do projeto de seguros foi iniciada em maio de 2007, com a 

publicação do “documento para discussão ED5” (Expousure Draft – ED5). O 

International Accounting Standards Board (IASB) assumiu o conceito exit value 

como ideia central para a abordagem teórica da mensuração dos contratos de 

seguros. 

As propostas colocadas no ED5 foram resultado de longas 

deliberações do Conselho; nesse momento, esperava-se que após a aplicação 

dessas propostas houvesse um impacto financeiro significativo nas 

demonstrações contábeis de todos os seguradores. 

Adicionalmente às mudanças nas políticas e práticas contábeis, 

entendeu-se que tais propostas também poderiam afetar os sistemas de dados, 

impostos, relatórios e processos de controle. Dessa forma, pensou-se que um 

pronto acesso dos recursos contábeis e atuariais seria essencial para os 

seguradores estarem adequadamente preparados para a correta 

implementação da norma.  
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Os temas que não foram abordados na fase I são os que o IASB trata 

na fase II. 

Para explicar o que é a fase II do IFRS4 e as razões pelas quais o 

IASB deixou alguns assuntos de fora na primeira fase foi feita uma pesquisa 

nas discussões do Board (IASB), nas discussões no Comitê de Contabilidade 

de Seguros do IAA, assim como nos materiais de divulgação das empresas 

KPMG, Delloite, Price W e AON Benfield. 

 

5.2. Alterações do IFRS4 em discussão (visão geral das propostas do 

Exposure Draft ED para a fase II): situação atual 

 

O núcleo central das propostas da fase II é o modelo compreensivo de 

mensuração de todos os tipos de contratos de seguros subscritos pelos 

seguradores, prevendo também uma nova abordagem para alguns tipos de 

contratos de curta duração.  

O principal objetivo do segurador é cumprir com os seus compromissos 

ao longo do tempo conforme prometido, havendo expectativa de liquidar os 

benefícios e sinistros dos segurados quando sejam devidos ao invés de 

transferir todas essas responsabilidades a um terceiro.  

O princípio que serve de base a esse modelo é que os contratos de 

seguro criam simultaneamente direitos e obrigações resultantes de um fluxo de 

entradas (prêmios) e saídas de caixa (benefícios, sinistros e outros custos). 

Dessa forma, o modelo a ser aplicado aos fluxos de caixa é estruturado nos 

seguintes blocos: 

- A estimativa dos fluxos de caixa futuros, com base em premissas 

atuais; 

- Uma taxa de desconto que atualiza esses fluxos é o valor do dinheiro 

no tempo; 

- Um ajuste explícito por risco; e  

- Uma margem residual. 

Com relação aos contratos de curta duração seria aplicada uma versão 

modificada do modelo. Nesse tipo de contratos é de praxe o segurador estimar 

previamente o valor dos sinistros sob sua responsabilidade, alocando prêmios 
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durante o período de cobertura (pro-rata). Sob as regras da fase II, o segurador 

aplicaria o modelo da mensuração em blocos para quantificar as 

responsabilidades por sinistros para eventos segurados que já ocorreram e 

para contratos onerosos. 

Os seguradores, frequentemente, incorrem em despesas significativas 

para vender, aceitar e emitir um novo contrato de seguros. Tais despesas se 

chamam de “custos de aquisição”, neste item o ED propõe que os custos 

incorridos por contratos emitidos sejam considerados parte do fluxo de caixa. 

Dessa forma esses custos afetariam os lucros ou perdas do segurador durante 

o período de cobertura ao invés de fazê-lo no momento da entrada do contrato. 

Todas as outras despesas de aquisição seriam registradas quando elas sejam 

incorridas. 

 Dentre outras propostas inclusas no ED, cabe mencionar: 

 Revisão dos critérios de separação para os componentes não 

derivativos de um contrato de seguros; 

 Revisão da apresentação dos relatórios da posição financeira e 

demonstrativo de comprehensive-income; 

 A mensuração dos contratos de resseguro, em blocos; 

 Introdução de um modelo de expectativa de perdas por risco de 

crédito na avaliação dos ativos de resseguro; 

 Guia de contabilização para contratos de investimentos com 

participação discricionária (DPF), incluindo uma definição 

abrangente desses contratos se comparada com a constante na 

versão atual do IFRS4; 

 Guia de contabilização para combinações de negócios e 

transferências de carteira; e 

 Ampliação dos requerimentos de divulgação.   

 

É interessante apontar que as propostas do IASB foram desenvolvidas 

em conjunto com o FASB, pois os Boards de ambas as fundações chegaram 

às mesmas conclusões em muitas áreas, entretanto ainda há opiniões 

divergentes em aspectos referentes ao escopo e modelo de mensuração. Por 

exemplo, o FASB preferiu um modelo que não separe ajuste de risco e margem 
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residual, mas ao invés disso, preferiu juntá-los (é a chamada de margem 

composta), visando ao reconhecimento como lucro ou prejuízo durante o 

período de pagamento dos benefícios do contrato de seguros.  

No ED5, o Board do IASB consultou os membros da fundação sobre 

quais dessas duas abordagens eles preferiam, optando a maioria pela 

manutenção da proposta original.  

Por sua vez, o FASB publicaria um documento para discussão 

contendo uma comparação entre as propostas das duas fundações, bem como 

com os princípios de contabilidade do mercado americano com o objetivo de 

receber sugestões adicionais dos seus membros. A expectativa do FASB era 

receber os comentários até o fim de novembro de 2010. 

Por oportuno, resumimos abaixo os principais itens com diferenças 

entre as abordagens do IASB e do FASB: 

 Abertura das margens: em blocos num caso e composta no outro 

caso (margens para ajustamento do risco, valor do dinheiro no 

tempo e margem residual); 

 Avaliação de contratos de curto prazo; 

 Aplicação das taxas de desconto e comparação; 

 Tratamento das despesas de aquisição; 

 Apresentação do demonstrativo de resultado do exercício.  

De acordo com a IFRS News(2011, p. ...), em junho de 2011, a 

situação das propostas nesse estágio das discussões entre IASB e FASB 

eram: 

 As normas destinam-se à contabilização dos contratos de seguros 

desde a perspectiva do segurador e não para os ativos que 

“lastreiam” esses contratos; 

 Todos os descasamentos econômicos, incluindo aqueles 

relacionados à duração deveriam ser informados; 

 Os valores intrínsecos, bem como os valores atuais das opções e 

garantias inseridas nos contratos de seguros devem-se refletir na 

mensuração dos contratos; 
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 Para a mensuração dos contratos de seguros deve ser utilizado o 

valor esperado dos fluxos de caixa futuros ao invés de um único 

resultado mais razoável; 

 A entidade apresentará uma posição mais confiável quando na 

mensuração dos contratos considerar o valor do dinheiro no 

tempo; 

 Os contratos de seguros criam um conjunto de direitos e 

obrigações; 

 A mensuração dos contratos, geralmente, é em forma de carteira 

ou portfolio; 

 Os modelos de mensuração devem considerar estimativas atuais; 

 A mensuração de um contrato deve incluir fluxos de caixa que 

permitam ao segurador atender os compromissos do contrato; 

 A mensuração de uma obrigação de seguros deveria excluir o 

risco de crédito do próprio segurador. 

 Os ativos financeiros seriam mensurados de acordo com o IFRS 9 

Instrumentos Financeiros. 

Em paralelo a fundação FASB está na fase de completar seu projeto de 

instrumentos financeiros. Quando isso acontecer ambos os boards poderão 

considerar eventuais mudanças que se façam necessárias, quer no IFRS, quer 

nos US GAAP, nesse momento o IASB planeja apresentar ao FASB as 

conclusões finais sobre instrumentos financeiros para apreciação dessa 

fundação. 

Após o mês de junho de 2011 o projeto de contratos de seguros (fase II) 

continua evoluindo, e, nesse meio tempo, outras decisões importantes, 

relacionadas com a mensuração dos ativos, foram adotadas. Essas decisões 

foram resumidas na tabela apresentada nas páginas seguintes. Na tabela são 

comparadas as alterações aceitas pela fundação com as propostas originais do 

IASB que constavam do Exposure Draft – ED. 

De acordo com IFRS News (2011, p. ...), algumas das propostas originais 

do Exposure Draft – ED tiveram mudanças significativas, como, por exemplo: 

(a) escopo das garantias financeiras; (b) reconhecimento das receitas; (c) 

limites dos contratos; (d) custos de aquisição; (e) contratos com participação; e 
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(f) resseguros. Outras propostas tiveram apenas esclarecimentos significativos 

ou foram acrescentadas no guia de implementação, como por exemplo: (a) 

fluxos de caixa futuros; (b) taxa de desconto; (c) ajuste por risco; (d) 

abordagem de alocação dos prêmios; e (e) apresentações dos demonstrativos 

da posição financeira e compreensivo de receitas. 

Com base nas analises das deliberações entre o IASB e o FASB, em 

novembro de 2011, observa-se que as divergências em algumas áreas 

parecem ter aumentado, por exemplo: (1) inclusão ou não os custos dos 

esforços de venda como despesas de aquisição; (2) travamento da margem 

residual se comparado com o travamento da margem composta; e (3) 

mensuração dos contratos de seguros com participação. 

Ambos os Boards devem considerar em quais casos, as alterações 

estarão sendo consideradas necessárias, para efeitos de mudanças nas ideias 

originais. 

O IASB atualizou o cronograma em junho de 2011, a nova data final para 

a divulgação da norma dependerá de quando o Board emita o novo ED. 

Para divulgação da norma final, o Board costuma demorar 120 ou mais 

dias depois do período de exposição. As expectativas são que as discussões 

se estendam até os primeiros meses de 2012, então a versão final da fase II do 

IFRS4 poderia estar pronta para fins de 2012 (ver anexo E). 

Os tópicos que, espera-se, serão discutidos novamente são: 

 Separação do risco; 

 Contratos de curta duração; 

 Resseguros; 

 Apresentação; 

 Nível de agregação das margens: de risco e residual; 

 Margem residual (com travamento em relação a mudanças nas 

taxas de desconto); 

 Utilização de outro demonstrativo de resultados; 

 Instrumentos financeiros com participação discricionária (DPF); 

 Transição e data efetiva de implementação; 

 Consideração do due process. 
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Após os boards tenham rediscutido esses tópicos, o IASB deverá 

considerar se haverá necessidade de um novo período de exposição, segue 

um quadro comparativo com a situação das principais propostas. 

Propostas-chaves do documento 

Exposure Draft de 2010 
Situação atual (novembro de 2011) 

Definição de um contrato de seguros: 
  
É aplicável a todos os contratos de 
seguros (incluindo os de resseguros) que 
uma entidade emite e a todos os de 
resseguro que contrate (cedidos). 
Um contrato de seguros é um contrato 
pelo qual uma parte (o segurador) aceita 
um risco de seguro significativo de outra 
parte (o segurado), concordando em 
compensar ao segurado se um evento 
especificado futuro e incerto (o evento 
segurado) o afetar. Essa definição é 
consistente com a atual. 
A proposta inclui a exigência de 
considerar o valor do dinheiro no tempo 
na avaliação da transferência do risco e 
um teste de que esse risco de seguro 
não é considerado transferido a menos 
que no cenário previsto o valor presente 
das saídas líquidas do segurador possa 
exceder o valor presente dos prêmios. 
Garantias financeiras: 
O Exposure Draft propôs eliminar a 
definição, em separado, de um contrato 
de garantia financeira contido no IFRS4 e 
no IAS39. 
Contratos de garantia financeira emitidos 
por uma entidade que atendam à 
definição de um contrato de seguros 
estariam dentro do escopo dos padrões 
do IASB e do ED do FASB sobre 
contratos de seguros. 
As propostas indicavam que contratos 
credit-related com certas características 
de liberação continuarão a ser 
registrados como derivativos sob o 
IAS39.  
 
 
 
 

 
 
As propostas do ED foram, em 
princípio, confirmadas. 
 
Outras decisões: 

 Se um contrato de resseguros não 
transfere um risco de seguro 
significativo porque a entidade que 
assume não está exposta a uma 
perda, esse contrato transferirá risco 
de seguro significativo, se, 
substancialmente todo o risco de 
seguro relativo às partes 
resseguradas do contrato de 
seguros é assumido pelo 
ressegurador. 

 O segurador deveria estimar o risco 
significativo de seguro em nível de 
um contrato individual. 

 
 
 
 

O IASB, em princípio, concordou com a 
recomendação do staff de excluir 
muitos contratos de garantia financeira 
do escopo do projeto do IFRS4 sujeito a 
opção existente que: 

 Permita a um emissor de um 
contrato de garantia financeira 
registrá-lo como um contrato de 
seguros se previamente tratou ele 
nessa base; e 

 Requer um emissor considerar um 
contrato de garantia financeira de 
acordo com os padrões de 
instrumentos financeiros em todos 
os outros casos. 

O FASB manifestou sua preferência em 
não emendar os princípios de 
contabilidade americanos no tópico 
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Exceções: 
 

 Garantias de produto emitidas 
diretamente pelo fabricante, atacador 
ou varejista; 

 Valor de garantia residual provida 
pelo fabricante, atacador ou varejista, 
bem como o valor residual embutido 
num contrato de leasing; 

 Ativos e passivos dos planos de 
benefícios de empregados e 
obrigações de benefícios de 
aposentadoria informados como de 
benefício definido; 

 Direitos e obrigações contratuais que 
são contingentes, num futuro uso ou 
direito de uso, item não financeiro; 

 Contingências pagáveis ou recebíveis 
numa combinação de negócios; 

 Contratos de serviços à taxa fixa que 
tem como primeiro objetivo a provisão 
dos serviços, mas que expõem ao 
prestador de serviços a risco, devido 
ao nível do serviço depender de um 
evento incerto; e 

 Contrato de seguro direto que uma 
entidade mantem como segurado. 
Não se aplica aos resseguros 
cedidos. 

460, que provê uma exceção para o 
reconhecimento de provisões em 
garantia intergrupos. O FASB 
considerará, numa reunião futura, quais 
garantias financeiras deveriam estar 
contempladas no escopo dos padrões 
de seguros. 
 
 
As propostas do ED, em princípio, 
foram confirmadas, houve revisões dos 
critérios de exclusão para os contratos 
com carregamentos fixos.  
Caso esses contratos atendam aos 
seguintes critérios, serão excluídos dos 
futuros padrões para seguros: 

 Não precificados com base na 
avaliação do risco associado a um 
cliente individual; 

 Aqueles que tipicamente 
compensam os clientes provendo 
serviços ao invés de pagamentos 
efetivos; 

 O tipo de risco transferido é, 
primeiramente, relacionado ao uso 
(ou frequência) dos serviços 
relativos ao risco total transferido.  

Reconhecimento: 
 
De acordo com as propostas, um 
segurador reconheceria o passivo ou um 
ativo de um contrato de seguro quando é 
parte do contrato, o que acontecer 
primeiramente: 

 A data quando o segurador é 
alcançado pelos termos do contrato 
de seguro; e 

 A data quando o segurador é exposto 
pela primeira vez ao risco do contrato. 
É o momento no qual o segurador não 
mais pode se desfazer de sua 

 
 
Os boards, em princípio, decidiram que 
os ativos e passivos de um contrato de 
seguros deveriam inicialmente ser 
reconhecidos quando começar o 
período de cobertura. O passivo de um 
contrato oneroso poderia ser 
reconhecido no período de pré-
cobertura, se o segurador ficar 
responsável desses contratos no 
período. 
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obrigação de prover cobertura de 
seguros ao segurado por eventos 
segurados e não mais terá o direito de 
reavaliar o risco de um segurador 
particular e, como resultado disso, 
não mais terá direito a mudar o preço 
que reflita 100% esse risco.  

Modelo de mensuração ou medição: 
 
A proposta define um modelo 
compreensivo para todos os tipos de 
contrato emitidos por seguradores, com a 
abordagem de “alocação de prêmios” 
para alguns contratos de curta duração. 
A base do modelo é refletir as 
expectativas do segurador de cumprir as 
suas obrigações, na medida em que elas 
são reclamadas, ao invés de transferi-las 
a uma terceira parte. 
O modelo utiliza os chamados de building 
blocks na medição dos fluxos de caixa.  

 
 
Proposta do ED, em princípio, foi 
aprovada. 

