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SUMÁRIO 
      
É fato que o uso de modelos internos vem crescendo na Indústria de Seguros em todo o 

mundo. O uso de modelos de capital econômico deve se tornar uma ferramenta por 

excelência para determinação do nível apropriado de capital. Dentre as razões para o 

incremento no uso de modelos internos podemos citar a crescente pressão sobre as 

seguradoras para a otimização da estrutura de capital e a própria demanda das agências de 

rating.  

O capital econômico deve cobrir o risco do run-off dos negócios existentes e o risco de novos 

negócios a um determinado nível de segurança.  Assim a necessidade de capital é calculada 

para equilibrar o resultado da seguradora em um determinado percentil (97.5%, 99%, etc), de 

modo que o capital incorpore a volatilidade das premissas.   

A partir de 1 de janeiro de 2008, entrou em vigor no Brasil, uma nova regra para o cálculo do 

capital que uma seguradora deverá manter, a qualquer tempo, para poder operar, ou seja o 

capital mínimo requerido para autorização e funcionamento das sociedades seguradoras. A 

regra foi estabelecida pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP que regula a 

atividade seguradora no país.  

A nova regra de margem de solvência editada pela SUSEP procura seguir os princípios 

básicos estabelecidos no projeto Solvência II, da União Européia, porém nesta primeira fase, 

a nova regra contempla somente o risco de subscrição.  

Segundo a nova regra vigente, este capital mínimo que a seguradora deverá manter é a soma 

de um capital base (valor fixo adicionado a uma parcela variável, determinada em função das 

regiões do país em que a seguradora opera) com um capital adicional.  O capital adicional 

para o risco de subscrição é calculado pela aplicação de fatores variáveis por grupos de 

regiões e grupos de ramos aos prêmios anuais retidos e fatores variáveis somente por grupos 

de ramos aplicados aos sinistros anuais retidos.  

O capital adicional para o risco de subscrição pode ser reduzido caso a empresa possua um 

modelo interno justificando uma necessidade menor de capital. Assim, em linha com as 
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tendências internacionais, houve um incentivo ao desenvolvimento de modelos internos de 

capital econômico para a avaliação de risco de subscrição.  

O objetivo deste trabalho é apresentar um modelo interno de capital econômico para fazer 

face ao risco de subscrição. Este modelo foi elaborado com base na determinação da 

distribuição do valor presente dos lucros futuros da seguradora, considerando o run-off da 

carteira e mais um ano de novos negócios, a partir da data base de 31 de dezembro de 2007.  

O modelo construído apresenta resultados mensais de 2000 simulações do resultado contábil 

a partir da data base dezembro de 2007, considerando as seguintes variáveis como 

estocásticas: sinistralidade, padrão de pagamento dos novos sinistros, freqüência e 

severidade, provisão de sinistro e inflação. Os resultados do modelo são comparados com os 

valores obtidos pela aplicação da nova regra estabelecida na legislação.   
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Construção de Um Modelo Interno para Avaliação do Capital Econômico 
Relativo ao Risco de Subscrição 

 

INTRODUÇÃO 

É fato que o uso de modelos internos vem crescendo na Indústria de Seguros em todo o 

mundo. O uso de modelos de capital econômico deve se tornar uma ferramenta por 

excelência para determinação do nível apropriado de capital. Dentre as razões para o 

incremento no uso de modelos internos podemos citar a crescente pressão sobre as 

seguradoras para a otimização da estrutura de capital e a própria demanda das agências de 

rating.  

Embora o assunto seja muito discutido, não existe uma única definição para capital 

econômico. Em geral, a maioria das definições contém os seguintes pontos em comum: 

capital ou patrimônio líquido suficiente para cobrir situações adversas, a um determinado 

nível de tolerância e em um determinado horizonte de tempo.  

Um ponto importante é distinguir entre o capital econômico e o capital exigido pelo órgão 

regulador ou por uma agência de rating. O capital econômico é baseado em cálculos que são 

específicos aos riscos de uma certa seguradora, enquanto que o capital exigido pelo órgão 

regulador ou agência de rating é baseado em médias obtidas da indústria seguradora, que 

pode não ser aderente a uma particular seguradora.  

No Brasil em fins de 2006 foi editada pelo órgão regulador das operações de seguros no país, 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, uma nova regra para capital mínimo 

requerido para cobrir o risco de subscrição, que entrou em vigor em Janeiro de 2008. O 

capital mínimo é formado de uma parcela de capital base e uma parcela de capital adicional. 

As seguradoras terão 3 anos para integralizar o capital adicional. O prazo concedido pela 

SUSEP objetiva que o mercado se adeque à nova realidade de capital, a qual implica em 

aumentos substanciais em relação aos níveis de capital mínimo atualmente requeridos.  

O capital adicional é calculado com base em um conjunto de tabelas de fatores, sendo que 

para as seguradoras que possuam um modelo interno de capital, as tabelas de fatores são mais 

suavizadas levando a um capital adicional menor. Desta forma, houve um incentivo para que 

as seguradoras desenvolvessem os seus próprios modelos internos de capital.   
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O capital econômico deve cobrir o risco do run-off dos negócios existentes e o risco de novos 

negócios a um determinado nível de segurança.  Assim a necessidade de capital é calculada 

para equilibrar o resultado da seguradora em um determinado percentil (97.5%, 99%, etc), de 

modo que o capital incorpore a volatilidade das premissas.   

O modelo de capital econômico que será apresentado a seguir foi desenvolvido com base na 

determinação da distribuição do valor presente dos lucros futuros da seguradora, 

considerando o run-off da carteira e mais um ano de novos negócios, a partir da data base de 

31 de dezembro de 2007.  

 
 

 
REGRA DE MARGEM DE SOLVÊNCIA APLICADA AO MERCADO BRASILEIRO 

 
Pela regra vigente até dezembro de 2007, o capital mínimo requerido era o maior valor entre 

20% dos prêmios retidos nos últimos 12 meses e 33% da média anual dos sinistros retidos 

dos últimos 36 meses. Este capital estava limitado a um mínimo de R$ 7.2 milhões, sem 

distinção por área geográfica de operação da seguradora.    

A nova regra de margem de solvência editada pela SUSEP procura seguir os princípios 

básicos estabelecidos pelo Solvência II, desenvolvido pela União Européia, englobando os 

riscos de subscrição, crédito, mercado, legal e operacional. Nesta primeira fase, a nova regra 

contempla somente o risco de subscrição. Para este risco, a SUSEP está definindo que o 

capital mínimo requerido seja equivalente à soma de um capital base com um capital 

adicional.  O capital base é constituído de uma parcela fixa e de uma parcela variável. A 

parcela fixa do capital base é de R$ 1.2 milhão. A parcela variável do capital base é 

determinada de acordo com a região em que a sociedade seguradora foi autorizada a operar, 

chegando a R$ 15 milhões, para as seguradoras que operam em  todo o território nacional, 

mais que o dobro do capital mínimo requerido até dezembro de 2007, de R$ 7.2 milhões.  

