performance econômico-financeira

Estudo da Revista Cobertura e da Rating
de Seguros analisa a performance das
empresas do setor de seguros

A

Revista Cobertura e a Rating de
Seguros apresentam os resultados do estudo das Melhores
Performances Econômico-Financeiras
das empresas do mercado segurador.
O tradicional trabalho foi desenvolvido
por Francisco Galiza, economista, diretor da Rating de Seguros e consultor da
Revista Cobertura.
Conforme Galiza, o critério para análise das melhores performances econômicas envolveu quesitos como a
rentabilidade, evolução de receita e
crescimento das empresas no período
do último ano e meio. “Para chegarmos aos resultados das melhores performances analisamos a rentabilidade
tanto da empresa, de maneira geral,
como do ramo de seguros em específico”, explica o economista.
Assim como ocorreu com a economia
no geral, o setor de seguros teve um
ano de 2017 difícil, pontua Francisco
Galiza. Apesar disso, ele ressalta que
pode-se considerar que o setor teve um
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desempenho satisfatório.
Em relação às expectativas visando
o próximo ano, com novo mandato
presidencial no País, Francisco Galiza
explica que a perspectiva é de melhora econômica. “O importante é ressaltar que diante das circunstâncias
econômicas do País, as empresas do
mercado segurador tiveram uma evolução satisfatória”.

Confira as Melhores
performances econômicofinanceiras de 2017 e
primeiro semestre de 2018
1) Seguro de Acidentes
Pessoais (Ramo 981,
982, 1381)

Empresa: Sabemi
Uma das cinco maiores carteiras
nesse segmento, com receita anual
de mais de R$ 200 milhões. Nos últimos dois anos, a sua margem operacional foi de 80%, com uma taxa de

sinistralidade abaixo de 10%.

2) AP Passageiro
Veículo (ramo 520)

Empresa: Porto Seguro
Tradicional seguradora no setor, ela
é uma das três maiores seguradoras
nesse segmento de seguros, com taxas
de sinistralidade abaixo de 10%. O seu
faturamento é de mais de R$ 100 milhões por ano. A margem operacional é
de mais de 70%.

3) Assistência e outras
Coberturas Auto (ramo 342)

Empresa: Liberty Seguros
Uma das três maiores carteiras desse
ramo, com um faturamento de mais de
R$ 400 milhões por ano, com uma taxa
de sinistralidade de 40%. A sua margem
operacional é de mais de 40%.

4) Condomínio (ramo 116)

Empresa: Tokio Marine
Uma das cinco maiores carteiras des-
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se segmento, com um faturamento de
quase R$ 60 milhões por ano e com
uma sinistralidade abaixo de 40% e uma
margem operacional de mais de 20%.

5) Entidade Aberta de
Previdência Privada
(sem fins lucrativos)

Empresa: GBOEX
Principal empresa nesse segmento,
com um faturamento anual médio de
mais de R$ 250 milhões. Ao longo do
tempo, tem obtido resultados positivos
e estáveis, o que justifica a sua escolha.

6) Empresarial (ramo 118)

Empresa: Porto Seguro
É a principal carteira desse ramo
de seguros, com um faturamento
de mais de R$ 400 milhões ao ano.
A empresa opera com uma margem
operacional de 40%, com uma taxa de
sinistralidade de 30%.

7) Garantia de Obrigações
(ramos 775, 776)

Empresa: JMalucelli
Uma das três maiores seguradoras
desse ramo, com um faturamento de
quase R$500 milhões por ano, margem
operacional de quase 80% e taxa de sinistralidade de 10%.

8) Habitacional (grupo
de ramos 106)

Empresa: Bradesco Seguros
Uma das três maiores seguradoras
desse ramo, a empresa tem um faturamento de mais de R$ 300 milhões
por ano em tal segmento. Trabalha com
margem operacional maior do que 80%,
com uma taxa de sinistralidade abaixo
de 20%.