Os quatro building blocks (no ED do 
IASB): 
 
O segurador mediria inicialmente o 
contrato como a soma do seguinte: 

 O valor presente dos fluxos de caixa 
formado por: 

 Uma estimativa probabilística 
ponderada, não tendenciosa, por 
exemplo: valor esperado das 
futuras saídas de caixa menos as 
futuras entradas de caixa que 
permitam ao segurador atender às 
obrigações do contrato de 
seguros; 

 A taxa de desconto que ajuste 
esses fluxos de acordo com o 
valor do dinheiro no tempo; 

 Um ajuste por risco, sendo uma 
estimativa explícita dos efeitos das 
incertezas sobre o montante e 
tempo de esses fluxos de caixa; e 

  Uma margem residual que elimine 
quaisquer lucros no início do contrato. 

Se na medição inicial de um contrato de 
seguros resulta em uma perda, o 
segurador reconheceria nesse momento 
um ganho ou perda. 

 
 
 
As propostas do documento ED foram, 
em princípio, confirmadas.  
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O valor presente dos fluxos de caixa 
deveria ser mensurado a cada período de 
apresentação das demonstrações 
financeiras. 
 
Os três building blocks (DP do FASB): 
 
No momento inicial um segurador mediria 
um contrato como a soma do seguinte: 

 O valor presente dos fluxos de caixa 
seria formado por: 

 Uma estimativa probabilística 
ponderada não tendenciosa, por 
exemplo: valor esperado das 
futuras saídas de caixa menos as 
futuras entradas de caixa que 
permitam ao segurador atender às 
obrigações do contrato de 
seguros; 

 A taxa de desconto que ajuste 
esses fluxos de acordo com o 
valor do dinheiro no tempo; e 

  Uma margem única (inicialmente 
chamada de “margem composta”) que 
elimine quaisquer lucros no início do 
contrato. 

O FASB decidiu que a margem estimada 
no momento do início do seguro (margem 
única) deveria ser medida com relação 
ao prêmio de forma a eliminar o ganho do 
primeiro dia. 
Se na medição inicial de um contrato de 
seguros resulta uma perda, o segurador 
reconheceria nesse momento um ganho 
ou perda. Nenhum ajuste por risco em 
separado seria incluso na determinação 
da perda inicial sob essa abordagem. 
O valor presente dos fluxos de caixa 
deveria ser mensurado a cada período de 
apresentação das demonstrações 
financeiras. 

 
 
 
 
 
 
 
As propostas do documento ED foram, 
em princípio, confirmadas. 

Nível da medição: 
 
De acordo com essas propostas, um 
segurador mediria o valor presente dos 
fluxos de caixa esperados e do ajuste por 
risco por cada carteira de contratos de 
seguros. 
Um portfólio de contratos contêm 

 
 
Os boards, em princípio, aprovaram o 
“padrão final” e o ED, que medirá os 
contratos de seguro por cada portfólio. 
Os planos dos boards consideram tratar 
da definição de portfólio num encontro 
futuro.  
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contratos que estão sujeitos a um 
conjunto de riscos similares e 
gerenciados como um pool. Essa 
definição é consistente com o IFRS4. 
A margem residual seria determinada por 
grupos de contratos por portfólio e dentro 
do mesmo portfólio, por data de início e 
por período de cobertura. 
 
Risco de “não performance”: 
 
O valor presente do fluxo de caixa não 
reflete o risco do segurador por não 
alcançar as metas, tanto no início do 
contrato quanto depois dele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A proposta no ED foi, em princípio, 
confirmada. 

Limites do contrato: 
 
Para efeitos de mensuração, o limite do 
contrato de seguros seria o ponto no qual 
o segurador: 

 Não mais será requerido a prover 
cobertura; ou 

 Teria o direito ou a faculdade de taxar 
novamente o risco de um segurado 
em particular e, como resultado disso, 
poderia estabelecer um preço que 
possa refletir completamente o nível 
de risco. 

Opções, futuros e garantias não 
relacionados com coberturas sob um 
contrato de seguros não seriam inclusos 
dentro dos limites desse contrato. Em 
lugar desses instrumentos seria 
reconhecido e mensurado como novo 
contrato de seguros ou outros 
instrumentos financeiros de acordo com a 
sua natureza. 

 
 
Os boards, em princípio, decidiram que 
a renovação de um contrato poderia ser 
tratada como um novo contrato quando 
o segurador não é obrigado a prover 
cobertura ou o contrato existente não 
outorga quaisquer direitos substantivos 
ao segurado. 
O direito à renovação pode ser 
considerado na determinação do limite 
do contrato, segundo seja originado no 
contrato, na lei ou em regulamentos. 
Um contrato não outorga quaisquer 
direitos substantivos aos segurados 
quando o segurador tem o direito ou 
esteja praticamente habilitado para 
recalcular o prêmio de um segurado em 
particular, de forma a refletir 
completamente o nível do risco. 
Um item adicional afeta contratos cujos 
preços não incluem os riscos 
relacionados com períodos futuros. 

Fluxos de caixa futuros: 
 
As estimativas de fluxos de caixa para 
um portfólio de contratos incluiria todos 
os incrementos do caixa (prêmios 
recebidos) e todas as saídas de caixa, 
tais como sinistros e benefícios pagos, 
despesas de liquidação de sinistros, 
permanência e resgates, participação em 
resultados, incrementos nos custos de 
aquisição e outros custos dos serviços 
prestados relacionados com o portfólio. 

 
 
Os boards decidiram, em princípio: 

 A mensuração dos contratos de 
seguro deveria utilizar o valor 
esperado do fluxo de caixa futuro ao 
invés de um único e mais provável 
resultado; 

 O modelo deveria se basear em 
estimativas atuais; e 

 A mensuração de um contrato de 
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Esses fluxos de caixa deveriam: 

 Ser explícitos, por exemplo, separar 
das estimativas da taxa de desconto 
que ajustam esses fluxos pelo valor 
do dinheiro no tempo do ajuste por 
risco pelos tempos e montantes 
futuros. 

 Refletir as perspectivas do segurador; 

 Refletir toda a informação disponível 
relacionada com o fluxo de caixa do 
contrato incluindo, mas não limitado à 
informação da indústria, ao histórico 
dos custos do segurador e 
informações de mercado quando 
sejam relevantes ao fluxo de caixa do 
contrato; 

 Ser consistentes com as práticas 
atuais de mercado, por exemplo, 
utilizar estimativas das variáveis do 
mercado financeiro como as taxas de 
juros; 

 Incluam somente fluxos de caixa dos 
contratos existentes considerando os 
limites de cobertura deles. 

Para os períodos seguintes, a 
mensuração do fluxo de caixa refletiria 
estimativas atualizadas dos fluxos futuros 
remanescentes a cada data das 
demonstrações financeiras. 

seguros deveria incluir todos os 
fluxos de caixa relacionados com as 
obrigações da seguradora. 

Os boards decidiram, em princípio, 
clarificar que: 

 O objetivo de mensurar o valor 
esperado se refere a valor médio, 
considerando toda a informação 
relevante; e 

 O guia de implementação não 
requer todos os possíveis cenários a 
serem identificados e quantificados, 
provado que a medida é consistente 
com o objetivo de determinar o valor 
esperado. 

Também, clarificar que os custos 
inclusos no fluxo de caixa, utilizados no 
processo de medição, seriam todos os 
custos que o segurador incorreria no 
cumprimento do contrato e que: 

 Sejam relacionados diretamente aos 
compromissos dos contratos do 
portfólio; 

 Sejam atribuíveis diretamente às 
atividades do contrato e possam ser 
alocadas a esse portfólio; 

 Sejam carregados de forma 
separada ao segurado sob os 
termos do contrato.  

Custos não diretamente relacionados 
com os contratos de seguro ou com as 
atividades do contrato deveriam ser 
excluídos. Esses custos deveriam ser 
reconhecidos como despesas no 
período no qual são incorridas. 

Custos de aquisição: 
 
No contexto da proposta, os incrementos 
nos custos de aquisição, como por 
exemplo, os de venda, aceitação e 
emissão de um contrato de seguros que 
não teriam sido incorridos se o segurador 
não tivesse aceito esse contrato 
particular, poderiam ser inclusos no valor 
presente do fluxo de caixa. 
Outros custos de aquisição seriam 
considerados como despesas quando 
incorridos. 
A diferença com outros fluxos de caixa, a 

 
 
Os boards decidiram, em princípio, que 
o custo de aquisição a ser incluído na 
medição inicial de um portfólio de 
contratos de seguros deveria ser todos 
os custos diretos que o segurador 
incorre quando da aquisição de um 
negócio e deveriam excluir-se os custos 
indiretos, como: 

 Software dedicado à angariação de 
contratos 

 Manutenção de equipamentos e 
depreciação; 
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determinação de quando os custos de 
aquisição são incrementais e logo 
incluídos no fluxo de caixa seriam 
considerados com base num contrato, ao 
invés de no portfólio. 
 

 Recrutamento e treinamento de 
agentes e staff de vendas; 

 Administração; 

 Aluguel e despesas correlatas; 

 Despesas de serviço; 

 Outras despesas gerais; 

 Publicidade. 
Adicionalmente: 

 O IASB decidiu, em princípio, não 
diferenciar despesas de aquisição 
de contratos emitidos de esforços de 
venda que não geraram negócios; e 

 O FASB decidiu, também em 
princípio, que os custos de 
aquisição inclusos nos fluxos de 
caixa serão aqueles relacionados 
com esforços de venda que tiverem 
sucesso. 

Taxa de desconto: 
 
De acordo com a proposta, um segurador 
ajustaria os fluxos de caixa futuro pelo 
valor do dinheiro no tempo, utilizando 
uma taxa de desconto que seja 
consistente com as características da 
obrigação contratual: tempo, moeda e 
liquidez. Essa taxa também deveria 
excluir quaisquer fatores que a 
influenciem, que não fossem relevantes 
para a determinação dos compromissos 
dos contratos de seguro, por exemplo, os 
riscos presentes no instrumento 
financeiro. 
Se o fluxo de caixa de um contrato não 
dependesse do desempenho de ativos 
específicos, a taxa de desconto refletiria 
a curva de rendimentos dos instrumentos 
financeiros sem risco de crédito ou com 
pequeno risco ajustado pela diferença de 
liquidez entre esses instrumentos e o 
contrato.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A proposta do ED foi, tentativamente, 
confirmada. 
Os boards esclareceram que o mesmo 
critério se aplica à taxa de desconto em 
contratos com ou sem participação nos 
resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os boards também decidiram que todos 
os contratos são avaliados utilizando 
uma taxa de desconto que é atualizada 
a cada período de balanço. 
Foi acordado por ambas as 
organizações que: 

 Não seria aplicada taxa de desconto 
nas provisões de sinistros a liquidar 
no curto prazo; e 

 Não seriam descontadas as 
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Tanto o documento ED quanto o DP não 
fornecem instruções adicionais sobre a 
determinação da taxa de desconto. 

provisões de sinistros dos negócios 
“Não Vida” de liquidação no longo 
prazo. 

Esse assunto será reavaliado 
futuramente. 
 
 
 
O segurador usaria uma estimativa que 
seja consistente com as instruções 
sobre a avaliação do “valor justo”. 

Ajuste por risco: de acordo com o 
documento ED, o IASB propôs 
incorporar esse elemento. 
 
Determinado em nível de portfólio, 
refletiria o montante máximo que, 
racionalmente, se pagaria para transferir 
o risco de eventuais excessos das saídas 
em relação aos ingressos. 
O ajuste por risco deve ser mensurado a 
cada período de reporte, eventuais 
mudanças no valor devem ser 
reconhecidas como ganho ou perda. 
O documento ED inclui um guia de 
aplicação que discute as técnicas de 
estimativa do ajuste por risco: 
1. Intervalo de confiança; 
2. CTE ou expectativa de valores 

extemos condicional; e 
3. Custo do capital. 

 
O documento DP do FASB: decidiu, em 
princípio, eliminar este ajuste. 

 
 
 
 
O IASB, tentativamente, decidiu que 
esse ajuste será determinado por 
portfólio. 

Margem residual, de acordo com o 
documento ED do IASB 
 
Determinado no início de vigência do 
contrato quando a expectativa do valor 
presente dos fluxos de caixa é menor que 
0 (zero). Se o valor presente for positivo, 
esse montante deverá ser reconhecido 
como uma perda, imediatamente. 
Deveria haver um reconhecimento inicial 
em nível de portfólio de contratos com 
similares datas de vigência e duração. 
A margem residual seria reconhecida 
como perda ou lucro, ao longo do período 
de cobertura de forma sistemática para 
melhor refletir a exposição ao risco da 

 
 
 
O IASB confirmou a proposta do ED.  
Também decidiu, em princípio, que um 
segurador deveria: 

 Ajustar a margem residual por 
mudanças favoráveis ou 
desfavoráveis nas estimativas dos 
futuros fluxos de caixa; 

 Não fixar limites no crescimento da 
margem; 

 Reconhecer as mudanças em 
perdas ou lucros no período em que 
acontecem; e 
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seguradora prover cobertura de seguros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Margem única: 
De acordo com o documento DP do 
FASB: 
Determinado no início de vigência do 
contrato quando a expectativa do valor 
presente dos fluxos de caixa é menor que 
0 (zero). Se o valor presente for positivo, 
este montante deverá ser reconhecido 
como uma perda, imediatamente. 
Esta margem não deveria ser recalculada 
para refletir incremento no risco, 
incerteza ou mudanças no preço de 
transferência. 
Deveria ser liberado durante os períodos 
de cobertura e de pagamento de 
benefícios. 
Por outro lado, deveria ser amortizado 
utilizando dois fatores:  

 A exposição do segurador, por prover 
a cobertura do seguro; e 

 A exposição do segurador, pelas 
incertezas relacionadas aos futuros 
fluxos de caixa. 

O método específico para determinar a 
amortização anual é: 

                                   

                                          
 

 Fazer quaisquer ajustes na margem 
prospectivamente. 

 
Adicionalmente o IASB decidiu que: 

 A margem residual não deveria ser 
negativa; e 

 Os seguradores deveriam alocar a 
margem durante o período de 
cobertura em base sistemática que 
seja consistente com o padrão de 
transferência dos serviços previstos 
pelo contrato.  

 
 
 
O FASB decidiu, tentativamente, que: 

 Um modelo usaria essa abordagem 
que reconheça lucros assim que o 
segurador satisfaz suas obrigações; 

 Um segurador satisfaz suas 
obrigações liberando-se de sua 
exposição ao risco evidenciada pela 
redução da volatilidade das saídas 
de caixa; 

 Um segurador não deveria 
recalcular ou recalibrar a margem 
única. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um segurador deveria divulgar a 
metodologia utilizada para calcular a 
realização do lucro pela margem única. 

Abordagem de alocação de prêmios 
(antes referenciado como “abordagem 
de avaliação modificada”): 
 
Aplicável a provisões de sinistros futuros 
em contratos de curta duração, que são 
aqueles cujo período de cobertura é de 

 
 
 
 
Não há decisão sobre critérios de 
elegibilidade. 
Futuramente será discutido se pode ser 
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até 12 meses e não contêm quaisquer 
opções ou derivativos que possam afetar 
o fluxo de caixa. 
Este passivo seria reduzido durante o 
período de cobertura de forma 
sistemática que melhor possa refletir a 
exposição por prover a cobertura de 
seguros, com base na passagem do 
tempo (tempo decorrido) ou do padrão de 
pagamento dos sinistros, quando este 
difere significativamente do anterior. 
 
Provisões para sinistros incorridos 
deveriam ser avaliadas pelo valor 
presente dos fluxos de caixa, de acordo 
com o modelo geral. 

calculado o valor descontado. 
Foi decidido, tentativamente, que os 
custos de aquisição deveriam ser 
deduzidos na estimativa da provisão. 
A contabilização dos custos de 
aquisição será discutida em futuras 
reuniões. 
 
 
 
 
 
Ainda não há decisão do IASB. 
O FASB decidiu, tentativamente, que a 
provisão para sinistros incorridos 
deveria ser avaliada pelo valor presente 
dos fluxos esperados sem sesgo 
(média estatística) sem a margem 
única. 

Resseguros: 
 
Um ressegurador utilizará os mesmos 
critérios de reconhecimento e 
mensuração dos contratos de seguros. 
No reconhecimento inicial, uma 
companhia cedente deveria avaliar os 
contratos de resseguro, como a suma de: 

 O valor presente dos fluxos de 
ingressos de caixa, mais o ajuste por 
risco, menos o valor presente das 
saídas de caixa da cedente; e 

 A margem residual que elimina 
qualquer perda no início do contrato 

A cedente deveria considerar o risco de 
não cumprimento do ressegurador com 
base no valor presente esperado e 
deveria atualizá-lo por qualquer mudança 
no risco de crédito do ressegurador. 
A margem residual deve ser determinada 
no inicio da vigência e não pode ser 
negativa. 
 