A tabela a seguir mostra a parcela variável a ser adicionada aos R$ 1.2 milhões, dependendo 

da região de atuação.   
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Tabela 1: Parcela Variável do Capital Base por Região a ser adicionada 

Região Estados Parcela Variável 
(em 000 Reais) 

1 AM,PA,AC,RR,AP,RO (Norte)    120.00 
2 PI,MA,CE (Nordeste 1)    120.00 
3 PE,RN,PB,AL (Nordeste 2)    180.00 
4 SE,BA (Nordeste 3)    180.00 
5 GO,DF,TO,MT,MS (Centro Oeste)    600.00 
6 RJ ,ES, MG (Sudeste exceto São Paulo) 2,800.00 
7 PR,SC,RS (Sul) 1,000.00 
8 SP (São Paulo) 8,800.00 

 

Por exemplo, o capital base para uma seguradora que só opere no Norte e Nordeste do país 

será de R$ 1.8 milhão. Se operar só no Sul e no Sudeste será de R$ 13.8 milhões.  

O anexo 1 apresenta o gráfico do Brasil com as 8 regiões hachuradas, com os respectivos 

percentuais de Produto Interno Bruto (PIB) e População. As regiões Sul e Sudeste são as 

mais populosas, com uma concentração ainda maior do PIB e consequentemente do prêmios 

do mercado segurador.     

O capital adicional para o risco de subscrição é calculado pela aplicação de fatores variáveis 

por grupos de regiões e grupos de ramos aos prêmios anuais retidos e fatores variáveis 

somente por grupos de ramos aplicados aos sinistros anuais retidos. Foram definidos 3 grupos 

de regiões de atuação e 17 grupos de ramos, de acordo com a fórmula abaixo: 

 

Onde: 

CARS: capital adicional, relativo ao risco de subscrição 

prem
if  é o fator relativo ao risco de emissão/precificação do segmento de Mercado “i” 

prov
kf   é o fator relativo ao risco de provisão de sinistro da classe de negócio “k” 
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m
ipremio   é o montante de premio retido dos últimos 12 meses anteriores à data base “m” 

do segmento de Mercado “i” 

m
kistrosin  é o montante de sinistro retido dos últimos 12 meses anteriores à data base “m” 

da classe de negócio “k”. 

prem
ji,ρ é o fator de correlação entre os segmentos de Mercado “i” e “j” dos riscos de 

emissão/precificação 

prov
lK ,ρ  é o fator de correlação entre as classes de negócio “k” e “l” dos riscos de provisão 

de sinistro 

Os três grupos de região de atuação são obtidos pelo agrupamento dos estados do Norte, 

Nordeste e Centro Oeste em uma única região, dos estados do Sul e do Sudeste (exceto São 

Paulo) em uma segunda região e São Paulo em uma terceira.  Apresentamos no anexo 2 a 

divisão do Brasil nos três grupos de região de atuação considerados. No anexo 3, 

apresentamos os agrupamentos de ramos de negócio considerados na fórmula acima.  

A fórmula de cálculo contempla a diversificação entre os diversos grupos de ramos e regiões, 

de modo que o capital total requerido não é a soma dos capitais individuais calculados para 

cada grupo de ramo e região. Pela nova fórmula de capital mínimo requerido, a necessidade 

de capital não aumenta de forma proporcional ao aumento da carteira, como acontecia na 

regra anterior (20% dos prêmios retidos ou 33% dos sinistros retidos). Foi adotada uma 

fórmula baseada na  chamada “regra da raiz quadrada”, a qual atenua a necessidade de 

aumento de capital com o aumento da produção, o que conceitualmente está correto, pois 

atende ao chamado “princípio da lei dos grandes números”. 

O capital adicional para o risco de subscrição pode ser reduzido caso a empresa possua um 

modelo interno justificando uma necessidade menor de capital. Tal redução, entretanto, está 

limitada pela própria resolução editada pela SUSEP. Simulações feitas em empresas do 

mercado mostram que essa redução está em torno de 10%. 

 
 
 

CONSTRUÇÃO DE UM MODELO INTERNO DE CAPITAL ECONÔMICO 
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Não existe uma forma única para a construção de modelos internos de capital. São 

necessárias uma série de decisões, dependendo dos objetivos gerenciais de cada empresa.   

Descrevemos sucintamente as decisões a serem tomadas:  

- Definição do período de avaliação: um ano, N anos, run-off dos negócios 

A primeira decisão é relativa ao período de avaliação a ser considerado no modelo: somente 

o run-off dos negócios ou incluir um ano, N anos, de novos negócios na análise.   

Esta definição já antecipa a metodologia a ser utilizada: a abordagem do run-off da carteira 

versus uma abordagem que considera um ano de novos negócios, dentro do padrão 

denominado mark-to marketing accounting considerando um ano de novos negócios como 

horizonte de tempo. Existe uma diferença na consideração do run-off dentro de cada 

metodologia, já que a segunda também precisará calcular o run-off da carteira, pois ao fim de 

um ano de novos negócios, o risco em torno do valor do run-off  deverá ser capturado pelo 

modelo.    

E a metodologia que usa o run-off completo da carteira também pode incluir um ano de 

novos negócios, como o modelo apresentado neste artigo.  

- Definição do capital: econômico ou contábil 

O capital econômico é baseado no balanço econômico, refletindo a distribuição de lucros em 

base econômica. O capital contábil reflete a distribuição de lucros em base contábil.    

- Escolha da medida de risco: ECOR, VaR, TvaR, CTE 

 VaR – Value at Risk: Capital é aquele que garante uma probabilidade pequena de 

insolvência (capital relativo a um determinado percentil da distribuição de 

probabilidade)  

 TVaR – Tail Value at Risk: Capital é igual ao valor esperado dos capitais 

relativos aos percentis maiores ou iguais ao percentil do VaR. O objetivo do TVar 

é refletir melhor os riscos catastróficos 

 Risco de ruína (“ROR”): Capital é igual ao montante necessário para prevenir a 

“ruína” em todos os cenários excluindo situações extremas. Neste caso, a ruína é 

definida como incapacidade de cumprir compromissos esperados na sua 
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maturação. Pode ser relacionado com nível alvo de rating de agência 

classificadora de risco. Porém este critério não inclui a severidade da ruína. 

 Custo econômico da ruína (“ECOR”): Diferença entre o que os segurados 

deveriam receber e o valor esperado dos seus benefícios pós ruína. Na prática, o 

ECOR é geralmente expresso como uma percentagem das reservas dos segurados. 

Critério consistente com ponto de vista do segurado e de agências classificadoras 

 

- Riscos a Incluir: mercado, crédito, subscrição, operacional, liquidez 

De acordo com as novas Resoluções em vigor no Brasil, as seguradoras devem desenvolver 

inicialmente um modelo interno para fazer face ao risco de subscrição.  