9) Marítimo (ramos
433,1428, 1433)

Empresa: Chubb
Essa é uma das três principais carteiras desse ramo de seguros, com um
faturamento de R$ 70 milhões por ano.
A sua taxa de rentabilidade foi positiva
nos últimos dois anos.
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10) Prestamista
(ramos 977, 1377)

Empresa: Bradesco Seguros
É uma das três principais carteiras
desse segmento, com um faturamento anual de quase R$ 1,5 bilhão. A sua
taxa de sinistralidade tem sido abaixo
de 20%, com uma margem operacional
de quase 80%.

11) Responsabilidade
Civil D&O (ramo 310)

Empresa: AIG Seguros
É uma das três maiores carteiras
nesse seguro, com um faturamento
anual médio de R$ 70 milhões. Neste
ramo, a sua margem operacional é de
mais de 60%.

12) Responsabilidade Civil
Geral (ramo 351)

Empresa: Sompo Seguros
Nesse seguro, a seguradora tem um
faturamento anual de R$ 60 milhões,
com uma taxa de sinistralidade abaixo
de 30%. No Brasil, pertence a um grupo
internacional de grande porte.

13) Responsabilidade Civil
Profissional (ramo 378)

Empresa: Argo Seguros
É uma das três maiores empresas
desse produto. Opera com uma receita
anual de R$ 60 milhões, margem operacional acima de 50% e taxa de sinistralidade de 30%.

14) Responsabilidade Civil
Transportes Desvio de Carga
(ramo 655)

Empresa: Chubb
Uma das três maiores seguradoras
desse ramo de negócios, com faturamento anual de R$ 60 milhões. Apesar
de, atualmente, esse ser um setor com
margens apertadas, a seguradora obteve resultados satisfatórios nos últimos dois anos.

15) Responsabilidade Civil
Facultativa Veículos Ônibus
(ramo 628)

Empresa:
Essor Seguros
É a principal
carteira desse segmento, com um faturamento de mais
de R$ 100 milhões ao ano. A empresa
trabalha com uma taxa de sinistralidade abaixo de 50%, e margens operacionais sempre positivas.

16) Responsabilidade Civil
Transportes Rodoviária de
Carga (ramo 654)

Empresa: Sompo Seguros
Uma das principais seguradoras desse ramo, a empresa fatura mais de R$
100 milhões, com uma taxa de sinistralidade média abaixo de 50%. A sua margem operacional é de 50%.

17) Residencial (ramo 114)

Empresa: Bradesco Seguros
A principal carteira nesse ramo, a empresa fatura mais de R$ 500 milhões
ao ano. A sua margem operacional tem
sido de 60%, com uma taxa de sinistralidade abaixo de 20%.

18) Riscos de Engenharia
(ramo 167)

Empresa: Tokio Marine
Uma das três maiores carteiras do
segmento, a empresa fatura R$ 30 milhões por ano, com uma sinistralidade
de 35% e uma margem operacional de 50%.

19) Riscos
Diversos (ramo
171)

Empresa: Zurich
Seguros
Maior carteira desse
segmento, com um faturamento anual de R$
600 milhões e uma taxa de
sinistralidade menor do
que 30%. A sua margem
operacional
média é de 40%.
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Melhores Performances Econômico-Financeiras
de 2017 e primeiro semestre de 2018
Ramos

Premiada em 2018

Acidentes Pessoais Grupo

Sabemi

APP Veículos

Porto Seguro

Assistência Auto

Liberty

Condomínio

Tokio Marine

EAPP (sem fins lucrativos)