Quaisquer comissões que a cedente 
receber serão reconhecidas como uma 
redução do prêmio cedido.  

 
 
A cedente deveria estimar o valor 
presente dos fluxos de caixa do 
contrato de resseguro, incluindo os 
prêmios cedidos. 
À porção cedida do ajuste por risco 
representa o risco sendo removido 
através do uso do resseguro. 
 
 
 
 
 
 
 
Quando o segurador estiver 
considerando o risco de não 
cumprimento do ressegurador: 

 Deveria aplicar o modelo de 
impairment utilizado nos 
instrumentos financeiros para 
determinar a probabilidade de 
recuperação dos créditos. 

 No cálculo desse risco deveriam ser 
considerados todos os fatos e 
circunstâncias, incluindo as 
colaterais; e 

 Sinistros decorrentes de disputas 
judiciais deveriam ser refletidos na 
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mensuração quando há indicação 
de que não será possível recuperar 
os montantes devidos de acordo 
com os termos do contrato de 
resseguro. 

Demonstrativo da posição financeira: 
 
De acordo com o ED, um segurador 
apresentaria cada portfólio de contratos 
de seguros como um montante único 
com os ativos e compromissos 
contratuais. 

 
 
Os boards tentativamente decidiram: 

 Um segurador deverá separar os 
seguintes componentes, no 
demonstrativo de resultados ou nas 
notas explicativas, de forma a 
reconciliar os montantes de: 
o Futuros fluxos de caixa 

esperados; 
o Ajuste por risco (só IASB); 
o Margem residual (só IASB); 
o Margem única (só FASB); 
o Efeitos do desconto. 

 Para contratos que utilizem a 
abordagem de alocação de prêmios, 
as provisões para sinistros futuros 
devem ser apresentadas em 
separado das provisões para 
sinistros incorridos. 

 Para contratos medidos utilizando a 
abordagem dos blocos, qualquer 
direito a prêmios ou outras 
considerações deveriam ser 
apresentados no demonstrativo 
como recebíveis. 

 Para contratos medidos utilizando a 
abordagem de alocação dos 
prêmios, todos os direitos e 
obrigações deveriam ser 
apresentados em base consolidada. 

 Provisões ou ativos dos contratos de 
seguros deveriam ser apresentados 
em separado; 

 Portfólios que estão em posição 
credora não deveriam ser 
apresentados junto com aqueles 
que estão em posição devedora.  

Demonstrativo compreensivo de 
resultados: 
 
O documento propôs uma nova forma de 
apresentação do demonstrativo de 
resultados, que acompanha os 

 
 
 
Os boards decidiram, tentativamente, 
que um segurador deve apresentar os 
prêmios, sinistros, benefícios e margem 
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requerimentos do modelo de mensuração 
(na face do demonstrativo ou nas notas 
explicativas). A margem de underwriting 
será dividida para mostrar as mudanças 
no ajuste por risco e a liberação da 
margem residual. 
Outros itens a serem apresentados no 
demonstrativo compreensivo de 
resultados: 

 Lucros e perdas no reconhecimento 
inicial, transferências de carteira e 
contratos de resseguros. 

 Custos de aquisição que não são 
incrementais, em nível de contratos 
individuais; 

 Ajustes por experiência e mudanças 
nas estimativas, depois segregadas 
na face ou nas notas explicativas; 
mudanças nas expectativas de fluxo 
de caixa, nas taxas de desconto e nos 
riscos de crédito dos ativos de 
resseguro; 

 Juros sobre as provisões dos 
contratos de seguro. 

bruta de underwriting no demonstrativo 
compreensivo de resultados. 

Divulgação (disclosure): 
 
De acordo com a proposta do ED, um 
segurador deveria divulgar informações 
quantitativas e qualitativas a respeito de: 

 Valores correspondentes aos 
contratos de seguros reconhecidos 
nas demonstrações financeiras; e 

 A natureza e extensão dos riscos 
assumidos dos contratos de seguros. 

Um segurador considerará o nível de 
detalhe necessário para satisfazer os 
requerimentos de divulgação, incluindo 
qual informação é agregada ou 
desagregada. Níveis de agregação para 
divulgações podem ser por tipo de 
contrato e local, entretanto pode não ser 
agregada para diferentes segmentos 
como definido no IFRS8 (segmentos 
operacionais). Deve ser fornecida 
suficiente informação para permitir a 
conciliação de cada línha no 
demonstrativo da posição financeira. 

 
 
Os boards confirmaram as divulgações 
propostas nos parágrafos 79-84 e 90-
97, com as seguintes alterações: 

 Eliminado o requerimento que o 
segurador não agregar informações 
de diferentes segmentos; 

 Requerimento que um segurador 
divulgue em separado o efeito de 
cada mudança em premissas e 
métodos, incluindo as razões para 
tais mudanças e os tipos de 
contratos afetados. 

 Quando o fluxo de caixa não 
depende do desempenho de 
determinados ativos, é exigida a 
divulgação da curva de rendimentos; 

 A análise da maturidade do fluxo de 
caixa líquido, resultante do 
reconhecimento dos passivos 
atuariais conforme parágrafo 95(a) 

Quadro 03: Comparativo das propostas-chaves e situação atual 
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5.3. Efeitos nas demonstrações contábeis 

 

5.3.1. Recentes alterações nas normas da Susep 

 

Em junho de 2011, a SUSEP emitiu instruções para a apresentação da 

demonstração dos resultados das entidades. Na página 5 da publicação da 

Companhia de Resseguros Terra Brasis do referido mês é feita uma 

comparação entre os resultados antes e depois das alterações da SUSEP, 

para um conjunto de entidades resseguradoras, material que reproduzimos 

abaixo na íntegra: 

Metodologia anterior Nova metodologia 

Itens Valores Itens Valores 

 
PRÊMIOS RETIDOS 
Prêmios de resseguros 
Operações com o exterior 
Retrocessões aceitas 
Prêmios cedidos de retroc. 
VARIAÇÃO DAS P. 
TÉCNICAS 
PRÊMIOS GANHOS 
SINISTROS RETIDOS 
Sinistros 
Recuperação de sinistros 
Salvados 
Ressarcimentos 
Variação IBNR 
V. IBNR – retrocessão cedida 
Variação de IBNER 
Variação de IBNER – retroc. 
C. 
DESPESAS COM COMERC. 
OUTRAS RECEITAS E 
DESPESAS OPERACIONAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OUTROS ITENS (soma) 
LUCRO LÍQUIDO 

 
742 

1.184 
22 
2 

- 465 
- 40 
701 

- 668 
- 808 

195 
4 
4 

- 70 
19 
20 

- 32 
- 69 

 
-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

196 
34   

 
PRÊMIOS EMITIDOS LIQ.  
Prêmios de resseguros 
Operações com o exterior 
Retrocessões aceitas 
 
VARIAÇÃO DAS P. 
TÉCNICAS 
PRÊMIOS GANHOS 
SINISTROS OCORRIDOS 
Sinistros 
 
Salvados 
Ressarcimentos 
Variação IBNR 
Variação IBNER 
 
 
CUSTOS DE AQUISIÇÃO 
OUTRAS RECEITAS E 
DESPESAS OPERACIONAIS 
RESULTADO C. RETROC. 
Indenização sinistros 
recuperac. 
Despesas sinistros recuperac. 
Despesas benefícios 
recuperac. 
Variação Prov. IBNR 
Variação Prov. IBNER 
Receita particip., em lucros 
Prêmios retroc., cessão 
Variação despesas 
retrocessão provisões 
Salvados e ressarcidos 
 
OUTROS ITENS (soma) 

 
1.207 
1.184 

22 
2 
 

- 59 
1.147 
- 841 
- 808 

 
4 

14 
- 70 

20 
 
 

-69 
 

-17 
- 267 

187 
8 
0 

19 
- 31 

7 
- 465 

 
20 

- 19 
 

196 
34 
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LUCRO LÍQUIDO 

Quadro 04: comparação da apresentação dos resultados consolidados 

Fonte: Terra Brasis AS. (1) Valores em milhões. (2) Sombreamento: identifica as alterações. 

 

O quadro acima demonstra com bastante clareza os efeitos da nova 

metodologia contábil. 

 

5.3.2. Demonstrativo compreensivo dos resultados no projeto do IASB:  

 

Um dos assuntos fundamentais da fase II é a forma de apresentação 

dos resultados e este demonstrativo de resultados ainda poderia ser mais 

detalhado ou complementado através de outras informações. 

A discussão no board focalizou a apresentação dos resultados sob as 

abordagens das metodologias dos “blocos” e da “alocação dos prêmios”. 

O board recomendou ao segurador: 

(1) separar os seguintes componentes do resultado, no demonstrativo 

dos resultados ou nas notas explicativas: 

a. Fluxos de caixa futuros esperados 

b. Ajuste por risco (só IASB) 

c. Margem residual (só IASB) 

d. Margem única (só FASB) 

e. Efeitos do desconto 

(2) Para contratos utilizando a metodologia de alocação de prêmios, as 

provisões para a cobertura remanescentes deveriam ser 

apresentadas em separado das provisões para sinistros incorridos. 

(3)  Para contratos utilizando a metodologia dos “blocos” quaisquer 

direitos não condicionais a prêmios ou outros itens deveriam ser 

apresentados como recebíveis em separado dos ativos dos 

contratos de seguros direitos contabilizados de acordo com as 

normas contábeis existentes para recebíveis, devendo outros 

direitos ser apresentados em bases líquidas. 

(4) Para contratos, utilizando a metodologia de alocação de prêmios 

quaisquer direitos não condicionais a prêmios mensurados com 

esta metodologia deveriam ser líquidos. 
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(5) Passivos ou ativos de grupos de contratos de seguro utilizando, 

respectivamente, as duas metodologias deveriam ser apresentados 

em separado. 

(6)  No demonstrativo de resultados, os portfólios de contratos que 

estão em posição credora não deveriam ser somados a portfólios 

de contratos que estão em posição devedora. 

Quanto à forma do demonstrativo, o board apresentou três 

recomendações, uma delas combinando os negócios de vida e não vida. Um 

exemplo do demonstrativo é o seguinte: 

 

Itens Não Vida Vida Total 

Prêmios 2.300 3.789 6.089 

Sinistros e benefícios incorridos - 1.422 - 2.992 - 4.414 

Despesas - 672 - 607 - 1.279 

Variações no fluxo de caixa e no 
fluxo projetado 

 
- 18 

 
- 39 

 
- 57 

Margem bruta de underwriting 188 151 339 

Outras despesas - 2 - 2 - 4 

Custos de aquisição - 96 - 96 - 192 

Resultado operacional 90 53 143 

Resultados de investimentos 61 1.167 1.228 

Despesas com juros - 65 - 1.235 - 1.300 

Resultado líquido dos investimentos - 4 - 68 - 72 

Lucro antes da mudança na taxa de 
desconto 

 
- 

 
- 

 
71 

Mudança na taxa de desconto - - 9 

Resultado antes de impostos - - 80 

Impostos - - - 11 

Lucro ou perda - - 69 
Quadro 05: modelo de demonstrativo dos resultados de acordo com o IFRS4 
Fonte: IASB. Valores monetários hipotéticos 

 

O demonstrativo acima incluiria contratos avaliados com as diferentes 

metodologias. O board explicou que a forma está sujeita a posteriores análises, 

pois mesmo considerando que essa sugestão teve bastante aceitação, ainda 

não foi encontrada uma forma que demonstrasse a preferência dos membros 

do IASB.  

 

5.4. A medição dos passivos atuariais 
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Os “passivos atuariais” representam os compromissos da entidade 

seguradora decorrentes dos riscos cobertos pelos contratos de seguros. Sendo 

o core business da seguradora a assunção de riscos, esses passivos alcançam 

valores relevantes no contexto das demonstrações financeiras. 

As obrigações decorrentes dos contratos de seguros são incertas (às 

vezes só quanto ao momento do evento acontecer) e futuras; na falta dessa 

certeza, os valores são estimados considerando as probabilidades de 

ocorrência. Essas obrigações estão identificadas como Provisões Técnicas. 

As Provisões Técnicas aparecem no passivo do balanço patrimonial, 

parte no capítulo do Circulante e parte no capítulo do Exigível do Longo Prazo. 

Essas diferenças se justificam pela duração do contrato e pela 

exigibilidade da obrigação ou possível obrigação. 

No que diz respeito à duração do contrato, distinguem-se os de curto 

prazo (em geral, os seguros de danos, alguns de responsabilidades e os de 

vida em grupo) dos de longo prazo (em geral, os seguros de vida individual e 

previdência). 

Por serem elementos fundamentais na determinação do patrimônio 

líquido, existe em todo lugar uma preocupação das autoridades de supervisão 

quanto à sua avaliação. 

A avaliação é feita utilizando técnicas atuariais, com modelagem 

paramétrica (processos estocásticos) ou não paramétrica (abordagem 

determinística). Também, em função da metodologia, são diferenciadas em 

provisões de prêmios (para eventos a acontecer) e de sinistros (para eventos 

acontecidos, reportados ou não). 

No Brasil, cabe ao CNSP instituir as regras e procedimentos para a 

constituição das provisões técnicas. A peça básica da normativa sobre 

provisões (também chamadas de reservas) é a Resolução N° 162, de 26 de 

dezembro de 2006, complementada ou alterada, em parte, por outras 

resoluções e circulares do próprio órgão ou da SUSEP. 

Na Resolução 162, as provisões são caracterizadas em três grupos: 

 “Dos seguros de danos, seguros de vida em grupo e seguros de 

renda de eventos aleatórios” (no capítulo I); 
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 “Dos planos previdenciários privados e seguros de vida individual e 

seguros de vida com cobertura de sobrevivência” (no capítulo II); e 

 “Dos Planos de Capitalização” (no capítulo III), matéria que não é 

objeto deste estudo. 

Observamos aqui que o CNSP seguiu a regra do tempo, pois, em cada 

grupo, inclui tanto as de eventos acontecidos quanto a de eventos a acontecer. 

O primeiro grupo inclui as seguintes provisões: 

 De prêmios não ganhos; 

 Complementar de prêmios; 

 De Insuficiência de prêmios; 

 Matemática de benefícios a conceder (subdividida: em renda de 

eventos aleatórios, remissão e outros); 

 De sinistros a liquidar (*); 

 De sinistros ocorridos e não avisados (IBNR) (*); 

 Matemática de benefícios concedidos (subdividida: em renda de 

eventos aleatórios, remissão e outros) (*); 

As identificadas com (*) são as correspondentes a eventos ocorridos. 

No segundo grupo incluem-se as seguintes: 

 Benefícios a regularizar; 

 Resgates ou outros valores a regularizar; 

 Eventos ocorridos e não avisados (IBNR); 

 Matemática de benefícios a conceder; 

 Matemática de benefícios concedidos; 

 Despesas administrativas; 

 Oscilação de riscos; 

 Insuficiência de contribuições; 

 Riscos não expirados; 

 Complementar de prêmios; 

 Excedentes técnicos; 

 Excedentes financeiros; e 

 Oscilação financeira. 

Algumas das provisões mencionadas, mesmo sendo decorrentes de 

obrigações dos contratos, não podem ser consideradas como técnicas, pois 
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não são calculadas atuarialmente, isto é, considerando a aleatoriedade e o 

valor do dinheiro no tempo. 

As normas do CNSP e da SUSEP determinam quando e como as 

provisões devem ser constituídas ou canceladas e calculadas.  

Como consequência da adoção da IFRS4 (através da CPC 11), o 

CNSP e a SUSEP incorporaram requerimentos adicionais aos processos de 

reservas como a mensuração do risco através do chamado Teste de 

Adequação de Reservas (LAT), que se somou à avaliação atuarial anual. 

Há muitos métodos de cálculo de reservas para contratos de curto ou 

longo prazo (ainda que, em princípio, todos eles possam ser aplicados 

indiferentemente a ambos os tipos). Para simplificar, podemos dizer que são: 

1. Os prospectivos: olham ao futuro das obrigações; 

2. Os retrospectivos: olham ao passado, desde o início do contrato; 

3. Os de recorrência, uma variante dos retrospectivos, com base no 

período anterior unicamente. 

Os primeiros definem as provisões como a diferença entre os valores 

presentes prováveis dos compromissos da entidade (os sinistros) e os valores 

presentes prováveis dos compromissos dos segurados (os prêmios), consoante 

com os princípios contábeis da competência e do valor do ativo pelo valor 

presente do fluxo de caixa. 