Entende-se por risco de subscrição:  

o Risco da seleção 

o Risco de precificação 

o Risco do desenho do produto 

o Risco dos sinistros (freqüência e severidade) 

o Risco no cenário econômico  

o Risco de retenção (altos sinistros ou catástrofe) 

o Risco de comportamento dos segurados 

o Risco das reservas 

Basicamente, os riscos acima podem ser divididos em dois grupos: o risco referente às 

provisões e o risco referente a aceitação e precificação (prêmio).  

Caso as provisões técnicas não estejam adequadas, o capital de subscrição vai procurar 

incorporar essas deficiências, pois o modelo de cálculo leva em consideração os resultados 

futuros. Mesmo que as Provisões técnicas estejam adequadas, um capital adicional é 

requerido para cobrir volatilidades.  

Futuramente, a SUSEP deve exigir a inclusão dos demais riscos significativos, como por 

exemplo: 
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Risco de Mercado: flutuação nas taxas de juro, inflação, preço dos imóveis, taxas de cambio, 

perda no mercado de ações. Esse risco está relacionado à volatilidade desses fatores.  

Riscos de crédito: Os riscos de crédito são bastante relevantes para uma seguradora. O 

principal risco aqui vinculado é o do devedor cometer um default das suas obrigações. Pode-

se tratar de riscos default de emissores de títulos de crédito que componham o portfólio de 

ativos da seguradora. Outro aspecto é o não cumprimento de compromissos assumidos por 

resseguradores. Neste caso, a situação se reveste de um componente crítico cuja dimensão é 

determinada pela proporção que a transferência do risco foi realizada. 

 Risco de liquidez: ALM, Hedging.É o risco da seguradora ter que assumir uma perda capital 

em um título para satisfazer demandas de liquidez. Demandas inesperadas de liquidez podem 

ser causadas por publicidade negativa, problemas em outras companhias de mesmo ramo de 

atuação, deterioração da economia entre outros.  

Risco operacional: Sistemas, pessoas, risco legal. 

Os riscos operacionais não são simples de modelar. Englobam diferentes aspectos da 

operação da seguradora, podendo incluir os riscos legais.   

- Escolha da metodologia de quantificação: modelo estocástico, testes de stress, baseada em 

fatores, etc.  

o Testes de Stress: identificação dos riscos mais significativos e determinação 

dos níveis de stress a serem aplicados.  

o Tabelas de Fatores: método de quantificação utilizados por órgãos 

reguladores e/ou agências de rating.   

o Modelos Estocásticos: Geração de N simulações do valor presente dos 

lucros/prejuízos do negócio, através da utilização de várias variáveis 

aleatórias. O números de variáveis tratadas de forma aleatória aumenta a 

complexidade do modelo e pode torná-lo inexeqüível, pois o número de 

simulações necessárias cresce com o número de variáveis aleatórias. 

Também deve ser definido em relação à metodologia, a questão do horizonte de tempo a 

considerar, como comentamos anteriormente.  

- Definição da agregação: aditiva, matriz de correlação, estocástica 
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O ideal é que os riscos sejam modelados conjuntamente, considerando-se a correlação entre 

as diversas variáveis do modelo. 

Os riscos da atividade seguradora costumam ser aproximadamente independente em 

situações normais, mas são altamente dependentes para situações extremas, o que aumenta a 

necessidade de capital. 

A modelagem de dependência entre riscos nas caudas das distribuições requer a utilização de 

técnicas sofisticadas de correlação como a Teoria de Copulas. 

A construção da matriz de correlações não é uma tarefa fácil, muitas vezes as correlações são 

definidas com base julgamental.  

As variáveis macro-econômicas são aquelas que normalmente produzem a maior 

correlação entre os riscos modelados. 

 

MODELO INTERNO DE CAPITAL ECONÔMICO PARA O RISCO DE 
SUBSCRIÇÃO 

 
A distribuição do valor do capital econômico para fazer face ao risco de subscrição foi obtida 

a partir de N simulações do valor presente dos lucros/prejuízos do negócio, considerando o 

run-off da carteira e um ano de novos negócios.  

O modelo construído apresenta resultados mensais de N simulações do resultado contábil a 

partir da data base dezembro de 2007, considerando as seguintes variáveis como estocásticas: 

sinistralidade, padrão de pagamento dos novos sinistros, freqüência e severidade, provisão de 

sinistro e inflação. Os grupos de linha de negócio foram modelados conjuntamente, supondo 

a independência entre eles. 

 

Etapas de Construção do Modelo  

- Revisão da Provisão de Sinistro  

Inicialmente deve-se estimar a “melhor estimativa” das provisões. Caso as provisões não 

estejam adequadas, o capital de subscrição vai incorporar estas deficiências, pois o cálculo 

leva em consideração os resultados futuros.  



 11 

A melhor estimativa de reservas é usada para obtenção dos sinistros finais que deverão ser 

considerados na parametrização dos novos negócios. 

Mesmo que as provisões estejam adequadas, um capital adicional é requerido para cobrir as 

volatilidades, ou seja, devemos considerar a estimativa estocástica das provisões de sinistro.    

- Padrão de pagamento dos sinistros em run-off 

O montante estimado de provisão a pagar deve ser decomposto, de acordo com o padrão de 

pagamento do grupo em análise. Na geração do montante do run-off a ser pago a cada mês, 

pode ser considerada uma distribuição Normal ou LogNormal, para os montantes a serem 

pagos com média igual ao valor a ser pago a cada mês e coeficiente de variação de cada 

célula. Considera-se também a mesma distribuição de probabilidade para o montante total, 

com média igual ao total gerado pelas variações individuais e coeficiente de variação 

selecionado. Os valores individuais são reajustados de acordo com o valor total gerado a cada 

passo. Desta forma, em cada uma das simulações, considera-se a volatilidade das provisões 

de sinistro.  

A partir da geração do cálculo da reserva estocástica, por exemplo, usando-se o Método de 

Mack, pode-se definir o coeficiente de variação para o total e para cada célula da 

decomposição do pagamento.  

- Geração do novo ano de negócios 

Para a geração do novo ano de negócios, deve-se considerar como dados de entrada o 

montante de prêmio emitido retido em dezembro de 2007, por grupo de análise, com o 

percentual de crescimento esperado por mês, para os 12 meses de 2008.    

Foram consideradas as premissas de despesas (administrativas, comissão, outras despesas 

operacionais) e tributos como percentuais do prêmio retido ou ganho. Uma descrição mais 

detalhada das premissas encontra-se na próxima seção.  

Em relação a geração dos novos negócios, apresentamos abaixo como são modelados, 

conjuntamente com os sinistros referentes às apólices ainda vigentes em 31/12/07. 

 - Parametrização das distribuições dos novos sinistros 

Os sinistros dos novos negócios e do estoque de apólices ainda vigentes em 31/12/07 podem 

ser modelados via sinistralidade ou via freqüência e severidade. Esta parametrização deve ser 
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realizada de acordo com a abertura a ser considerada, por exemplo, sinistros administrativos 

e judiciais.  