No seguro de curto prazo, por enquanto, nos de danos e vida em grupo 

o princípio da competência é determinante, pois a provisão de prêmios não 

ganhos tem por base o diferimento da receita assumindo a distribuição 

estatística uniforme dos contratos e do risco até seu vencimento. Não há, por 

enquanto, aplicação do conceito de valor presente, muito embora isso esteja 

em estudo na fase II do IFRS4, é claro que o efeito no curto prazo pode não ser 

significativo em economias com baixa taxa de inflação (e de juros). 

 No contrato de longo prazo, a situação é muito complicada, uma vez 

que há muitas variáveis não controláveis e difíceis de estimar pelo segurador, 

estamos falando, notadamente das financeiras: juros e inflação, mas não 

exclusivamente dela, pois tanto a permanência quanto a sobrevivência podem 

apresentar volatilidade ou agravamento (maior expectativa de vida). 
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5.5. Aplicação do IFRS4 no Brasil 

 

Mesmo em se tratando de um assunto em estágio (avançado) de 

discussões no âmbito internacional, conforme demonstrado, a SUSEP está 

acompanhando a evolução desses assuntos, entretanto não há perspectivas 

ainda de quanto esse processo demorará. 

 

5.6. Necessidades e Perspectivas: 

 

Uma abordagem totalmente diferente, conforme as alterações das 

práticas contábeis para o setor financeiro, é o que trouxe a IFRS4, entretanto 

as ideias da fase II serão ainda mais difíceis de aplicar, porque vai exigir uma 

capacitação diferente e intensiva em todas as áreas de uma seguradora. 

Segundo a AON Benfield [1], as propostas da fase II apresentam novas 

considerações para o setor segurador e ressegurador, que resultarão em: 

 

 “Mudanças nos riscos operacionais geradas pelos sistemas 

contábeis e a infraestrutura que possa ser necessária para 

medir e reportar de forma apropriada as informações para o 

IFRS4”; 

 “Custos adicionais por treinamento e desenvolvimento, para 

assegurar a precisão necessária nos padrões do IFRS4”; 

 “Algumas variantes nas metodologias entre a fase II e solvência 

II”; 

 “Uma nova forma de reportar os ingressos e a posição 

financeira que pode apresentar, no início, dificuldades para os 

usuários, inclusive agências de rating, reguladores e 

investidores, para entender e comparar performance financeira 

ou estimar valor”. 
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CAPÍTULO VI - Pesquisa de opinião e entrevistas com 

especialistas 

 

6.1. Pesquisa 

6.1.1. Objetivo 

 

As normas do IFRS4, mesmo a chamada de fase I, apresentam 

diferenças importantes em relação ao tratamento contábil das operações de 

seguro até hoje comumente praticadas, mesmo não tendo sido concluída a 

fase II. 

A evolução das práticas contábeis na atividade de seguros foi 

significativa nas últimas duas décadas no Brasil, pois evoluiu desde o registro 

pelo regime de caixa, ainda utilizado no início dos anos de 1990 para o de 

competência e, finalmente, com o fim do monopólio do resseguro, foi acelerada 

a convergência às normas internacionais. 

O mercado segurador brasileiro foi muito tradicional em diversas áreas 

e muito avançado em outras, a absorção de muitas novidades vindas de 

mercados mais desenvolvidos foi um choque.  

Pareceu que essas novidades não tinham sido atendidas com a 

velocidade requerida, só lembrar a resistência à implantação dos conceitos de 

IBNR e insuficiência de prêmios. Por isso pareceu interessante perguntar a 

operadores, auditores e outros players sua visão sobre estes requerimentos, 

bem como as ações adotadas. 

Com esse objetivo foi desenhada a pesquisa, que pretende conhecer o 

grau de conhecimento e de preparação do mercado nacional para a nova 

normativa. 

 

6.1.2. Aspectos metodológicos 

 

Com o objetivo de obter respostas concretas, foi utilizada uma técnica 

de perguntas diretas, no possível com variável qualitativa dicotômica evitando o 

sesgo (resposta enviesada). 
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O questionário estava composto por 11 perguntas, das quais a última 

apenas tinha o propósito de obter autorização para divulgação dos nomes dos 

participantes pessoas e empresas. 

Foram enviados por e-mail 20 questionários, sendo respondidos, até 

esta data, pela mesma via, 15 questionários. 

Os questionários foram dirigidos a seguradoras e resseguradoras, bem 

como a auditores do mercado de seguros. Na maioria dos casos foram feitos 

contatos pessoais com os respondentes, um contato antes de enviar o 

questionário e outro contato depois de receber as respostas. 

 

6.1.3. Resultados e comentários 

Nº QUESTÕES RESPOSTAS (*) 

1 Em sua opinião, qual é o grau de conhecimento do 

mercado da norma IFRS4 sobre contratos de 

seguros na versão de 2007 (fase I): Baixo..., 

Médio..., Alto... 

Médio = 80% 

Baixo = 20% 

2 Sua empresa tomou iniciativas no sentido de dar 

conhecimento/treinar os seus funcionários em 

relação as normas do IASB, em especial o IFRS 4? 

Não..., Sim... 

Sim = 100% 

3 V.Sa. ou sua empresa, está acompanhando as 

discussões sobre as alterações propostas pelo 

IASB na fase II: Não..., Pouco..., Sim... 

Pouco = 60% 

Sim = 40% 

4 Haverá convergência das normas brasileiras sobre 

contratos de seguros às internacionais?: Não..., 

Parcialmente..., Sim..., Quando... ... ... ...? 

Sim. Quando: 

depende do 

regulador.  

5 As regras inclusas na IFRS4, fase II, se aplicadas 

no Brasil terão impacto financeiro ou econômico 

nas seguradoras?: Nenhum..., Pouco..., Médio... 

ou Muito... 

Muito = 80% 

Pouco = 20% 

6 Caso opinar que as regras teriam impacto, na sua 

visão, qual seria o impacto, em porcentual e em 

média, no: montante das Provisões..., do 

Patrimônio Líquido... e do Resultado... da 

seguradora, ou, Não consegue Estimar... 

20% afirma que será 

nas provisões, mas 

não consegue 

estimar o valor. 40% 

disse que 
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dependerá do teste 

LAT (o que significa 

o passivo), mas não 

consegue estimar. O 

60% não identifica 

onde e também não 

consegue estimar o 

impacto; 

7 Com a aplicação do IFRS4 fase II, no Brasil, 

haveria alterações nas regras e cálculo da 

solvência das seguradoras: Algumas..., 

Nenhuma... Sim, muitas... 

Sim, muitas = 60% 

Algumas = 20% 

Nenhuma = 20% 

8 O demonstrativo dos fluxos de caixa é útil para a 

análise da evolução patrimonial das seguradoras? 

Não... Sim... 

Sim = 100% 

9 Índices de desempenho baseados nas 

demonstrações contábeis ajustadas aos padrões 

do IFRS, por exemplo, teriam: Nenhuma..., 

Pouca..., ou Muita..., utilidade na análise das 

seguradoras? 

Muita utilidade = 

40% 

Pouca utilidade = 

60% 

10 As demonstrações contábeis podem fornecer hoje 

a informação necessária para analisar o 

desempenho do programa do resseguro de uma 

seguradora. Não..., Só em parte..., Sim... 

Sim = 60% 

Só em parte = 20% 

Não = 20% 

Tabela 01: Tabulação das respostas à pesquisa. 
(*) Percentagens após arredondamento a unidade mais próxima. Explicações adicionais e 
algumas limitações à interpretação dos resultados são comentadas nas conclusões da 
pesquisa (páginas 98 e 99). 

 

Na última década foram introduzidas várias mudanças nas normas 

contábeis do mercado segurador brasileiro, impulsionadas pela Susep com o 

objetivo de aproximar as regras locais as internacionais. Entretanto, o fato mais 

significativo, que deve precipitar à convergência para as normas internacionais 

de contabilidade é o fim do monopólio de resseguros pelo IRB.  

O plano de contas das seguradoras em vigor, aprovado pela Susep, 

através da Circular 424/11, reflete, em grande parte, a norma internacional do 

IFRS4. Por isso achamos interessante, para o nosso trabalho conhecer as 
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impressões dos operadores com relação a estes importantes assuntos e as 

novidades que ainda estão por vir. 

As principais conclusões das respostas recebidas até o dia 26 de 

janeiro de 2012, são: 

1. A maioria das seguradoras do mercado possui grau de 

conhecimento médio sobre o IFRS4, tal como adotado no Brasil na 

circular Susep 424 e todas elas tomaram iniciativas para treinar aos 

seus funcionários nesses assuntos. 

2. Embora todas as empresas responder afirmativamente que 

tomaram iniciativas para treinar aos seus funcionários em relação às 

normas do IASB, de acordo com os comentários recebidos nos 

contatos pessoais, os treinamentos focaram-se as normas da Susep e 

não as normas do IASB, sendo que essas iniciativas em vários casos 

partiram dos auditores. Isto é corroborado com as respostas a questão 

3. 

3. Por outro lado, é percebido que as operadoras não estão 

antecipando-se ao futuro, pois a maioria delas expressa que 

acompanha muito pouco as discussões da fase II.  

4. As seguradoras entendem que haverá total convergência das 

normas brasileiras com as internacionais, mas o momento dependerá 

do regulador. 

5. De acordo com as respostas a questão 6, a maioria das 

seguradoras entende que, quando essa convergência aconteça, haverá 

impacto financeiro e econômico nas entidades não podendo estimar, 

porém, o montante do impacto. Entretanto, 20% afirma que o impacto 

será nas provisões, 40% das entidades dizem que dependerá dos 

testes LAT, o que significa que pensam que será nas provisões, e o 

40% remanescente, não se manifesta. 

6. Há divergências de opiniões quanto a se haverá alteração das 

regras da solvência em decorrência da implantação da fase II do 

IFRS4, as regras para a margem de solvência ainda não foram 

mudadas; 



104 

 

7. Quanto à questão de número 8, houve unanimidade quanto a 

importância do fluxo de caixa na análise da evolução patrimonial da 

entidade, no entanto, devemos adotar esta resposta com ressalvas, 

pois para o fim do exercício 2011 a Susep admitiu também a utilização 

do método indireto para esse demonstrativo e os índices de 

desempenho ainda não estavam consolidados. 

8. Também há divergências no que diz respeito à informação sobre 

resseguro constante nas demonstrações contábeis, pois a maioria 

entende que a informação necessária é divulgada. Isto parece um 

equívoco cuja origem pode-se localizar na abordagem da 

administração do resseguro ao longo da era IRB. 

Parte dos respondentes não autorizou a divulgar o seu nome ou o 

nome da sua companhia, pelo que optamos por não identifica-los. 

 

6.2. Entrevistas 

 

6.2.1. Objetivo 

 

Por se tratar, o IFRS4 fase II, de um projeto extremamente complexo e 

especializado, foi considerada importante solicitar opiniões de auditores e 

acadêmicos envolvidos em assuntos contábeis de seguros, sobre algumas 

questões-chave, que são: 

1) Principais semelhanças e diferenças entre as normas do IFRS4, 

do CPC 11 e da Susep; 

2) Opinar se as demonstrações contábeis das seguradoras na 

formatação atual atendem as necessidades de compreensão e 

interpretação da situação das entidades, por exemplo, no que diz 

respeito a resseguros; e 

3) Desafios e dificuldades que apresentará a fase II, vantagens 

derivadas de sua implantação e grau de preparação do mercado 

segurador para absorvê-las. 

A entrevista foi dirigida a aqueles, que podem ser considerados 

formadores de opinião nas suas respectivas áreas de atuação.  
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Alguns não responderam e outros não autorizaram a divulgar o seu 

nome, entretanto, com base na sua atuação ou da sua empresa no mercado 

brasileiro e internacional e do objetivo pretendido neste trabalho, entendemos 

que a amostra é significativa. As opiniões, apresentadas de forma resumida, 

constam no item 5.2.3. 

 

6.2.2. Textos completos das respostas 

 

6.2.2.1. Entrevista com o Dr. Carlos Eduardo de Mori Luporini – 09.12 

 

Carlos Luporini é Chief Financial & Operacional Officer da Terra Brasis 
Resseguros, Doutor e Professor da Faculdade de Economia e Administração 
da Universidade de São Paulo – USP. Foi Diretor do Banco Itaú e da Itaú 
Seguros. 

 

IFRS4 x CPC 11 x Normas Susep: 

Nos últimos 20 anos houve grandes avanços no mercado de seguros 

brasileiro que abrangeram diferentes aspectos da operação como, por 

exemplo, o desenvolvimento de produtos e serviços, as formas de 

comercialização e, particularmente, as práticas contábeis.  

Há pouco mais de 20 anos, em 1989, ocorreu a primeira grande 

mudança, quando a Susep determina a alteração do regime de contabilização 

das seguradoras, passando do caixa para o de competência. 

Com a introdução do regime de competência, verifica-se que o 

mercado tem dificuldade em assimilar a nova forma de contabilização das 

receitas de prêmios e compatibiliza-lo com a sistemática anterior. Mais difícil, 

ainda, foi assimilar o conceito de diferimento, pois a nova PPNG vem a 

substituir a Provisão Técnica de prêmios que era constituída com um valor fixo 

de 40% do prêmio líquido e revertida no fim do período de cobertura.  

Por outro lado, a Susep também teve algumas dificuldades na 

compatibilização das informações estatísticas anteriores com as resultantes da 

aplicação dos novos princípios contábeis. 

A essa alteração, seguiu-se a aplicação da correção monetária integral 

dos balanços, com tratamentos diferentes aos itens monetários (típicos das 

instituições financeiras como as seguradoras) e não monetários. Os conceitos 
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da correção monetária negativa e do lucro inflacionário que apareceram nas 

demonstrações foram difíceis de ser explicados aos acionistas das empresas. 

Nos últimos anos outros assuntos relevantes requerem a atenção das 

seguradoras: a adoção dos conceitos de solvência II e a determinação do 

capital com base a riscos 

Neste momento o grande desafio é a aplicação pela Susep da 

instrução de nº 11 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é a norma 

IFRS4 (contratos de seguros) do IASB. 

Pode-se disser que o primeiro efeito prático desta norma é a demora 

na publicação das estatísticas de mercado. 

Quanto as seguradoras, percebem-se as dificuldades para absorver e 

aplicar os novos conceitos contábeis. É claro que essas dificuldades são 

maiores naquelas entidades de capital nacional, de porte pequeno ou médio.  

Com respeito às afiliadas locais de multinacionais estrangeiras é 

provável que a transição não seja muito difícil, pois estas entidades podem-se 

aproveitar da experiência das matrizes e contar com o seu suporte. 

As maiores dificuldades, sem dúvida, estarão do lado do ativo na 

estimativa do valor justo e na estimativa do risco de crédito nos ativos de 

resseguro.  

Outro assunto pendente é o desenvolvimento de modelos internos de 

avaliação dos riscos, especialmente no que diz respeito ao risco operacional.  

Com relação a itens do passivo, por exemplo, nas provisões técnicas, 

esperam-se menores dificuldades, visto que, em anos recentes, a Susep, 

preocupada com a solvência das entidades e no processo da convergência das 

normas locais com as internacionais, vem introduzindo diversas alterações nas 

normas de IBNR, insuficiência de prêmios e nos testes de adequação de 

passivos, dentre outros. 

As demonstrações contábeis das seguradoras: 

Não há dúvida que as demonstrações contábeis das seguradoras estão 

ficando mais detalhadas e ricas em informações, porem mais complexas, 

particularmente com os quadros das mutações do patrimônio e recentemente 

do fluxo de caixa, sem esquecer-se das notas explicativas.  
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Entretanto, cabe se perguntar, neste momento, se as demonstrações 

contábeis podem ser interpretadas adequadamente, tanto pelo público quanto 

pelos investidores e analistas. 

Percebe-se que não houve meio termo com relação a aplicação de 

algumas normas, talvez uma abordagem mais gradativa tivesse permitido o 

mercado se adaptar melhor e de forma mais consistente a essas mudanças 

(exemplo: capital com base em riscos).  

Devido as evidentes dificuldades das autoridades e do mercado para 

absorver todas estas mudanças simultaneamente, talvez seja esta a 

oportunidade para criar dentro do organograma da Susep uma estrutura para 

assessorar as seguradoras nestes assuntos. 

Outros problemas, conceitualmente mais complexos, também se 

detectam na contabilização de algumas operações das entidades 

resseguradoras. 