A escolha entre a modelagem da sinistralidade ou da freqüência e da severidade é função da 

disponibilidade de informação referente à exposição das apólices nos anos anteriores, de 

forma a calcularmos as freqüências finais (sinistros finais/exposição). Outro ponto a ser 

considerado é o tempo computacional necessário, tendo em vista que o uso da freqüência 

gera sinistros individuais, o que demanda um tempo computacional bem superior.  

As distribuições selecionadas e os respectivos parâmetros estimados alimentam o modelo, de 

forma a gerarem estocasticamente o montante de sinistros ocorridos em cada mês, até o 

término da vigência das novas apólices e do estoque existente em 31/12/07.  

O processo de parametrização pode ser descrito em quatro etapas. Todas as etapas são 

aplicadas à modelagem da freqüência, severidade e sinistralidade.   

 

  Etapa 1: Escolha da distribuição – baseada no histograma da distribuição e nosso 

conhecimento prévio sobre as distribuições de probabilidade mais usuais 

aplicadas a seguros, comparamos os dados ajustados segundo algumas 

distribuições de probabilidade. Podem ser testadas as distribuições, Gama, Beta, 

LogNormal, Exponencial, Weibull.  Para as sinistralidades testamos Normal, 

LogNormal, Gama e Weibull.  Para a freqüência de sinistros, as distribuições 

mais indicadas seriam a Poisson ou a Binomial Negativa.  

 Etapa 2: Ajuste da Distribuição – Os parâmetros de cada uma das distribuições 

testadas, devem ser estimados. Podendo ser usado o método da Máxima 

Verossimilhança.   

 Etapa 3: Validação do Ajuste – os parâmetros estimados na etapa 2 devem ser 

validados a partir dos testes de aderência realizados. Os testes de aderência 

(Kolmogorov-Smirnov test, Anderson-Darling test, Cramér-von Mises test) são 

aplicados para testar a adequação do ajuste da distribuição teórica aos dados reais.   

 Etapa 4 – Seleção da Distribuição – Baseado nos resultados das etapas 1, 2 e 3, 

seleciona-se a distribuição a ser usada na geração de sinistros dos novos negócios.  
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Os parâmetros estimados das distribuições de probabilidade selecionadas são a fonte de 

premissas de geração dos sinistros de novos negócios.  

- Padrão de pagamento dos novos sinistros 

O padrão de pagamento dos sinistros em run-off obtidos na análise de reservas pode ser 

usado como o padrão de pagamento dos novos sinistros.  

A partir do padrão de pagamento acumulado e do percentual de sinistros ainda a ser pago no 

início de cada período, calculamos o percentual incremental de montante a ser pago naquele 

período. Este percentual incremental é então ajustado por uma distribuição Beta, com média 

igual ao percentual incremental pago e com desvio padrão escolhido. Estas percentagens 

incrementais modeladas são então usadas para obter os novos percentuais de sinistros não 

pagos (no primeiro período calendário este percentual é igual a 1) e consequentemente o 

novo padrão de pagamento dos sinistros, considerando a volatilidade existente. 

- Uso de N cenários macro econômicos para a geração da inflação estocástica 

A partir de um gerador de cenários macro econômicos, o modelo é capaz de calcular a  

inflação estocástica, dada pela diferença entre os juros nominais e juros reais simulados em 

cada período. A inflação deve ser aplicada na correção mensal dos montantes da provisão 

judicial até o pagamento e na geração de novos sinistros judiciais, obtidos por freqüência e 

severidade.  

- Geração de N simulações do valor presente dos lucros/prejuízos  

A distribuição do valor do capital econômico para fazer face ao risco de subscrição é obtida a 

partir de N simulações do valor presente dos lucros/prejuízos do negócio, considerando o 

run-off da carteira e um ano de novos negócios. 

 

Determinação das medidas de risco 

No nosso modelo podem ser consideradas as seguintes medidas de risco na determinação do 

capital econômico: 

 VaR – Value at risk 

 TVaR – Tail Value at Risk 



 14 

 

 
 
Alocação do Capital Econômico por Linha de Negócio 

O modelo de simulação também deve ser rodado em separado para cada um dos grupos 

analisados. Quando os riscos são modelados separadamente estamos desconsiderando a 

possível diversificação entre eles.  

Assim, a soma dos capitais gerados para cada grupo em separado é maior do que o capital 

obtido considerando todos os grupos conjuntamente. A diferença entre estes dois valores é o 

capital que não precisa ser usado, devido ao benefício da diversificação. Este montante 

precisa ser alocado entre os grupos.    

Uma forma simples de alocação é a pro-rata, na qual aloca-se o capital obtido para toda a 

seguradora proporcionalmente ao capital obtido de forma individual. 

 

EXEMPLO PRÁTICO 

Consideramos hipoteticamente uma seguradora que atua apenas em Automóvel, nos ramos de 

Automóvel (Own Damage – Colission and Theft/Fire), Responsabilidade Civil Facultativa 

(Third Party Liability) e Acidentes Pessoais de Passageiros (Passenger Personal Accident), 

operando em todo o Brasil. Em nosso modelo, agrupamos os ramos de Responsabilidade 

Civil Facultativa e Acidentes Pessoais de Passageiros. 

Realizamos o cálculo segundo a regra do órgão regulador, determinando o capital mínimo 

regulatório e construímos um modelo estocástico, de forma a determinar o capital econômico.    

Pela regra da SUSEP, os três ramos estão incluídos na mesma classe de negócios. Pela 

formula, a correlação na mesma classe de negócio é igual a 1.  

No modelo estocástico, por simplifcação, consideramos os ramos independentes, ou seja, 

foram modelados conjuntamente.  

Os dados de entrada, com base em 31/12/07, utilizados no modelo foram:  

- Prêmio emitido retido em dezembro 

- Apólices emitidas em dezembro. 
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- Crescimento do prêmio retido por mês 

- Crescimento das apólices emitidas por mês 

- Provisão de Prêmios não Ganhos 

- Prêmio a Receber 

- Despesa de Comercialização Diferida  

- Comissões a pagar  

- Provisão de Sinistros Constituída 

- Provisão de Sinistros Estimada 

Os valores utilizados são apresentados no anexo 8.  

As premissas consideradas estão apresentadas a seguir: 

 

Premissas adicionais utlizadas na construção das variáveis geradas pelo modelo  

 Despesas Administrativas - DA 

A variável DA representa uma estimativa do montante de despesas administrativas previstas 

para a cobertura a decorrer das apólices vigentes na data base e das apólices que serão 

emitidas no novo ano de negócios projetados.  

Aplicamos um percentual sobre o prêmio ganho de cada mês, durante os primeiros 24 meses, 

para obter o montante de DA por mês. Após este período, consideramos como DA apenas as 

despesas indiretas com a regulação de sinistro e aplicamos um percentual sobre os sinistros 

pagos de cada mês. 

 Outras Despesas - OD 

A variável OD representa uma estimativa do montante de Outras Despesas Operacionais 

previstas para a cobertura a decorrer das apólices vigentes na data base e para as novas 

apólices que serão emitidas em mais um ano de negócios.  

Para a estimativa do percentual de OD, deve ser apurado o gasto médio com outras despesas 

operacionais sobre os prêmios ganhos em um determinado período.    

 Outras Receitas Operacionais - RO 
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Como as  Outras Receitas Operacionais são incorridas no início da operação e não são 

diferidas ao longo do tempo, não é constituído um passivo diferido para essas receitas, de 

modo que não podemos considerar essas receitas futuras no período a decorrer das apólices 

vigentes (custo de apólice, por exemplo). Devemos, entretanto, considerar outras receitas 

operacionais para os novos negócios, aplicando um percentual de RO ao prêmio emitido.  

 Tributos - TR 

A variável TR representa as despesas com tributos futuros, baseados nos atuais tributos 

vigentes.   

 Taxa de Fiscalização da SUSEP 

A taxa de fiscalização prevista para a cobertura a decorrer das apólices vigentes na data base 

e para as novas apólices que serão emitidas em mais um ano de negócios pode ser gerada no 

modelo em função de um percentual aplicado ao prêmio ganho. Este percentual pode ser 

apurado como um percentual médio de despesas com Taxa de Fiscalização sobre os prêmios 

ganhos em um determinado período. O período a ser considerado deve ser compatível com o 

período de pagamento da Taxa de Fiscalização.  

Por simplificação, o percentual de DA pode considerar a parcela referente a taxa de 

fiscalização a ser paga a SUSEP.  

 Despesas de Comissão 

O modelo considera um percentual de comissão a ser aplicado ao prêmio emitido retido. Tal 

percentual deve refletir a política de comissionamento para os novos negócios. 

 Adicional de Fracionamento 

O modelo considera um percentual a ser aplicado ao prêmio ganho. Foi adicionado ao ganho 

das provisões de prêmios e de sinistros para gerar a receita financeira total, seguindo o padrão 

do atual plano de contas. 

 Ganhos Financeiros sobre as Provisões de Prêmios e de Sinistros  

Esta variável representa o produto entre a provisão média entre dois meses subseqüentes e o 

valor da taxa de rentabilidade esperada dos ativos garantidores destas provisões, levando-se 

em conta o fluxo mensal do saldo das provisões até a amortização da mesma.   

 Sinistros Futuros  



 17 

Esta variável representa uma estimativa do montante de sinistros que vão ocorrer no futuro 

referente às apólices vigentes e referentes as novas emissões. Este valor é obtido a partir da 

aplicação dos modelos de sinistralidade ou de freqüência versus severidade (ver 

parametrização). 

 Padrão de Pagamento dos Sinistro de run-off e dos novos sinistros 

Baseado no padrão obtido nos triângulos de run-off.  

 Padrão de recebimento do estoque do prêmio a receber 

A partir do histórico de prêmios a receber, em 31/12/07, calcula-se uma estimativa do padrão 

de recebimento deste montante.  

 Padrão de pagamento do estoque de comissão 

Pode ser usado o mesmo padrão de recebimento do prêmio a receber, na pressuposição de 

que as comissões são pagas conjuntamente com os prêmios. 

 Padrão de esgotamento da PPNG em estoque 

A partir da base histórica de apólices em vigor em 31/12/07, determina-se o padrão de 

esgotamento da PPNG.  

 Padrão de recebimento do prêmio das novas emissões. 

Deve-se considerar o padrão com que os prêmios das novas emissões deverão ser parcelados. 

 Padrão de pagamento da comissão referente às novas emissões 

Utiliza-se o mesmo parcelamento do prêmio emitido retido, na pressuposição de que as 

comissões são pagas conjuntamente com os prêmios. 

 Participação nos Lucros 

Esta variável pode ser calculada como sendo um percentual do lucro operacional. Deve 

refletir eventuais acordos realizados pelos sindicatos de empregados.  

 Imposto de renda e Contribuição Social 

Foi considerado o resultado da aplicação do percentual de 34% sobre o resultado líquido 

antes de impostos, se este for positivo.  

 Inflação 
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Devem ser considerados N cenários, de inflação, obtidos através de um simulador de cenários 

macro econômicos. 

  Desconto Financeiro 

Considera-se uma taxa projetada de desconto livre de risco para trazer o valor presente os 

lucros/prejuízos obtidos com as N simulações realizadas. Utilizamos a taxa Selic projetada.  

 

Resultados  

Nos anexos 3, 4, 5 e 6 apresentamos os resultados encontrados segundo a legislação vigente e 

de acordo com o modelo estocástico para avaliação do capital necessário para fazer face ao 

risco de subscrição, incluindo a alocação por linhas de negócio. 

Pelo cálculo obtido com a fórmula da SUSEP, a necessidade de capital seria de R$ 170 

milhões, caso a seguradora não tivesse desenvolvido seu modelo interno de capital. Este 

montante poderia ser reduzido para R$ 156 milhões, caso a companhia tivesse construído o 

modelo. A antiga regra de solvência apontava a necessidade de R$ 122 milhões (anexo 4).  

Pelo modelo interno, após a simulação de 2000 rodadas, o capital necessário seria de R$ 130 

milhões para TVaR = 0.05%.  Ou seja, o valor esperado do capital nos 0.05% dos percentis 

mais extremos é de R$ 130 milhões. Isto mostraria que esta seguradora apresenta um padrão 

de underwriting bem superior à média de mercado; a necessidade de capital para a sua 

experiência é inferior ao capital regulatório. 

Observe que em relação à regra antiga, o capital econômico é a penas ligeiramente superior 

ao montante da regra, reforçando o fato que esta seguradora apresenta um underwriting bem 

superior ao mercado.  

A seguradora apresenta uma folga em relação ao patrimônio líquido ajustado, comparado 

com o valor obtido no modelo de capital econômico. Porém a regra da SUSEP chega a um 

valor maior, de R$ 156 milhões, que poderia ser considerado o capital mínimo, dado que a 

seguradora já possui um modelo interno de capital. Assim, pela atual regra de solvência esta 

seguradora estaria solvente, porém com uma folga bem reduzida. Considerando porém, que 

apenas o risco de underwriting está sendo mensurado, esta folga poderia não existir, caso 

outros riscos já estivessem sendo mensurados.  
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Fazendo a alocação dos R$ 130 milhões por ramo de negócios, R$ 25 milhões seriam 

alocados a Automóvel e R$ 105 milhões seriam alocados a RCF.   

Grupo Obtido por Grupo Obtido para o Total
Automóvel (31,016,531)                         (25,251,535)                         
RCF+APP (128,844,453)                       (104,896,328)                       

Total (159,860,984)                      (130,147,864)                     

Resultado VaR (0,05%)

 

Observe que o benefício da agregação neste caso é clara. A soma dos capitais gerados para 

cada grupo em separado é maior do que o capital obtido considerando todos os grupos 

conjuntamente. A diferença entre estes dois valores é o capital que não precisa ser usado, 

devido ao benefício da diversificação. Este montante precisa ser alocado entre os grupos.    