As normas contábeis do IFRS4 aplicam-se tanto a seguradoras que 

contratam resseguros, quanto a resseguradoras que proveem estas coberturas, 

algumas normas no deveriam ser aplicadas da mesma maneira. 

Neste processo merecem se destacar as contribuições dos auditores, 

na orientação de critérios e procedimentos, tanto para com a Susep quanto 

com as companhias seguradoras. 

A fase II, do IFRS4: 

A norma IFRS4, como o próprio IASB reconheceu não está completa, 

muitos assuntos não chegaram a ser abordados e outros apenas foram 

tratados sem muita profundidade com o objetivo das entidades poder absorver 

de forma gradativa as novas regras. De fato a apresentação das 

demonstrações financeiras não era, em geral, uniforme.   

Sendo que na fase I do contrato de seguros, foram observados 

diversos problemas, já mencionados em parágrafos anteriores, é de imaginar o 

que poderá impactar a implantação de novas regras o próximo passo. 

A fase II requerera uma maior aproximação da atuária com a 

contabilidade, na visão de Luporini, o atuário esteve e está afastado do 

contabilista. Notam-se as dificuldades ao falarmos dos fundamentos da 
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precificação e das provisões técnicas, talvez exista uma abordagem mecânica, 

aplicação de fórmulas não adequadas a realidade local. 

Conversando com analistas do exterior escuta-se que os valores das 

provisões estariam aquém da realidade. 

Outro fato é que apesar das altas taxas de juros, os resultados 

financeiros no Brasil, quando comparados à produção retida, são inferiores aos 

obtidos no exterior.  

É claro que o processo de transição na aplicação da fase II será difícil, 

mais a perspectiva é que o resultado será positivo, pois vai melhorar a 

informação para os usuários.  

Nesta e nas próximas fases será fundamental a participação da Susep 

e das organizações de profissionais contábeis para colaborar com a 

implantação das normas, pois o mercado, em geral, não está adequadamente 

informado sobre este projeto. 
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Entrevista com os Sres. Alexandre Paraskevopoulos e Nabil Ahmad Mourad 

 

Alexandre Paraskevopoulos é Sócio da IFRS4all, empresa de consultoria em 
IFRS e Regional Manager da International Association of Certified Accountants 
and Financial Managers - IACAFM. Nabil Ahmad Mourad é consultor da 
IFRS4all e Regional Manager da International Association of Certified 
Accountants and Financial Managers – IACAFM. 

 

IFRS4 x CPC 11 x Normas Susep: 

A questão das similaridades e diferenças entre as normas e estruturas 

do IFRS4 com a CPC Nº 11 e dentre elas com as regras adotadas pela Susep, 

pode ser analisada desde diferentes ângulos. 

Em primeiro lugar, em teoria, não haveria diferenças significativas entre 

o IFRS4 e a norma do Comitê de Pronunciamentos Contábeis do Brasil, 

entretanto, se isso é válido no que diz respeito do texto da CPC 11, falta à 

regra brasileira um material de complementação extremamente importante, 

como a “Base para Conclusões” e as “Orientações de Implementação” que 

acompanham a norma internacional, tal como emitida pelo IASB.      

Em segundo, lugar entre a CPC11 e a circular Susep, esta última adota 

nominalmente a norma do Comitê, mais não assume alguns mecanismos de 

isenções contábeis que permitem a escolha de diferentes políticas contábeis 

para a avaliação de ativos e passivos originados de contratos de seguro, ainda 

na Fase I do projeto de Seguros do IASB. Um importante fato a mencionar é 

que diversas isenções tem como principal objetivo eliminar a volatilidade 

originada da avaliação de ativos e passivos dos contratos de seguro, que 

impacta a demonstração de resultado e a posição financeira e patrimonial das 

seguradoras. Diversas isenções estão alinhadas com a IFRS1 para o primeiro 

ano de aplicação das IFRS por uma seguradora. O IASB declara explicitamente 

que a norma internacional não tem como objetivo avaliar a estrutura ou 

capacidade de solvência tradicional das seguradoras. Neste contexto, a IFRS4 

tem somente como objetivo principal trazer um conjunto simples de melhorias 

significativas para que, os contratos de seguro e investimento sejam 

contabilizados e divulgados conforme sua substância comercial. É claro, o 

órgão atua com ênfase na função regulatória do mercado securitário brasileiro 

e não como emissor de práticas contábeis para tomadas de decisão. 
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A prática internacional implica a liberdade do julgamento da aplicação 

das normas pelo usuário. 

Como observado o mercado brasileiro ainda não tem um modelo de 

solvência tão sofisticado, tal como utilizado em mercados internacionais. Como 

o nosso modelo de solvência utiliza um patrimônio líquido contábil (que pode 

ser afetado por essas isenções), existe uma grande oportunidade onde 

determinadas entidades podem tomar benefício próprio, de forma indevida, na 

escolha dessas isenções. Consequentemente, órgãos reguladores tendem a 

limitar ou escolher diretamente as isenções que seriam disponíveis para as 

entidades seguradoras num primeiro momento de adoção da norma 

internacional. 

No exterior, o IFRS4 veio para ajudar a mostrar a situação financeira 

da entidade, não refletida nas práticas contábeis anteriores, principalmente, 

num aspecto de gestão de risco financeiro e risco de seguro e como os fluxos 

de caixa e incertezas associados a esses fluxos impactariam as entidades em 

períodos posteriores. Isto pode ser notado no conjunto de informações 

contábeis ou financeiras, prospectivas (análises de sensibilidade, triângulos de 

movimentação e outras informações sobre as margens e mitigação de risco de 

seguro através de contratos de resseguro). 

O IFRS4 é muito rico em informações, onde sua correta aplicação 

facilita a prospecção dos resultados financeiros e logicamente, fornece 

informações úteis para tomadas de decisão e potenciais impactos adversos 

dos fluxos de caixa dos contratos, que poderiam vir a impactar a solvência das 

entidades em exercícios posteriores. 

No âmbito Brasil observam-se limitações para sua implementação 

genuína tanto no campo atuarial como no campo contábil, já que diversas 

seguradoras optaram por não modificar certas políticas contábeis, sejam por 

questão de tempo na conversão ou por questão de custos associados à 

implantação dessas mudanças na avaliação dos contratos. 

Em geral as novas normas, complexas e com dificuldades de ser 

interpretadas chegam antes por decisão das autoridades que por necessidades 

de mercado ou dos operadores na procura constante de melhorar a suas 

informações sobre a situação financeira. 
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As demonstrações contábeis das seguradoras: 

Foquemos um aspecto importante das demonstrações: as informações 

sobre resseguros. 

O mercado passou de uma fase “burocrática” a uma situação negocial, 

pelo menos em teoria, os resultados de uma política de resseguros não 

interessavam, pois a cessão era obrigatória para o IRB, não havendo 

preocupação com a documentação adequada.  

Nas demonstrações contábeis, o resseguro, como veículo de 

transferência de riscos e eventual fonte de prejuízos para a seguradora não 

tinha a posição destacada que necessitava pela própria Susep, sendo sua 

abordagem mais “operacional” e menos técnica. 

Acostumado com o IRB, o mercado apresenta a falta de conhecimento 

na matéria como uma das consequências indesejáveis do monopólio. A prática 

ira trazer informações úteis para os gestores de resseguro no tocante à 

avaliação de uma precificação justa do premio de resseguro cobrado, 

comparada à experiência da seguradora no mercado aberto. 

As novas instruções contábeis de separação do negócio do resseguro 

e contabilização dos prêmios brutos e não líquidos não vão ser absorvidas com 

facilidade. Isto significa que não basta montar informações brutas e líquidas 

dos efeitos do resseguro para apresentação segundo IFRS 4 e IFRS 7. É 

importante ter a capacidade de avaliar o que esses números dizem para a 

gestão de resseguro e o que eles podem trazer de informações úteis para os 

usuários sobre como a seguradora atua na análise da questão de frequência x 

severidade implícita nos diferentes ramos de atuação. As seguradoras no 

Brazil, ainda por falta de experiência prática, ou de metodologias mais 

sofisticadas, não parecem mostrar condições de avaliar a capacidade 

financeira do ressegurador para atender os compromissos assumidos com as 

entidades, podendo haver uma percepção equivocada do risco de crédito nas 

análises de impairment requeridas pelo IFRS 4 na Fase I. Isto é demonstrado 

no fato de que grande parte das seguradoras ainda não consegue diferenciar o 

fato de que um bom ‘rating’ de crédito do ressegurador para ser admitido a 

operar no Brasil, não necessariamente resulta na resposta de que todos os 
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resseguradores teriam a mesma capacidade financeira (ou qualidade de 

crédito) para assumirem suas obrigações. 

A falta de informações, devido aos problemas apontados com o 

monopólio dificultará o tratamento contábil do resseguro, particularmente das 

movimentações dos ativos de resseguro e movimentações de comissões 

recebidas e diferimentos destas receitas.  

A fase II, do IFRS4: 

O grande problema da Fase II não é a divulgação mesmo considerando 

o novo demonstrativo compreensivo dos resultados. Apesar de diversos 

gestores ainda não entenderem o objetivo fundamental do novo modelo de 

demonstração de resultado e de posição financeira de uma seguradora na 

Fase II. 

Pretende-se que as informações contábeis atendam ao princípio de 

atendimento as necessidades dos usuários, isto é, permitam a toma de 

decisões. 

Outro ponto de atenção deveria ser as alterações na IAS 37 e 39 para 

mensuração dos ativos financeiros. Ocorre que o projeto da Fase II do IASB 

está alinhado com as modificações trazidas pelo IFRS 9 (que irá substituir a 

IAS 39), e portanto, caso os contadores e atuários não entendam todas essas 

normas de forma compreensiva, as seguradoras poderão afetar 

significativamente as margens dos contratos de seguro em sua posição de 

desempenho. 

Não é fácil entender a avaliação dos passivos de seguro pelo conceito 

do fair value, seja em um modelo de entry value ou exit value. Como o conceito 

de fair value de uma obrigação de seguro deveria levar em consideração o 

risco de crédito da própria seguradora, ocorre que grande parte do mercado 

ainda não entende que quanto melhor a seguradora ‘performar’, pior seria o 

seu desempenho financeiro, já que os fluxos de caixa dos contratos seriam 

descontados por uma taxa de desconto menor. O inverso ocorreria quando 

uma seguradora tiver um downgrade de seu risco de crédito próprio, onde as 

reservas de seguro seriam descontadas por uma taxa superior de desconto. O 

modelo hipotético de transferência de um passivo de seguro para um terceiro 

considerando uma margem de serviço ou margem de risco sobre a 
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variabilidade de fluxos de caixa dos passivos é substancialmente complicado 

para ser adotado na prática já que a matéria ainda é pouco explorada por 

acadêmicos e profissionais no país. 

Hoje não é possível saber quais são os resultados reais ou como 

administrar as margens financeiras para aquelas seguradoras que ainda não 

fizeram estudos quantitativos de impacto para a Fase II. Em nossa experiência 

prática de consultoria, esses indicadores mudam substancialmente. 

Os temas são de muita complexidade e por isso tem demorado muito 

além do previsto inicialmente para a fase II, prometida para 2008, logo adiada 

para 2011 e hoje é “sine die”. 

Como conclusão da Fase II, ficará o objetivo do IASB de conseguir as 

seguradoras mostrarem os resultados do underwriting do resultado financeiro 

(ou risco financeiro) separadamente do das variações das reservas por 

mudanças de risco de seguro. 
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Entrevista com o Sr. José Rubens Alonso. 

 

O Sr. J. R. Alonso, foi sócio da KPMG Auditores Independentes e responsável 
da indústria de seguros, até setembro de 2011. 

 

IFRS 4 x CPC 11 x Normas da SUSEP 

Não existem diferenças substanciais entre o IFRS 4 e o CPC 11.  

A SUSEP, através do Anexo IV a Circular 424/2011 referendou o CPC 

11 com o que esse pronunciamento passou a fazer parte do conjunto de 

normas contábeis estabelecidas pela SUSEP e de adoção obrigatória pelas 

sociedades por ela supervisionadas.  Ao referendar o pronunciamento, no 

entanto, a SUSEP ressalvou que o pronunciamento é aplicável somente no que 

não contrarie outros dispositivos da mencionada Circular. Com isso, em caso 

de conflito entre as diretrizes do CPC 11 e as normas contábeis estabelecidas 

pela SUSEP, prevalecem as normas da SUSEP.   Essa ressalva impede, em 

termos tácitos, a plena adoção das normas internacionais pelas seguradoras, já 

que existem áreas de conflitos, tais como o registro das operações de 

capitalização e do DPVAT, os critérios de constituição da provisão para perdas 

na realização de contas a receber e na baixa obrigatória, em certas 

circunstancias, dos créditos tributários constituídos.  

É relevante entender que a versão atual do IFRS 4 tem, desde sua 

emissão, caráter transitório. Seu objetivo foi o de alcançar um nível mínimo de 

padrões contábeis, possibilitando que os grandes grupos seguradores 

europeus pudessem elaborar suas demonstrações financeiras consolidadas do 

exercício de 2005 e seguintes de acordo com as normas internacionais de 

contabilidade (IFRS) emitidas pelo IASB.  Dessa forma, a chamada “fase I” 

introduziu somente alguns poucos padrões contábeis mínimos embora tenha 

ampliado significativamente o volume de divulgações. Também estabeleceu 

que as seguradoras deveriam manter os padrões contábeis que vinham 

adotando, estabelecendo certas pré-condições para a introdução de mudanças 

nessas praticas contábeis. 

O desenvolvimento da norma de seguros do IASB em 2 fases foi 

necessário em função das dificuldades para se alcançar um consenso mínimo 

sobre a questão da avaliação dos passivos de seguros.  Esse é um tema 
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complexo que se acredita esteja próximo de ser finalizado com a edição do 

IFRS 4 revisado, fruto da chamada “fase II”.  

As demonstrações contábeis das seguradoras 

A SUSEP optou por uma adoção gradual e cuidados do padrão 

internacional nos mercados que supervisiona. Dessa forma, em relação ao 

exercício de 2010 as empresas de seguros, capitalização e previdência privada 

divulgaram demonstrações financeiras individuais preparadas de acordo com 

as normas estabelecidas pela SUSEP.  

Os grupos seguradores foram requeridos a preparar demonstrações 

financeiras consolidadas elaboradas de acordo com as normas internacionais 

(na forma em que foram introduzidas no Brasil através do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis – CPC – vale dizer, sem o uso de algumas das 

opções concedidas pelos pronunciamentos internacionais).  Essas 

demonstrações financeiras consolidadas, no entanto, não foram objeto de 

divulgação, mas tão somente encaminhadas ao regulador.  Espera-se que a 

SUSEP, tendo analisado e comparado as demonstrações financeiras 

recebidas, utilize o resultado de suas analises para orientar o mercado e aparar 

arestas, visando a plena divulgação dessas informações para o exercício de 

2011.  

As demonstrações financeiras individuais continuarão a ser preparadas 

de acordo com as normas da SUSEP e não de acordo com as normas 

internacionais de contabilidade, até que as assimetrias sejam  resolvidas. 

É de se notar que, embora preparadas de acordo com as normas 

contábeis estabelecidas pela SUSEP, as demonstrações financeiras de 2010 e 

do 1º semestre de 2011 das sociedades supervisionadas pela SUSEP já 

evidenciam um avanço significativo rumo a adoção plena das normas 

internacionais. O que se nota é que, em função da implementação dos 

pronunciamentos CPC referendados pela SUSEP, houve notável aumento do 

volume de divulgações, muito embora exista uma tendência clara no sentido de 

reprodução literal de trechos das normas, em especial na descrição das 

praticas contábeis. Observa-se divulgação bastante restrita de pressupostos, 

taxas, prazos estimados e outras informações relevantes que resultam da 
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escolha da administração e que são cruciais no entendimento dos valores 

reportados.  

IFRS 4 – fase II 

Nas circunstancias atuais no mercado brasileiro, parece um tanto 

prematura a discussão sobre a Fase II, em especial por se considerar que 

estamos aqui ainda em pleno processo de adaptação as normas internacionais 

em vigor. 

Nesse sentido, é relevante observar que ainda é esperada para o 1º 

semestre de 2012 a divulgação, tanto pelo IASB quanto pelo FASB, de 

exposure drafts (revisado, no caso do IASB) para audiência pública. Passados 

tantos anos de desenvolvimento, são numerosas as áreas polemicas e os 

detalhes a definir. A implementação efetiva pode ficar somente para 2015.  