 

 
 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
Este modelo não avalia a necessidade de capital frente aos demais riscos inerentes à atividade 

seguradora: mercado, crédito, operacional e legal, entre outros. O risco de subscrição, embora 

seja o mais significativo, representa de 60% a 70% de todos os riscos. Assim, o mercado 

brasileiro deve se preparar para um aumento significativo de capital, nos próximos anos. 

A seguradora modelada apresentava praticamente 100% de retenção nos ramos que opera, 

fato comum no Brasil para os ramos de Automóvel. Assim, o modelo foi construído líquido 

de resseguro, dado a pequena expressão do mesmo. Consideramos que toda a proteção de 

resseguro é valida e será recebida pela companhia. Como o modelo não avalia o risco de 

crédito, não foi considerada a hipótese de não recebimento da recuperação de resseguro. 

Mesmo quando o risco de crédito não é modelado, é mais indicado avaliar as volatilidades 

para as distribuições brutas de resseguro, caso o modelo seja construído para uma seguradora 

que apresente percentuais baixos de retenção do risco.   

Qualquer variável (vendas futuras, sinistros, despesas, juros, cancelamento, etc) pode ser 

tratada estocasticamente. Porém, os números de variáveis tratadas de forma aleatória aumenta 

a complexidade do modelo e pode torná-lo inexeqüível, pois o número de simulações 

necessárias cresce com o número de variáveis aleatórias. Torna-se necessário adotar algumas 
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premissas determinísticas e algumas simplificações, para reduzir a complexidade do modelo 

e o tempo computacional necessário. Algumas sensibilidades, entretanto, podem ser 

realizadas para avaliar a influência dessas variáveis no resultado do modelo. 

A determinação das correlações entre as linhas de negócio é em geral uma tarefa complexa e 

na maioria das vezes, adota-se algum benchmark ou seleção julgamental. Desta forma, por 

simplificação, o modelo considerou as linhas de negócio independentes. Porém, o ideal é que 

os riscos sejam modelados conjuntamente e através de um modelo estocástico, considerando-

se a correlação entre as diversas variáveis do modelo. 

Devido à falta de informação disponível no Brasil para a criação de premissas de riscos 

catastróficos, não modelamos o risco de catástrofe. Seria necessário, mais a frente, em 

atualizações futuras deste modelo, incluir a modelagem de catástrofe.  

Como mencionado anteriormente, não existe uma metodologia universalmente aceita para a 

construção do modelo de capital econômico. A distinção principal entre as possíveis 

alternativas é a questão do horizonte de tempo, isso é, o horizonte de tempo sobre o qual as 

variações do risco são consideradas. As duas abordagens principais são: a  avaliação do  run-

off da carteira até o seu fim (podendo incluir um ano de novos negócios) e um ano de 

horizonte de tempo (com a avaliação do run-off ao fim de um ano).   Ambas possuem 

vantagens e desvantagens que devem ser cuidadosamente avaliadas antes de se optar pela 

adoção de uma delas. No caso de seguradoras de Property and Casualty, os modelos de run-

off da carteira são os mais comumente utilizados. 

O modelo interno de capital pode ser usado na otimização da estrutura de capital da 

seguradora, incluindo a seleção do plano ótimo de resseguro e a análise de lucratividade de 

cada ramo/produto. Facilita a discussão com as empresas de rating e os órgãos reguladores.  
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Anexo 3 – Agrupamento dos Ramos Segundo as Normas Regulatórias (SUSEP) 

 
Classe de 
Negócio (k) 

Nome da Classe de Negócio  
 

Ident. do Ramo 
 

Nome do Ramo 

1 Residencial 14  Compreensivo Residencial 
2 Condominial  16 Compreensivo Condomínio 
3  Empresarial  18  Compreensivo Empresarial 
4  Patrimonial Demais  11  Incêndio Tradicional 
4 Patrimonial Demais  15  Roubo 
4  Patrimonial Demais  41  Lucros Cessantes 
4  Patrimonial Demais  67  Riscos de Engenharia 
4  Patrimonial Demais  71 Riscos Diversos 
4  Patrimonial Demais  73  Global de Bancos 
4  Patrimonial Demais 96  Riscos Nomeados e Operacionais 
5  Riscos Especiais  34  Riscos de Petróleo 
5  Riscos Especiais  72  Riscos Nucleares 
5  Riscos Especiais  74  Satélites 
6 Responsabilidades  51  R.C Geral 
6  Responsabilidades  78 R. C. Profissional 
6  Responsabilidades  10 R.C. de Administradores e Diretores (D&O) 
7 Cascos  33  Marítimos 
7 Cascos 35 Aeronáuticos 
7  Cascos  37  Responsabilidade Civil Hangar 
8  Automóvel  31  Automóvel 
8  Automóvel  44  R.C.Transp.em Viagem Internacional- 

Pessoas transportáveis ou não 
8  Automóvel  53  Responsabilidade Civil Facultativa 
8  Automóvel  20  Acidentes Pessoais de Passageiros 
8  Automóvel  23  Resp. C.T. Rodoviário Interestadual e 

Internacional 
8  Automóvel  24  Garantia Estendida 
8  Automóvel  25  Carta Verde 
8 Automóvel 26 Seguro Popular de Automóvel 
9  Transporte Nacional  21  Transporte Nacional 
9 Transporte Nacional  54 Resp. Civil do Transportador Rodoviário 

Carga 
9  Transporte Nacional  55  Resp. Civil do Transportador Desvio de Carga 
10  Transportes Demais  52  Resp. Civil do Transportador Aéreo Carga 
10  Transportes Demais 22 Transporte Internacional 
10  Transportes Demais  56 Resp. Civil Armador 
10  Transportes Demais  58  Resp. Civil do Operador do Transporte 

Multimodal 
10  Transportes Demais  27  Resp. Civil do Transportador Intermodal 
10  Transportes Demais  32  Resp. Civil do Transportador de Carga em 

Viagem Internacional 
10  Transportes Demais  38  Resp. Civil do Transportador Ferroviário 

Carga 
11  Riscos Financeiros  46  Fiança Locatícia 
11  Riscos Financeiros  39  Garantia Financeira 
11  Riscos Financeiros  40  Garantia de Obrigações Privadas 
11  Riscos Financeiros  45  Garantia de Obrigações Públicas 
11  Riscos Financeiros  47  Garantia de Concessões Públicas 
11  Riscos Financeiros  50  Garantia Judicial 
12  Crédito  19  Crédito à Exportação Risco Comercial 
12  Crédito 59  Crédito à Exportação Risco Político 
12  Crédito  60  Crédito Doméstico Risco Comercial 
12  Crédito  70  Crédito Doméstico Risco Pessoa Física 
13  Vida em Grupo  93  Vida em Grupo 



 
Anexo 3 – Agrupamento dos Ramos Segundo as Normas Regulatórias (SUSEP) 

Classe de 
Negócio (k) 

Nome da Classe de Negócio  
 

Ident. do Ramo 
 

Nome do Ramo 

14  Pessoas Demais  36  Perda do Certificado de Habilitação de Vôo 
(PCHV) 

14  Pessoas Demais  69  Turístico 
14  Pessoas Demais  90  Renda de Eventos Aleatórios 
14  Pessoas Demais  82  Acidentes Pessoais Coletivo 
14  Pessoas Demais  81  Acidentes Pessoais Individual 
14  Pessoas Demais  80  Seguro Educacional 
14  Pessoas Demais 77  Prestamista 
15  Habitacional  68  Seguro Habitacional Fora do Sistema 

Financeiro da Habitação 
16  Rural/Animais  30  Seguro Benfeitorias e Produtos Agropecuários 
16  Rural/Animais  62  Penhor Rural - Instituições Financeiras 

Privadas 
16  Rural/Animais  63  Penhor Rural - Instituições Financeiras 

Públicas 
16 Rural/Animais 64  Seguros Animais 
16  Rural/Animais  1  Seguro Agrícola sem cobertura do FESR 
16  Rural/Animais  2  Seguro Agrícola com cobertura do FESR 
16  Rural/Animais  3  Seguro Pecuário sem cobertura do FESR 
16  Rural/Animais  4  Seguro Pecuário com cobertura do FESR 
16  Rural/Animais  5  Seguro Aquícola sem cobertura do FESR 
16  Rural/Animais  6  Seguro Aquícola com cobertura do FESR 
16  Rural/Animais  7  Seguro Florestas sem cobertura do FESR 
16  Rural/Animais  8  Seguro Florestas com cobertura do FESR 
16  Rural/Animais  9  Seguro da Cédula do Produto Rural 
17  Outros  79  Seguros no Exterior 
17  Outros  99  Sucursais no Exterior 
17  Outros  -  Demais ramos não listados e não excluídos 

pela Norma 
 



Anexo 4

COMPANHIA A
Margem de Solvência em 31/12/2007
Cálculo para Capital Mínimo Requerido (R$000)

Método Proposto
Cenário I Cenário II

Capital Base (1) 15,000         15,000         

Capital Adicional (2) 140,747       155,765       

TOTAL (1) + (2) 155,747     170,765     

Descrição dos Cenários:
Cenário I - Modelo c/ Interno - Base
Cenário II - Modelo s/ Interno - Base

Método Atual

Margem de Solvência 122,000       

PL Ajustado 165,000     



Resultados do Modelo - Total
Quantidade de Iterações: 2.000
Valores em (R$)
Data de Avaliação: 31/12/2007

Anexo 5

Medidas
de Risco Estatísticas Capital

Mínimo (147,074,395)       

Média (15,177,476)         

Máximo 74,532,211          

VaR
Percentil  0,05% (113,221,333)       
Percentil  0,10% (110,885,488)       
Percentil  0,50% (95,180,035)         
Percentil  1,00% (90,170,203)         
Percentil 10,00% (56,112,495)         
Percentil 25,00% (36,267,320)         
Percentil 50,00% (13,294,723)         
Percentil 75,00% 8,119,530            

TVaR
 0,05% (130,147,864)       
 0,10% (123,727,072)       
 0,50% (106,629,550)       
 1,00% (99,820,614)         



Resultados do Modelo - Total
Quantidade de Iterações: 2.000
Valores em (R$)
Data de Avaliação: 31/12/2007

Anexo 5

Medidas
de Risco Estatísticas Capital

Mínimo (31,582,646)         

Média 15,447,185          

Máximo 53,622,460          

VaR
Percentil  0,05% (30,450,417)         
Percentil  0,10% (30,422,765)         
Percentil  0,50% (21,108,446)         
Percentil  1,00% (17,207,279)         
Percentil 10,00% 99,309                 
Percentil 25,00% 8,758,968            
Percentil 50,00% 16,546,095          
Percentil 75,00% 23,402,693          

TVaR
 0,05% (31,016,531)         
 0,10% (30,818,609)         
 0,50% (25,880,937)         
 1,00% (22,510,803)         



Resultados do Modelo - Total
Quantidade de Iterações: 2.000
Valores em (R$)
Data de Avaliação: 31/12/2007

Anexo 5

Medidas
de Risco Estatísticas Capital

Mínimo (132,195,435)       

Média (34,919,826)         

Máximo 53,538,702          

VaR
Percentil  0,05% (125,493,471)       
Percentil  0,10% (122,064,913)       
Percentil  0,50% (109,871,939)       
Percentil  1,00% (102,472,439)       
Percentil 10,00% (73,188,975)         
Percentil 25,00% (54,728,041)         
Percentil 50,00% (34,853,350)         
Percentil 75,00% (14,086,261)         

TVaR
 0,05% (128,844,453)       
 0,10% (126,584,606)       
 0,50% (116,581,040)       
 1,00% (111,317,134)       







 
Anexo 3 – Agrupamento dos Ramos Segundo as Normas Regulatórias (SUSEP) 

 
Classe de 
Negócio (k) 

Nome da Classe de Negócio  
 

Ident. do Ramo 
 

Nome do Ramo 

1 Residencial 14  Compreensivo Residencial 
2 Condominial  16 Compreensivo Condomínio 
3  Empresarial  18  Compreensivo Empresarial 
4  Patrimonial Demais  11  Incêndio Tradicional 
4 Patrimonial Demais  15  Roubo 
4  Patrimonial Demais  41  Lucros Cessantes 
4  Patrimonial Demais  67  Riscos de Engenharia 
4  Patrimonial Demais  71 Riscos Diversos 
4  Patrimonial Demais  73  Global de Bancos 
4  Patrimonial Demais 96  Riscos Nomeados e Operacionais 
5  Riscos Especiais  34  Riscos de Petróleo 
5  Riscos Especiais  72  Riscos Nucleares 
5  Riscos Especiais  74  Satélites 
6 Responsabilidades  51  R.C Geral 
6  Responsabilidades  78 R. C. Profissional 
6  Responsabilidades  10 R.C. de Administradores e Diretores (D&O) 
7 Cascos  33  Marítimos 
7 Cascos 35 Aeronáuticos 
7  Cascos  37  Responsabilidade Civil Hangar 
8  Automóvel  31  Automóvel 
8  Automóvel  44  R.C.Transp.em Viagem Internacional- 

Pessoas transportáveis ou não 
8  Automóvel  53  Responsabilidade Civil Facultativa 
8  Automóvel  20  Acidentes Pessoais de Passageiros 
8  Automóvel  23  Resp. C.T. Rodoviário Interestadual e 

Internacional 
8  Automóvel  24  Garantia Estendida 
8  Automóvel  25  Carta Verde 
8 Automóvel 26 Seguro Popular de Automóvel 
9  Transporte Nacional  21  Transporte Nacional 
9 Transporte Nacional  54 Resp. Civil do Transportador Rodoviário 

Carga 
9  Transporte Nacional  55  Resp. Civil do Transportador Desvio de Carga 
10  Transportes Demais  52  Resp. Civil do Transportador Aéreo Carga 
10  Transportes Demais 22 Transporte Internacional 
10  Transportes Demais  56 Resp. Civil Armador 
10  Transportes Demais  58  Resp. Civil do Operador do Transporte 