A mensuração dos passivos pelo resultado dos fluxos de caixa 

projetados parece ser uma tendência inexorável.  Nesse sentido, a prática de 

elaboração do testes de adequação dos passivos deverá colaborar para que os 

agentes passem a se familiarizar com os novos métodos e critérios.  

Parece claro que o volume de investimentos, tanto em termos 

tecnológicos quanto em treinamento de pessoal e reestruturação dos 

processos, serão enormes.  Também é de se esperar que a sua adoção no 

mercado brasileiro será concomitante com a adoção no mercado internacional 

uma vez que o Brasil já estará, nessa altura, seguindo as normas 

internacionais na elaboração de seus reportes financeiros (no mercado de 

seguros, uma vez que as normas internacionais, no forma implementada pelo 

CPC, já constituem hoje as praticas contábeis locais).  Esse fato evidencia a 

necessidade de efetivo acompanhamento do processo de desenvolvimento da 

norma pelos agentes do mercado segurador brasileiro (seguradoras, 

reguladores, acadêmicos, etc...).  
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Entrevista com Osiane Arieira em 170112 

 

Dna. Osiane Arieira é Assessora Técnica da Diretoria Adjunta da Diretoria de 
Normas e Habilitação de Operadoras - DIOPE da A.N.S. A Sra. Osiane 
desempenhou a mesma função na Superintendência de Seguros Privados. 

 

IFRS4 x CPC11 x Normas Susep: 

O CPC 11 é uma cópia fiel do IFRS 4, as normas da SUSEP 

procuraram orientação no IFRS para definir os principais pontos. 

Classificação de contratos: foi definida pela conceituação do normativo, 

e apenas os produtos de acumulação geraram dúvidas, mas houve consenso 

na SUSEP e com o mercado de seguros, e a exceção do contrato de cobertura 

por sobrevivência, no regime de capitalização e com renda certa, todos os 

contratos comercializados no Brasil como seguros de danos ou pessoas e 

produtos de acumulação, atendem a definição de contratos de seguro. A 

SUSEP também regula o mercado de títulos de capitalização, mas não 

consideramos esse mercado como contrato de seguros em virtude do objetivo 

ser um jogo e não afetar adversamente o participante desse produto, além do 

fato do risco ser puramente financeiro para as operadoras desses planos. 

Shadow accounting – Totalmente convergente com a norma. 

Verificamos a necessidade de utilização desse mecanismo para os planos 

tradicionais de acumulação, onde existe a distribuição de excedente financeiro 

e quando os ativos referentes ao cálculo desse excedente estiverem 

classificados na categoria II – Disponíveis para Venda, as sociedades deverão 

utilizar o shadow accounting. Os produtos constituídos a base de fundos 

exclusivos relacionados a algum produto específico (VGBL, PGBL, etc) não 

poderão efetuar essa operação, nesses casos, os ativos relacionados a esses 

fundos só poderão ser classificados na categoria I e III do IAS 39, ou seja, 

títulos para negociação ou mantidos até o vencimento. 

Bussiness Combination – Totalmente convergente com a norma. Nas 

operações de transferências de carteira, as entidades deverão utilizar a 

apresentação expandida, prevista no parágrafo 31 do IFRS4, ou seja, quando 

houver uma diferença de valores entre as provisões técnicas e o ativo 

transferido, a sociedade deverá identificar a natureza dessa diferença. Não 
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haverá redução nos valores relacionados à provisão técnica, poderá haver uma 

complementação dessas provisões se a cessionária identificar que as 

provisões estão subavaliadas, se a cessionária identificar a diferença de 

valores como uma superavaliação das provisões, esse valor deverá ser 

reconhecido como um ativo intangível e amortizado de acordo com a sua 

fundamentação.  

Participação Discricionária - O componente que mais se aproxima da 

definição de participação discricionária é o excedente financeiro e esse 

componente é reconhecido no resultado como despesa financeira, ou com a 

utilização do Shadow Accounting, poderá ser reconhecido no PL para os ativos 

que tem seus ajustes também reconhecidos no patrimônio.  

Resseguro – As normas da SUSEP já segregam as operações de 

resseguro no que diz respeito a 

Liability Adequacy Test – a SUSEP e o Mercado discutiram as 

premissas para serem avaliadas nesse teste, houve no próprio órgão regulador 

divergência de opinião, eu irei listar os pontos divergentes e a minha opinião 

quanto a esses pontos: 

A SUSEP determinou que se considerassem as despesas 

administrativas e despesas não alocáveis de sinistros, na minha opinião, 

somente deveriam ser testadas as despesas alocáveis e diretamente 

incrementais no que diz respeito aos sinistros, e as despesas administrativas 

não deveriam ser consideradas, a consideração dessas despesas no teste não 

são objetivas, são efetuadas por meio de critério muito subjetivo de rateio, 

podendo enviesar o resultado do teste. 

Critério de segregação– A SUSEP determinou que a segregação 

mínima deva ser por grupo de ramo. Em minha opinião o critério de agregação 

deve ser definido pela entidade, considerando a forma como as carteiras são 

gerenciadas, e prevendo que esse critério não poderia ser alterado sem uma 

justificativa plausível. 

Serviços de Assistência considerados pela norma da SUSEP como 

despesas administrativas, e assim rateado para efeito do teste de adequação. 

Em minha opinião, os serviços de assistência relacionados aos contratos de 
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seguros devem ser considerados como despesas com sinistros, e eles são 

incrementais e alocáveis diretamente aos contratos.   

Outras receitas e despesas diretamente relacionadas  aos  contratos  e 

certificados estão sendo consideradas no fluxo, mas o custo de apólice que é 

um valor relevante não está. O custo de apólice é uma receita relevante para 

as entidades, pois, elas cobram até R$ 100,00 por apólice emitida, e esse valor 

não tem um fundamento específico. Em minha opinião o custo de apólice deve 

ser considerado como prêmio de seguro, ainda que não seja diferido, e deve 

ser considerado para efeito do teste. 

Se o teste apurar insuficiência no valor das provisões a SUSEP 

determina que as provisões relacionadas a prêmios ou a sinistros serão 

complementadas, a norma estabelece a possibilidade de diminuir o valor dos 

ativos intangíveis e dos ativos relacionados a custo de aquisição, até esgotá-

los, e, subsidiariamente aumentar o valor contábil das provisões. Em minha 

opinião, essa é a melhor opção, porque não podemos manter um ativo 

relacionado a uma operação que não tem expectativa de gerar benefício 

econômico futuro. 

2) As demonstrações contábeis das seguradoras:  

As demonstrações financeiras das seguradoras não fornecem um 

adequado grau de informações necessárias para a análise da situação 

econômico-financeira, o próprio IFRS obteve a mesma conclusão por isso a 

fase I do IFRS 4 é tão superficial, a tentativa para que as demonstrações sejam 

mais informativas está na implementação da fase II do IFRS 4. 

As operações de resseguros são operações de alta complexidade, são 

tantas particularidades nos contratos que é difícil um registro contábil padrão, 

uma discussão que enfrentamos no Brasil é que não houve uma definição é 

quanto ao valor em que deve ser registrado o prêmio de resseguro contratado 

pela seguradora. Em minha opinião o valor deve ser líquido, descontado 

qualquer parcela que a seguradora trata como comissão, para exemplificar se 

uma seguradora ressegura uma carteira em que ela cobrou do segurado R$ 

10.000,00 de prêmio e o resseguro é a cobertura desse risco na proporção de 

60%, a seguradora registra uma despesa com prêmio de resseguro no valor de 

R$ 6.000,00 e uma receita recuperação de comissão do resseguro com uma 
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quantia negociada, que pode ser R$ 1.000,00 ou R$ 2.000,00 ou qualquer 

outro valor abaixo dos R$ 6.000,00, no meu entendimento o valor da despesa 

de resseguro é o valor líquido dessa negociação, esse valor de R$ 6.000,00 é 

só a base inicial de negociação, e não há recuperação de comissão, porque a 

seguradora não é corretora e também porque ela não está repassando o risco 

assumido com o segurado, ela está comprando uma cobertura para o risco 

assumido por ela mesma, enfim, essas operações devem ser mais bem 

entendidas para que reflitam a essência econômica no lançamento contábil. 

3)  A fase II do IFRS4: 

Considero a fase II um avanço, porém, no Brasil temos uma das mais 

altas taxas de juros e considerar os efeitos dessa taxa para descontar valores 

na contabilidade, especialmente de contratos de longo prazo, será um 

aprendizado difícil, já estamos experimentando os efeitos para elaboração do 

Teste de Adequação de Passivos previsto na fase I. 

Outro ponto é quanto a segregação do prêmio em três partes, eu 

entendo que é uma tentativa de informar ao usuário das demonstrações 

contábeis a composição do prêmio e acompanhar a sua adequacidade ao 

longo do período contratual em relação a precificação que é feita no início do 

contrato, porém, não é uma segregação fácil, a margem de risco ainda é um 

conceito muito novo e não acho que esteja bem definida na norma.  
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Entrevista com Carlos Matta 17/01/12 

 

Carlos Matta é sócio de auditoria na área de seguros da empresa Price 
Waterhouse Coopers do Brasil. 
 

IFRS4 x CPC11 x Normas Susep: 

Primeiramente vamos comparar a norma do IFRS com a norma do 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Neste respeito, não há diferenças 

entre os dois documentos, pois, a norma brasileira é essencialmente uma 

tradução da norma internacional, é claro que às vezes é necessário recorrer à 

versão original (em inglês) para tirar algumas dúvidas, e entender qual foi a 

intenção do órgão internacional ao respetio. 

Se compararmos a norma Susep (constante da circular nº 424) com o 

IFRS4, vamos a achar diferenças importantes, até com as CPC 40 e 41, 

vejamos algumas delas: 

 No aspecto tributário: a norma Susep limita o registro contábil por 

crédito tributário em, no máximo, 10 anos, a norma do IFRS não 

estabelece essa restrição. Por tanto, haverá um efeito direto no Ativo; 

 Prêmios a receber: a Circular nº 424 determina que a PDD seja 

efetuada para créditos em atraso a mais de 60 dias, quando não 

houver estudo de perda incorrida, a norma do IFRS, prevê 

determinação da perda através de cálculo “científico” (perda incorrida: 

IAS 39); 

 Empresas de Capitalização: estas empresas não emitem 

contratos de seguros, então deveriam ser tratadas sob a ótica do IAS39 

(instrumentos financeiros). O entendimento da Susep (e das 

operadoras) é que estes contratos devem ser considerados como 

seguros (receitas pelo resultado, CPC4), existe uma circular do órgão 

que determina isto; 

 Testes de adequação de passivos (LAT´s): as duas regras são 

parecidas, entretanto, a da Susep é mais detalhada e até restritiva, por 

exemplo, estabelecendo agrupamentos fixos por ramos, o que não 

acontece na norma internacional. Quem tiver que reportar também pela 

regra internacional deverá fazer, eventualmente, dois cálculos. 



122 

 

 Fluxo de caixa: até o exercício de 2010 só era admitido, pela 

norma Susep, o método direto. Isto já foi corrigido, a partir deste 

exercício de 2011 aceita-se a apresentação utilizando um dos dois 

métodos permitidos (o mesmo que no IFRS) o direto e o indireto.; 

 Resseguros: alguns problemas não foram totalmente resolvidos, 

como o tratamento das comissões de resseguro, que também tem 

impactos nos resultados tributários; 

 Seguro DPVAT: as coberturas são garantidas pela seguradora 

Líder do consórcio sendo considerado um seguro do cunho social. O 

modelo de contabilização é diferenciado, não sendo o mesmo daquele 

utilizado pelas seguradoras do mercado. Por exemplo, no caso das 

provisões técnicas de PSL e IBNR, no DPVAT, elas são calculadas de 

acordo com o resultado da sinistralidade, havendo uma equalização 

dos resultados com o objetivo de minimizar as flutuações. Esta 

metodologia é diferente da prevista no IFRS4 (e no CPC11), é só 

aplicável a entidades reguladas pela Susep; 

 Os problemas decorrentes dos itens acima aparecem de forma 

significativa quando são preparados os estados consolidados de 

entidades que possuem participações acionárias, tanto em empresas 

de capitalização quanto na seguradora Líder do consórcio. 

Como conclusão deste ponto pode-se dizer que haveria, no geral, um 

90% de convergência entre as normas acima. 

As demonstrações contábeis das seguradoras: 

Não há dúvidas que, na formatação atual, as demonstrações são mais 

amplas. 

Pode-se dizer que no primeiro ano de aplicação, houve até um 

exagero, “literalmente”, na quantidade de informações inclusas nas 

demonstrações contábeis, as que, nem sempre, foram as mais relevantes. 

Do ponto de vista qualitativo, as informações das entidades ficaram 

muito parecidas descrevendo os procedimentos desejáveis e, não 

necessariamente, os procedimentos aplicados, por exemplo, para fazer o 

gerenciamento dos riscos realizado pela companhia (o que é o espírito do 

IFRS4). 



123 

 

IFRS4 fase II: 

A chamada fase II é um projeto polêmico, subsistem muitos pontos de 

não concordância entre as principais entidades profissionais, IASB e FASB e 

ainda, destes órgãos com os usuários e com os atuários. 

Calcular as reservas técnicas só como um valor presente de fluxos de 

caixa parece uma postura muito radical. 

O mesmo pode-se dizer da não admissão do DAC ou o do diferimento 

de outros custos. 

Observa-se também que ainda há discrepâncias na interpretação das 

regras e falta de consenso em muitas delas. 

 

6.2.3. Resumos 

Primeira Questão: 

Para o J. R. Alonso não há diferenças substanciais entre a norma 

contábil brasileira e a norma contábil do regulador. A Susep referendou o 

CPC11 através do anexo IV, da circular 424, ressalvando que “...o 

pronunciamento mencionado é aplicável somente no que não contrarie outros 

dispositivos da mencionada circular..”, o que “...impede, em termos tácitos a 

plena adoção...” do IFRS4. A norma internacional vigente tem caráter 

transitório, em função da complexidade dos assuntos e da dificuldade para 

alcançar o consenso mínimo sobre a questão de avaliação dos passivos de 

seguros.  

Para Carlos Luporini, percebem-se dificuldades na aplicação dos novos 

conceitos nas entidades nacionais de porte pequeno, basicamente pelo lado do 

Ativo, na estimativa do valor justo e do risco de crédito no resseguro. Menciona 

que o grande desafio, neste momento, é a aplicação do CPC11, que é a norma 

do IFRS4, frisando que o primeiro efeito prático é a demora na publicação das 

estatísticas de mercado. 

Paraskevopoulos e Mourad, concordam que não haveria diferenças 

significativas do texto do CPC11 com o IFRS4, entretanto, na norma brasileira 

faltam dois documentos importantes “a base para conclusões” e “as 

orientações para implementação”, que acompanham a norma internacional. 

Falta também a norma local alguns mecanismos de isenções contábeis cujo 
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principal objetivo é eliminar a volatilidade na avaliação dos ativos e passivos. 

As diferenças podem ser entendidas considerando que a Susep “... atua com 

ênfase na função regulatória do mercado...”. Outra característica que apontam, 

é que “...o mercado brasileiro não tem um modelo de solvência tão sofisticado, 

tal como utilizado nos mercados internacionais”. No âmbito Brasil observam-se 

limitações para a implementação genuína do IFRS4, na sua fase I, tanto no 

campo atuarial como no campo contábil. 

Osiane Arieira, com uma visão desde o campo do regulador, identifica 

algumas diferenças como, por exemplo, o tratamento do contrato de 

sobrevivência no regime de capitalização e com renda certa, o critério de 

segregação mínima por ramo, o custo dos serviços de assistência 

(considerados como despesas administrativas) e a exclusão do custo de 

apólice no cálculo do fluxo de caixa. 

Para Carlos Matta, também não há diferenças entre a norma do IFRS4 

com o pronunciamento do CPC, “...pois a norma Brasil é essencialmente uma 

tradução da norma internacional...”. Se a comparação for entre a norma Susep 

e o IFRS4, identificamos diferenças importantes como, por exemplo, a limitação 

do registro contábil por crédito tributário para 10 anos, a provisão para créditos 

em atraso, a inclusão dos títulos de capitalização como contratos de seguros, o 

modelo de contabilização do DPVAT (no que diz respeito as provisões de 

sinistros), e os efeitos nos estados consolidados das entidades seguradoras 

com participação em empresas de capitalização e no consórcio DPVAT. 