Multimodal 
10  Transportes Demais  27  Resp. Civil do Transportador Intermodal 
10  Transportes Demais  32  Resp. Civil do Transportador de Carga em 

Viagem Internacional 
10  Transportes Demais  38  Resp. Civil do Transportador Ferroviário 

Carga 
11  Riscos Financeiros  46  Fiança Locatícia 
11  Riscos Financeiros  39  Garantia Financeira 
11  Riscos Financeiros  40  Garantia de Obrigações Privadas 
11  Riscos Financeiros  45  Garantia de Obrigações Públicas 
11  Riscos Financeiros  47  Garantia de Concessões Públicas 
11  Riscos Financeiros  50  Garantia Judicial 
12  Crédito  19  Crédito à Exportação Risco Comercial 
12  Crédito 59  Crédito à Exportação Risco Político 
12  Crédito  60  Crédito Doméstico Risco Comercial 
12  Crédito  70  Crédito Doméstico Risco Pessoa Física 
13  Vida em Grupo  93  Vida em Grupo 



 
Anexo 3 – Agrupamento dos Ramos Segundo as Normas Regulatórias (SUSEP) 

Classe de 
Negócio (k) 

Nome da Classe de Negócio  
 

Ident. do Ramo 
 

Nome do Ramo 

14  Pessoas Demais  36  Perda do Certificado de Habilitação de Vôo 
(PCHV) 

14  Pessoas Demais  69  Turístico 
14  Pessoas Demais  90  Renda de Eventos Aleatórios 
14  Pessoas Demais  82  Acidentes Pessoais Coletivo 
14  Pessoas Demais  81  Acidentes Pessoais Individual 
14  Pessoas Demais  80  Seguro Educacional 
14  Pessoas Demais 77  Prestamista 
15  Habitacional  68  Seguro Habitacional Fora do Sistema 

Financeiro da Habitação 
16  Rural/Animais  30  Seguro Benfeitorias e Produtos Agropecuários 
16  Rural/Animais  62  Penhor Rural - Instituições Financeiras 

Privadas 
16  Rural/Animais  63  Penhor Rural - Instituições Financeiras 

Públicas 
16 Rural/Animais 64  Seguros Animais 
16  Rural/Animais  1  Seguro Agrícola sem cobertura do FESR 
16  Rural/Animais  2  Seguro Agrícola com cobertura do FESR 
16  Rural/Animais  3  Seguro Pecuário sem cobertura do FESR 
16  Rural/Animais  4  Seguro Pecuário com cobertura do FESR 
16  Rural/Animais  5  Seguro Aquícola sem cobertura do FESR 
16  Rural/Animais  6  Seguro Aquícola com cobertura do FESR 
16  Rural/Animais  7  Seguro Florestas sem cobertura do FESR 
16  Rural/Animais  8  Seguro Florestas com cobertura do FESR 
16  Rural/Animais  9  Seguro da Cédula do Produto Rural 
17  Outros  79  Seguros no Exterior 
17  Outros  99  Sucursais no Exterior 
17  Outros  -  Demais ramos não listados e não excluídos 

pela Norma 
 



Anexo 4

COMPANHIA A
Margem de Solvência em 31/12/2007
Cálculo para Capital Mínimo Requerido (R$000)

Método Proposto
Cenário I Cenário II

Capital Base (1) 15,000         15,000         

Capital Adicional (2) 140,747       155,765       

TOTAL (1) + (2) 155,747     170,765     

Descrição dos Cenários:
Cenário I - Modelo c/ Interno - Base
Cenário II - Modelo s/ Interno - Base

Método Atual

Margem de Solvência 131,997       

PL Ajustado 176,261     



TOWERS PERRIN SEGUROS
Resultados do Modelo - Total
Quantidade de Iterações: 2.000
Valores em (R$)
Data de Avaliação: 31/12/2007

Anexo 5

Medidas
de Risco Estatísticas Capital

Mínimo (147,074,395)       

Média (15,177,476)         

Máximo 74,532,211          

VaR
Percentil  0,05% (113,221,333)       
Percentil  0,10% (110,885,488)       
Percentil  0,50% (95,180,035)         
Percentil  1,00% (90,170,203)         
Percentil 10,00% (56,112,495)         
Percentil 25,00% (36,267,320)         
Percentil 50,00% (13,294,723)         
Percentil 75,00% 8,119,530            

TVaR
 0,05% (130,147,864)       
 0,10% (123,727,072)       
 0,50% (106,629,550)       
 1,00% (99,820,614)         



TOWERS PERRIN SEGUROS
Resultados do Modelo - Auto
Quantidade de Iterações: 2.000
Valores em (R$)
Data de Avaliação: 31/12/2007

Anexo 6

Medidas
de Risco Estatísticas Capital

Mínimo (31,582,646)         

Média 15,447,185          

Máximo 53,622,460          

VaR
Percentil  0,05% (30,450,417)         
Percentil  0,10% (30,422,765)         
Percentil  0,50% (21,108,446)         
Percentil  1,00% (17,207,279)         
Percentil 10,00% 99,309                 
Percentil 25,00% 8,758,968            
Percentil 50,00% 16,546,095          
Percentil 75,00% 23,402,693          

TVaR
 0,05% (31,016,531)         
 0,10% (30,818,609)         
 0,50% (25,880,937)         
 1,00% (22,510,803)         



TOWERS PERRIN SEGUROS
Resultados do Modelo - RCF
Quantidade de Iterações: 2.000
Valores em (R$)
Data de Avaliação: 31/12/2007

Anexo 7

Medidas
de Risco Estatísticas Capital

Mínimo (132,195,435)       

Média (34,919,826)         

Máximo 53,538,702          

VaR
Percentil  0,05% (125,493,471)       
Percentil  0,10% (122,064,913)       
Percentil  0,50% (109,871,939)       
Percentil  1,00% (102,472,439)       
Percentil 10,00% (73,188,975)         
Percentil 25,00% (54,728,041)         
Percentil 50,00% (34,853,350)         
Percentil 75,00% (14,086,261)         

TVaR
 0,05% (128,844,453)       
 0,10% (126,584,606)       
 0,50% (116,581,040)       
 1,00% (111,317,134)       



Seguradora  A
Modelo Interno de Capital
Dados de Entrada

Anexo 8

Dados de Entrada Automóvel RCF+APP

Prêmio Emitido - Dez/07 45,000,000 10,000,000
Prêmios a Receber em 31/12/2007 179,656,292 36,452,122
PPNG em 31/12/2007 277,896,279 60,973,566
DAC - Dez/07 36,587,707 8,000,788
Comissões a Pagar em 31/12/2007 23,862,505 4,911,979
Provisão de Sinistros Contabilizada em 31/12/2007 66,294,751 34,458,199
Exposição das apólices emitidas até 31/12/2007 50,000 50,000
Número de apólices em vigor em 31/12/2007 310,230 310,230