Segunda Questão: 

J. R. Alonso, opina que os grupos seguradores foram requeridos a 

preparar demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas 

internacionais (na forma que foram introduzidas pelo CPC, sem possibilidades 

de usar algumas opções oferecidas pelos pronunciamentos internacionais). As 

demonstrações individuais continuarão a serem preparadas de acordo as 

normas Susep. Um dos pontos relevantes, em sua opinião, é o aumento 

significativo do volume de divulgações, muito embora, “... exista uma tendência 

no sentido de reprodução literal de trechos das normas, em especial a 

descrição das práticas contábeis...”. 
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Para Carlos Luporini, “... não há dúvida que as demonstrações 

contábeis...”, ”...estão ficando mais detalhadas e ricas em informações...”. 

Entretanto, coloca a dúvida de “... neste momento, se as demonstrações 

contábeis podem ser interpretadas adequadamente, tanto pelo público quanto 

pelos investidores e analistas”. Destaca “...as contribuições dos auditores na 

orientação de critérios e procedimentos, tanto para a Susep quanto com as 

companhias seguradoras...”. 

Paraskevopoulos e Mourad focam um aspecto importante: as 

informações sobre resseguros. O mercado passou de uma fase burocrática a 

uma situação negocial, nas demonstrações contábeis o resseguro não tinha a 

posição destacada que necessitava, sendo sua abordagem mais operacional e 

menos técnica. As novas instruções contábeis não vão ser absorbidas com 

facilidade. A falta de informações, devido aos problemas apontados com o 

monopólio dificultará o tratamento contábil do resseguro, particularmente das 

movimentações dos ativos de resseguro, das comissões recebidas e o 

diferimento dessas receitas. 

Osiane Arieira enfatiza que as demonstrações financeiras das 

seguradoras não fornecem um adequado grau de informações necessárias 

para a análise da situação econômico-financeira, pois, o próprio IASB obteve a 

mesma conclusão é por isso a fase I é tão superficial. As operações de 

resseguros são de alta complexidade, devido às particularidades dos contratos 

sendo difícil um registro contábil padrão, menciona que não há recuperação de 

comissão porque a seguradora não é corretora e esta comprando uma 

cobertura para o risco assumido por ela mesma. 

Carlos Motta afirma que não há dúvidas que na formatação atual as 

demonstrações são mais amplas, e no primeiro ano de aplicação houve até um 

exagero na quantidade de informações inclusas, nem sempre relevantes. 

Desde um ponto de vista qualitativo, as informações ficaram muito parecidas 

descrevendo os procedimentos desejáveis e não necessariamente, os 

praticados. 

Terceira Questão: 

Segundo Alonso, nas circunstâncias atuais do mercado a discussão da 

fase II, parece um tanto prematura em especial por se considerar que ainda 
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está em processo de adaptação a normativa em vigor (fase I). A mensuração 

dos passivos pelo resultado dos fluxos de caixa projetados parece ser uma 

tendência inexorável. Parece claro que o volume de investimentos, tanto em 

termos tecnológicos quanto de treinamento de pessoal e reestruturação de 

processos, será enorme. Há necessidade de efetivo acompanhamento do 

processo de desenvolvimento da norma pelos agentes do mercado segurador 

brasileiro. 

Para Luporini, a fase II, requererá uma maior aproximação da atuária 

com a contabilidade, na sua visão “...o atuário esteve e está afastado do 

contabilista”. O processo de transição na aplicação da fase II será difícil, mas 

há perspectiva que o resultado será positivo, pois vai melhorar a informação 

para os usuários. Nessa e nas próximas fases será fundamental a participação 

da Susep e das organizações de profissionais contábeis para colaborar com a 

implantação de normas. 

Paraskevopoulos e Mourad não vêm como problema da fase II a 

divulgação, mesmo considerando o novo demonstrativo compreensivo dos 

resultados. Pretende-se que as informações atendam as necessidades dos 

usuários permitindo a toma de decisões. Caso os contadores e atuários não 

entendam de forma compreensiva as alterações nas IAS 37 e 39 ou as 

modificações do IFRS9 as margens dos contratos poderão ser 

significativamente afetadas. Como conclusão da fase II, ficará o objetivo, por 

parte do IASB, conseguir as seguradoras mostrarem os resultados do 

underwriting separados dos resultados financeiros e das variações das 

reservas por mudança de risco do seguro. 

Osiane Arieira, também analisa a fase II como um avanço, entretanto 

considerar os efeitos das taxas de juros para descontar os valores na 

contabilidade, especialmente nos contratos de longo prazo será um 

aprendizado difícil, já experimentado os efeitos na elaboração do LAT previsto 

na fase I. Outra dificuldade é a segregação do prêmio em três partes, pois a 

margem de risco é um conceito muito novo e não está bem definido na norma. 

Por outra parte, Carlos Matta, considera que a chamada fase II, é um 

projeto polêmico que apresenta ainda muitos pontos de discordância entre o 

IASB e o FASB. Calcular as reservas técnicas como um valor presente de 
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fluxos de caixa parece uma postura muito radical, o mesmo pode-se dizer da 

não admissão do DAC ou do diferimento de outros custos. 

 

 

6.2.3.1. Conclusão geral sobre as entrevistas 

 

Os pareceres do Conselho de Pronunciamentos Contábeis reproduzem 

as normas do IASB, entretanto, a norma CPC 11, de contrato de seguros, não 

foi adotada na íntegra pelo órgão regulador (Susep), pois, como guardião da 

solvência das entidades, suas ações estão pautadas pela prudência. 

A norma atual da Susep, é o resultado de um processo gradual de 

introdução das técnicas de controle da atividade com foco na teoria ERM 

(Enterprise Risk Management), sendo um primeiro passo para a convergência 

dos princípios contábeis brasileiros com as práticas internacionais. 

As novas formas de apresentação dos demonstrativos financeiros 

impõe a contadores e atuários um grande desafio que é o de trabalhar juntos 

no entendimento e aplicação das novas regras de contabilização dos contratos 

de seguros, cujo principal objetivo é tornar mais transparentes as situações 

econômica e financeira das seguradoras. 

Não se deve esquecer que a atividade seguradora é muito complexa e 

que a norma atual (IFRS4) é um avanço no caminho da procura do melhor 

disclosure das operações para os usuários da informação, entretanto, espera-

se que a fase II ajude significativamente na consecução desse objetivo. No 

Brasil o desafio é grande, em parte pela complexidade da futura norma, em 

parte pelo desconhecimento e falta de preparação dos especialistas, neste 

momento.  
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Considerações finais  

 

Os riscos do negócio de seguros são muitos, bem mais sérios hoje que 

há algum tempo. 

O objetivo da contabilidade é informar adequadamente ao usuário, as 

demonstrações financeiras dos contratos de seguro parecem não alcançar 

ainda, a esse objetivo. É claro que a operação do seguro, como toda operação 

financeira (e há quem afirme que o contrato de seguros é um derivativo), tenha 

se tornado mais e mais complexa. 

O problema não é exclusivo de um país ou região, em todo caso pode 

se dizer que devido ao fato de ser uma atividade supervisionada pelo Estado, 

onde este, logicamente, prioriza os aspectos regulatórios (de capitais mínimos, 

de solvência, como investidor institucional e contribuinte) deixando num 

segundo plano os aspectos contábeis. Frequentemente, o balanço que atende 

aos requerimentos do regulador não expressa adequadamente a situação 

econômico-financeira para o acionista ou investidor. 

A pesar de todos os esforços do IASB com o objetivo de assegurar a 

utilização de normas e padrões uniformes de contabilidade e de apresentação 

de demonstrações financeiras nos contratos de seguros, não se pode afirmar 

que esses esforços foram bem sucedidos, pois, como verificou o próprio IASB, 

subsistem as práticas diferentes entre países e regiões. Talvez, só o grupo de 

países que seguem as orientações do FASB tenha conseguido certa 

uniformidade. 

Desta forma as normas vigentes do IFRS4 (primeira fase) também não 

são aplicadas na sua íntegra, havendo exceções que permitem as entidades 

manter os critérios contábeis anteriores, o IASB justificou essa aplicação light 

pensando em não ocasionar muitos problemas aos operadores bem como não 

ser obrigado a mudar princípios discutidos. 

No meio tempo, entretanto, entidades europeias, por exemplo, tiveram 

que absorber as novas regras de solvência e risk based capital, impostas 

através de Solvência I e Solvência II, que seguiram as regras determinadas 

para as instituições bancárias (Basileia I e II). 
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Do ponto de vista prático, o problema da convergência das normas de 

contabilidade para os contratos de seguros está longe de considerar-se 

solucionado.  

Nos mercados de Europa, Norte América e mesmo nos asiáticos, os 

investidores podem ser um fator de pressão para mudanças, no Brasil, 

entretanto, não há uma participação direta e significativa das seguradoras no 

mercado aberto porque poucas entidades cotam suas ações na Bolsa. Apenas 

aquelas entidades que formam parte de conglomerados empresariais que 

participam desse mercado, tem seu desempenho, acompanhado pelos 

analistas e investidores. 

O Brasil aderiu às normas internacionais após o ano de 2008, sendo 

que alguns impedimentos da lei de sociedades original foram removidos com a 

publicação das Leis nº 11638 de 2007 e nº 11941 de 2009. 

No que diz respeito aos contratos de seguros, o Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis aprovou a norma CPC11, que traduz o 

pronunciamento IFRS4, e foi referendado pela Superintendência de Seguros 

Privados em 2010. 

A norma da Superintendência incorpora quase tudo o conteúdo do 

CPC11, entretanto, em caso de discrepâncias entre normas contábeis e as do 

regulador prevalece o estabelecido nestas últimas.  

Em 2011, a Superintendência emitiu a Circular nº 424, que estabelece 

o novo plano de contas para as entidades para aplicação nesse exercício. O 

novo plano de contas reflete, com as ressalvas mencionadas, as regras do 

IFRS4. 

Sabemos que as regras atuais serão temporárias, as novas normas da 

fase II do IFRS4, excederão o cronograma inicialmente previsto e ainda estão 

sendo discutidas. 

O processo de análise das normas traz também a aproximação entre 

as duas máximas entidades contábeis: FASB e IASB. 

Há faltas de consenso entre as duas entidades em alguns pontos como 

a demonstração dos resultados em blocos (o FASB propõe dois e o IASB três), 

o novo demonstrativo compreensivo dos resultados, a aplicação do conceito do 

valor presente dos fluxos de caixa para seguros de curto prazo e para 
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provisões de sinistros, tanto dos avisados, quanto dos não avisados e o valor 

justo dos passivos de seguros.  

Questões decorrentes são também debatidas, como por exemplo, a 

questão da taxa de desconto dos fluxos e composição dos mesmos. 

Com o objetivo de verificar as impressões dos players do mercado de 

seguro brasileiro sobre as normas atuais foi realizada uma pesquisa dentre 

operadores e em função das respostas foram realizadas entrevistas com 

especialistas. 

Quanto aos aspectos práticos da pesquisa, encontramos resistências 

nos respondentes quanto a divulgar seus nomes o das empresas, nesses 

casos optamos por apresentar apenas os resultados. 

No que diz respeito as entrevistas, os especialistas escolhidos são 

pessoas de notório conhecimento nestes assuntos e que representam 

entidades importantes do mercado, só um dos convidados não respondeu a 

solicitação. 

Da pesquisa surge que as operadoras estão preocupadas, em primeiro 

lugar, para atender as normas locais, e só depois as internacionais, mesmo 

tendo conhecimento que aquelas mudarão nos próximos anos. 

Os especialistas, tanto no âmbito público quanto privado, concordam 

na necessidade de convergência, apontam as distorções das normas vigentes 

e frisam nas dificuldades da implantação da fase II do IFRS4 no Brasil, devido 

a complexidade, a necessidade de maior coordenação entre contabilistas e 

atuários e a falta de conhecimento dos profissionais. Todos coincidem em 

destacar que a fase II melhorará a qualidade das informações das entidades e 

aperfeiçoará o processo de divulgação aos usuários.  

Parece claro, assim, que melhores informações sobre os riscos das 

entidades são necessárias, outra questão é saber se elas poderão ser 

interpretadas de forma adequada ou se criaram maior incerteza. 

 

Sugestões para trabalhos futuros 

 

As normas de apresentação das demonstrações financeiras para os 

contratos de seguros, como tratadas na fase II, que seriam de aplicação 
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também a entidades não seguradoras, estão ainda em processo de discussão 

e consolidação, assim sendo, inúmeros assuntos poderão ser abordados pelos 

interessados na pesquisa contábil tanto durante esta fase quanto durante a 

fase de implementação. 

Como sugestão, mencionamos a seguir alguns itens que, dentre muitos 

outros, podem ser considerados relevantes para o mercado brasileiro: 

 Aplicação do modelo dos blocos (propostas IASB e FASB) para os 

seguros de curto prazo; 

 Análise de desempenho de um programa de resseguros, com base 

nas informações contábeis na formatação da Circular Susep 424; 

 Aplicação do conceito de valor presente do fluxo de caixa no cálculo 

das provisões para eventos ocorridos e não avisados (IBNR); 

 Aplicação do conceito de valor presente do fluxo de caixa no cálculo 

das provisões para eventos ocorridos e avisados (PSL); 

 Aplicação de modelos estocásticos para a estimativa da margem de 

risco; 

Aplicação de modelos estocásticos para a estimativa do valor presente 

do fluxo de caixa. 
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Apêndice A: Questionário da Pesquisa de Opinião 

 

São Paulo, 10 de setembro de 2011. 
 
À 
Empresa: ...          
Atenção: Sr. ... 
Cargo... 
 
Prezado Sr. 
Ref. Pesquisa de opinião. 

 
Estou concluindo uma dissertação sobre impactos nas DF’s decorrentes das 

alterações a serem introduzidas pela fase II do IFRS4 – contratos de seguros, para 
apresentação no Programa de Pós-graduação da PUC SP. Este trabalho inclui os 
resultados de uma pesquisa de opinião entre especialistas nesta matéria. 

Com esse objetivo e considerando que a sua opinião é muito importante para dar 
suporte às conclusões do projeto, selecionei o seu nome para responder ao 
questionário em anexo. 

Seu envolvimento requerera pouco tempo. 
Solicito a sua gentileza de responder via e-mail, sua resposta é importante e 

espero contar com a sua prestigiosa colaboração.  
Atenciosamente 
 

 
 
 

Victor H. C. Bagnati 
vb.hmp@terra.com.br 
 
Rua Iguatemi 252 
Conjs. 111/112 
CEP 01451-010 
São Paulo, SP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 
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Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis e Financeiras 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação 

 

 

 

 

 

 

 

IFRS4 fase 2 – Impactos nas entidades seguradoras 

 

 

 

Orientador: 

Prof. Dr. José Carlos Marion 

 

 

 

 

 

Agosto de 2011 

 

 

(2) 
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PESQUISA CONTÁBIL 

Seguros de Danos e Vida em Grupo. 

 

O ano de 2011 deverá ser ano de adesão plena das seguradoras brasileiras às 
normas internacionais de contabilidade.  

No que diz respeito aos contratos de seguros, o projeto do IASB de alterações 
da norma IFRS4, está em fase de revisão (é chamada de fase II) e ainda não esta 
concluída. 

Assim, gostaríamos de conhecer a sua opinião sobre os seguintes assuntos 
(favor indicar com X a sua resposta a questão): 

Em sua opinião, qual é o grau de conhecimento do mercado da norma IFRS4 
sobre contratos de seguros na versão de 2007 (fase I): Baixo... Médio... Alto... 

Sua empresa tomou iniciativas no sentido de dar conhecimento/treinar os seus 
funcionários em relação as normas do IASB, em especial o IFRS 4? Não... Sim... 

V.Sa. ou sua empresa, está acompanhando as discussões sobre as alterações 
propostas pelo IASB na fase II: Não... Pouco... Sim... 

Haverá convergência das normas brasileiras sobre contratos de seguros às 
internacionais?; Não ..., Parcialmente ... Sim ..., Quando......................? 

As regras inclusas na IFRS4, fase II, se aplicadas no Brasil terão impacto 
financeiro ou econômico nas seguradoras?: Nenhum..., Pouco..., Médio... ou Muito... 

Caso opinar que as regras teriam impacto, na sua visão, qual seria o impacto, 
em porcentual e em média, no: montante das Provisões..., do Patrimônio Líquido ... e 
do Resultado ... da seguradora, ou, Não consegue Estimar ... 

Com a aplicação do IFRS4 fase II, no Brasil, haveria alterações nas regras e 
cálculo da solvência das seguradoras: Algumas..., Nenhuma... Sim, muitas... 

O demonstrativo dos fluxos de caixa é útil para a análise da evolução patrimonial 
das seguradoras? Não... Sim... 

Índices de desempenho baseados nas demonstrações contábeis ajustadas aos 
padrões do IFRS, por exemplo, teriam: Nenhuma..., Pouca... ou Muita... utilidade, na 
análise das seguradoras?  

As demonstrações contábeis podem fornecer hoje a informação necessária para 
analisar o desempenho do programa do resseguro de uma seguradora. Não ..., Só em 
parte..., Sim....... 

Seu nome pode ser citado no trabalho? Não... Sim... 

 

 

(3) 



135 

 

Apêndice B:  

Superintendência de Seguros Privados 

Ministério da Fazenda 

Carta-Circular SUSEP/DECON/GAB/No. 007/08 

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2008. 

PARA TODO O MERCADO 

A/C: Diretor designado conforme disposto na Resolução CNSP 118/04 

 

Referência: Circular SUSEP 357/2007. 

 

Em virtude da edição da Circular SUSEP 357/2007, que prevê o desenvolvimento 

de ações específicas na SUSEP, para identificar a necessidade de alteração das normas 

para 

o mercado supervisionado, objetivando à adoção das normas internacionais de 

contabilidade, especificamente o IFRS 4 – Contratos de Seguros, informamos que após 

estudo e avaliação dessa norma internacional, concluímos que os seguintes tópicos 

serão 

norteadores das normas emanadas pelo CNSP e pela SUSEP durante o ano de 2009, 

para 

as Demonstrações Consolidadas e Individuais no exercício iniciado em 2010. 

 

1) CLASSIFICAÇÃO DE CONTRATOS 

 

De acordo com o previsto no IFRS 4, todos os contratos comercializados no Brasil como 

seguro e previdência devem ser classificados como contratos de seguros, a exceção dos 

produtos de acumulação comercializados com pagamento de renda mensal por prazo 

certo que será classificado como contrato de investimento. Os contratos referentes ao 

mercado de capitalização serão considerados contratos de investimentos. 

 

2) COMPONENTES DE DEPÓSITO 

 

A norma contábil brasileira já segrega os componentes relacionados aos produtos de 

acumulação com as coberturas de risco, portanto, nenhuma alteração será necessária. 

 

3) DIFERIMENTO DE RECEITAS DE CARREGAMENTO E DESPESAS DE 

AQUISIÇÃO 

 

Para os Contratos de Investimento (Renda Certa e as operações do mercado de 

capitalização) – não haverá diferimento de receitas e de despesas. 
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Para os Contratos de Seguros - as sociedades deverão informar qual o serviço que está 

sendo prestado e considerar essa prestação de serviço para estabelecer o prazo de 

diferimento das receitas e das despesas de aquisição, o valor a ser diferido deve ser a 

diferença entre o valor da receita e da despesa relacionada à carteira. 

 

4) TAXAS DE JUROS DE MERCADO CORRENTES. 

 

As provisões técnicas para produtos de longo prazo serão descontadas a uma taxa livre 

de 

risco. 

 

5) PRUDÊNCIA 

 

A SUSEP irá determinar que as sociedades divulguem sua política contábil informando 

qual 

o excesso de prudência que elas utilizam, envolvendo informações atuarias sobre, por 

exemplo, 

PSL e IBNR. Uma vez informada essa política ela deverá ser consistente nos períodos 

posteriores a adoção da norma. 

 

6) SHADOW ACCOUNTING 

 

Nos planos tradicionais de acumulação, onde existe a distribuição de excedente 

financeiro e 

quando os ativos referentes ao cálculo desse excedente estiverem classificados na 

categoria II  

Disponíveis para Venda, as sociedades deverão utilizar o shadow accounting. Os valores 

registrados a titulo de despesas de comercialização diferidas e de receita de 

carregamento 

antecipada também deverão ser reconhecidos no patrimônio. 

Nas operações com produtos constituídos a base de fundos exclusivos relacionados a 

algum produto específico (VGBL, PGBL, etc), essa contabilização não poderá ser 

utilizada, nesses casos, os ativos relacionados a esses fundos só poderão ser 

classificados na categoria – títulos para negociação. 

 

7) CONTRATOS DE SEGUROS ADQUIRIDOS EM UMA CONCENTRAÇÃO DE 

ATIVIDADES EMPRESARIAIS OU EM UMA TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA. 

 

O IFRS 3 será utilizado para as operações de Bussiness Combination, portanto, a 
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mensuração dos ativos e passivos será a valor justo, inclusive os relacionados a 

contratos de 

seguros. 

Nas operações de transferências de carteira, as entidades deverão utilizar a 

apresentação 

expandida, prevista no parágrafo 31 do IFRS 4, ou seja, quando houver uma diferença 

de valores entre as provisões técnicas e o ativo transferido, a sociedade deverá 

identificar a natureza dessa diferença. Não haverá redução nos valores relacionados à 

provisão técnica, poderá haver uma complementação dessas provisões se a cessionária 

identificar que as provisões estão subavaliadas, se a cessionária identificar a diferença 

de valores como uma superavaliação das provisões, esse valor deverá ser reconhecido 

como um ativo intangível e amortizado de acordo com a sua fundamentação. 

 

8) CARACTERÍSTICAS DE PARTICIPAÇÃO DISCRICIONÁRIA EM CONTRATOS DE 

SEGURO 

 

O IFRS prevê a possibilidade de reconhecer a participação discricionária separadamente 

do 

contrato de seguro ou reconhecê-la juntamente. No Brasil, o componente que mais se 

aproxima da definição de participação discricionária é o excedente financeiro e esse 

componente é reconhecido no resultado como despesa financeira, ou como prevê o 

IFRS 4, poderá ser reconhecido no PL para os ativos que tem seus ajustes também 

reconhecidos no patrimônio. 

Não identificamos alterações a serem feitas nesse item, apenas a necessidade de 

considerar a possibilidade de reconhecimento da participação discricionária como ajuste 

no PL 

(shadow accounting) se houver essa relação. 

 

9) LIABILITY ADEQUACY TEST 

 

A SUSEP irá emitir normas considerando as seguintes premissas para elaboração do 

teste: 

As contas que serão consideradas no teste são: No Ativo: DAC e DCD decorrentes 

da transferência de carteira. No Passivo - serão consideradas as provisões: PPNG, 

PSL e IBNR (para os seguros de ramos gerais) e Provisão Matemática de 

Benefícios a Conceder, de Benefícios Concedidos e Benefícios a Regularizar (para 

os produtos de acumulação). 

_No teste poderão ser agregados riscos similares que são gerenciados em conjunto, 

ou seja, a aplicação do teste não será feita, necessariamente, ramo a ramo. 

_ Foi determinado também que na aplicação do teste, contratos de curto prazo não 
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sofrerão nenhum desconto, enquanto contratos de longo prazo serão descontados. 

_ Que as estimativas utilizadas serão correntes. 

Que não será admitida a compensação de possível deficiência decorrente do LAT 

aplicado sobre determinados riscos com outros riscos que apresentem suficiência 

quando da aplicação do LAT, conforme diretrizes emanadas no IFRS 4. 

_ Que serão considerados ressarcimentos e salvados. 

_ Que as despesas com sinistros serão somente as despesas alocáveis e 

incrementais. 

_ Que na ocorrência de deficiência primeiro serão baixados os ativos recuperáveis 

(DAC, DCD). 

_ Que o teste será feito bruto de resseguro e líquido de cosseguro. 

_ Que a Provisão de Benefícios a Conceder continuará sendo líquida de 

carregamento, a receita de carregamento será tratada como receita de 

carregamento diferida e será reconhecida de acordo com a política contábil da 

sociedade. 

_ Que a Provisão de Benefícios Concedidos será constituída bruta, incluindo os 

valores necessários que a sociedade irá incorrer para liquidar os benefícios. 

_ Que a taxa de desconto para contratos de longo prazo será a taxa livre de risco. 

_ Que o teste será efetuado semestralmente 

A SUSEP está atenta a dificuldade de aplicar esse teste nos produtos de acumulação, 

especialmente para se precificar as opções embutidas nestes contratos e o fato das 

estruturas a termo de taxas de juros no Brasil não serem longas o suficiente. 

 

10) DIVULGAÇÃO. 

 

Analisamos o IFRS e discutimos as principais informações que as entidades devem 

divulgar, algumas dessas informações poderão ser divulgadas somente nas 

demonstrações 

consolidadas, quando houver, essas informações mínimas são: 

_ Controladora – até o último nível de controle – Demonstrações Individuais 

_ Contexto Operacional - ramos de atuação, regiões da federação que opera, critério 

de gerenciamento de riscos e riscos similares. Demonstrações Individuais ou 

Consolidadas quando houver. 

_ Política Contábil – critério de reconhecimento de ativos, passivos, receitas e 

despesas. Demonstrações Individuais ou Consolidadas quando houver 

_ Títulos e Valores Mobiliários – percentual classificado em cada categoria, taxas de 

juros contratada, valor de mercado para os TVMs avaliados pela curva. 

Demonstrações Individuais ou Consolidadas quando houver 

_ Prêmios a Receber – Período médio de parcelamento, ageing dos saldos e 

impairment. Demonstrações Individuais ou Consolidadas quando houver 
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_ DAC – Prazo para diferimento, premissas e discriminação dos custos aquisição. 

Demonstrações Individuais ou Consolidadas quando houver 

_ Prêmios de Resseguro – Carteiras, percentual ressegurado, discriminação das 

resseguradoras, rating e impairment. Demonstrações Individuais ou Consolidadas 

quando houver 

_ Salvados e ressarcimentos – ageing dos saldos dos salvados e ressarcimentos com 

os ramos. Demonstrações Individuais 

_ Tábuas, taxa de carregamento e taxas de juros – divulgar as tábuas e taxas de juros 

dos produtos comercializados. Demonstrações Individuais. 

_ Percentuais de DC, DA e sinistralidade por ramo, tanto a esperada quando a 

ocorrida. Demonstrações Individuais. 

_ Liability Adequacy Test – taxa de juros contratada para ativos e passivos, taxa de 

juros esperada para ativo, tábua, sinistralidade, resseguro. Demonstrações 

Individuais. 

_ Gestão de risco – informação sobre gestão de risco de seguro (antes e depois do 

resseguro), concentração de risco de seguros (carteira, área geográfica, moeda). 

Demonstrações Individuais ou Consolidadas quando houver. 

_ Risco de Crédito – Qualitativamente, divulgando quais os valores de ativo e passivo 

que estão sendo negociados com devedores e credores de quais classes de rating. 

Demonstrações Individuais ou Consolidadas quando houver. 

_ Risco de liquidez, risco de mercado e risco de crédito. Demonstrações Individuais 

ou Consolidadas quando houver. 

_ Quadro de movimentação de Prêmios a Receber, Provisões Técnicas, Aplicações 

Financeiras e Despesas de Comercialização Diferida. Demonstrações Individuais ou 

Consolidadas quando houver. 

_ Tabela de Desenvolvimento de provisões – a que as sociedades elaboram para 

efeito de FIP. Demonstrações Individuais 

_ Transferência de Carteira – cedente, resultado, ramo e vigência média. 

Demonstrações Individuais 

_ Análise de sensibilidade considerando principalmente as seguintes variáveis: índice 

de conversibilidade, taxa de juros, mortalidade (freqüência e severidade), inflação, 

excedente financeiro. Demonstrações Individuais ou Consolidadas quando houver. 

 

11) ALCANCE. 

 

A SUSEP informou que as normas do IASB deverão ser utilizadas para todas as 

sociedades controladas pelas entidades supervisionadas pela SUSEP para efeito de 

elaboração do consolidado, inclusive o IFRS 4, a partir de 2010. 

 

Atenciosamente, 
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Manoel José da Silva Neto 

Departamento de Controle Econômico 

Chefe 
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APÊNDICE C: ESTATÍSTICAS 

 

Brasil: estatísticas de prêmios emitidos (fontes: CNSeg. e Siscorp) 

 

Ramo/Produtos Ano de 2009  % Ano de 2010 % 

Automóveis 17.398 52,9 20.053 53,3 

Patrimoniais 6.486 19,7 7.792 20,7 

DPVAT 2.684 8,2 2.896 7,7 

Riscos Financeiros 868 2,6 898 2,4 

Transportes 1.686 5,1 1.968 5,2 

Rural 1.023 3,1 1.022 2,7 

Habitacional 906 2,8 1.105 2,9 

Responsabilidades 632 1,9 749 2,0 

Cascos 548 1,7 572 1,5 

Créditos 426 1,3 426 1,1 

Riscos Especiais 235 0,7 172 0,5 

Outros  0 0 0 0 

Totais seguros gerais. 32.895 20,4 37.658 20,5 

Seguro de Saúde 12.403 18,9 13.979 19,2 

Outras modalidades saúde 53.187 81,1 58.170 80,8 

Total Saúde 65.590 40,7 72.690 39,5 

VGBL 30.132 68,8 36.704 70,0 

Vida e Acidentes 13.682 31,2 15.716 30,0 

Total seguro pessoas 43.816 27,2 52.420 28,5 

PGBL 5.201 60,8 6.083 65,1 

Outros planos previdenciários 3.352 39,2 3.269 34,9 

Total Previdência aberta 8.554 5,3 9.343 5,1 

Total capitalização 10.404 6,3 11.780 6,4 

Total mercado tradicional 107.773 100,0 125.183 100,0 

Percentagem sobre PIB tradicional 3,4  3,5  

Porcentagem sobre PIB ampliado 5,1  5,2  

PIB 3.143.015  3.554.436  

Tabela 02: Prêmios emitidos por ramos e produtos, Brasil, 2010. 

(valores em milhões de R$) 
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Distribuição das receitas de prêmios de todos os ramos/produtos, por região 

geográfica, ano de 2008 (fonte: Sigma nº3/2009). 

 

Região Prêmios (*) Variação real  

Último ano % 

% do 
mundo 

Prêmios 
s/ PIB % 

Prêmios p/ 
capita (**) 

América do 

Norte 

1.345.816 -3,1 31,52 8,54 3.988,8 

América 

Latina/Caribe 

104.933 8,4 2,46 2,53 175,8 

Europa 1.753.200 -6,2 41,06 7,46 2.043,9 

Japão e 

outras indust. 

675.109 3,8 15,81 10,41 3.173,2 

Asia Sul e 

Este 

229.036 16,3 5,36 3,20 65,5 

Asia Central 

e M. Oriente 

29.213 4,7 0,68 1,45 110,3 

Oceania 77.716 8,6 1,82 7,02 2.271,9 

Africa 54.713 4,9 1,28 3,57 55,6 

Mundo 4.269.737 -2,0 100,0 7,07 633,9 

Industrial 3.756.939 -3,4 87,99 8,81 3.655,4 

Emergentes 512.799 11,1 12,01 2,72 89,4 

Tabela 03: Receitas de prêmios por região geográfica, no mundo. 

(*) Valores em milhões de US$. (**) Valores em US$. 
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O seguro no mundo, distribuição geográfica dos ramos/produtos entre países 

industrializados e emergentes, no ano de 2008 (fonte: Sigma nº3/2009). 

 

Região Prêmios (*) Variação real  

Último ano % 

% do 
grupo 

Prêmios s/ 
PIB % 

Prêmios p/ 
capita (**) 

Seguros de 

vida (inclui 

previdência) 

2.490.421 -3,5 100,0 4,13 369,7 

Industrial 2.218.523 -5,3 89,08 5,24 2.174,4 

Emergentes 271.898 14,6 10,92 1,44 47,4 

Seguros Não 

Vida 

1.779.316 -0,8 100,0 2,95 264,2 

Industrial 1.538.290 -1,9 86,46 3,57 1.481,0 

Emergentes 240.901 7,1 13,54 1,28 42,0 

Mundo 4.269.737 -2,0 100,0 7,07 633,9 

Industrial 3.756.939 -3,4 87,99 8,81 3.655,4 

Emergentes 512.799 11,1 12,01 2,72 89,4 

Tabela 04: Receita de prêmios por região geográfica e tipo de produtos, mundo. 

(*) Valores em milhões de US$. (**) Valores em US$. 
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APÊNDICE D: Histórico do IFRS4 

 

Evolução do IFRS4 - Contratos de Seguros – Fonte: palestra do Sr. Sam 

Gutterman (*) na Associação Atuarial do Caribe, em 2 de novembro de 2011. 

 

 

Figura 04: Evolução do IFRS4 

 

(*) Sam Gutterman é presidente da Comissão de Contabilidade de Seguros da 

Associação Atuarial Internacional – IAA; e Diretor da Price, Waterhouse & 

Coopers, em Estados Unidos. 
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