Gboex

Empresarial

Porto Seguro

Garantia de Obrigações

JMalucelli

Habitacional

Bradesco Seguros

Marítimo

Chubb

Prestamista

Bradesco Seguros

RC D&O

AIG Seguros

RC Geral

Sompo Seguros

RC Profissional

Argo Seguros

RC Transp. Desvio Carga

Chubb

RC Transp. Ônibus

Essor Seguros

RC Transp. Rodov. Carga

Sompo Seguros

Residencial

Bradesco Seguros

Riscos de Engenharia

Tokio Marine

Riscos Diversos

Zurich Seguros

Seguro de Casco, Auto,
abaixo R$ 500 milhões/ano

Suhai

Seguro de Casco, Auto, acima
R$ 500 milhões/ano

Porto Seguro

Seguro de RCF, Auto

BB Mapfre

Seguro Rural

BB Mapfre

Seguro Saúde

SulAmérica

Transporte Internacional

Tokio Marine

Transporte Nacional

Sompo Seguros

Empresa: Tokio Marine
A seguradora fatura mais de R$ 60 milhões por ano,
com uma taxa de sinistralidade média abaixo de 30%. É
uma das três maiores carteiras desse segmento.

Vida em Grupo

Caixa Seguros

26) Transporte Nacional (ramo 621)

Vida Individual

Bradesco Seguros

Total (Receita
acima de R$ 2 bi)

Tokio Marine

Total (Receita
abaixo de R$ 2 bi)

Prudential

Previdência e VGBL

Caixa Seguros
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20) Seguro de Automóvel, Casco
(ramo 531), Faturamento menor
de R$ 1 bilhão/ano

Empresa: Suhai
Seguradora especializada nesse segmento, com um faturamento de R$ 200 milhões por ano e uma margem de 40%. A sua taxa
de sinistralidade média é de 35%.

21) Seguro de Automóvel, Casco (ramo 531),
Faturamento acima de R$ 1 bilhão/ano

Empresa: Porto Seguro
A seguradora tem a principal carteira desse ramo
de seguros, com um faturamento de quase R$5 bilhões ao ano. A sua taxa de sinistralidade é de 50%,
com uma margem operacional de 30%.

22) Seguro de Automóvel, RCF (ramo 553)

Empresa: BB Mapfre
Uma das três maiores carteiras desse segmento,
com receita anual de mais de R$ 800 milhões. A sua
taxa de sinistralidade média é de 60%. A margem
operacional é de mais de 20%.

23) Seguro Rural (Grupo de ramos 1100)

Empresa: BB Mapfre
É a principal carteira desse segmento, com um faturamento de quase R$ 2,5 bilhões e uma taxa de
sinistralidade abaixo de 40%. A sua margem operacional média é de 50%.

24) Seguro Saúde

Empresa: SulAmérica
Uma das maiores carteiras do setor, com um faturamento anual de quase R$ 13 bilhões, com 35%
desse mercado, operando com margens positivas e
estáveis. Nos últimos anos, a taxa de crescimento
tem sido de 10 a 15% ao ano.

25) Transporte Internacional (ramo 622)

Empresa: Sompo Seguros
Uma das três principais carteiras desse ramo de seguros, com um faturamento anual de R$ 150 milhões. A
empresa trabalha com uma taxa de sinistralidade média
de 65% e uma margem operacional de quase 20%.
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27) Vida em Grupo
(ramo 993)

Empresa: Caixa Seguros
Uma das três maiores carteiras desse ramo, com
um faturamento anual de mais de R$ 1 bilhão, e uma
margem operacional de quase 60%. A sua taxa de sinistralidade é abaixo de 30%.

28) Vida Individual
(ramos 929, 1329)

Empresa: Bradesco Vida e Previdência
A companhia é uma das três maiores desse ramo, com um
faturamento anual de mais de R$ 150 milhões, com margens
operacionais positivas e estáveis, de mais de 50%.

29) Total (Receita anual acima de R$ 2 bilhões)

Empresa: Tokio Marine
A seguradora faturou R$ 4,7 bilhões em 2017, com um crescimento de 18% em relação ao ano anterior, com mais de 3%
da receita do setor de seguros. Nos últimos anos, essa trajetória de crescimento tem se mantido. Além disso, as suas
margens
de rentabilidade são estáveis
e positivas.
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30) Total (Receita anual
abaixo de R$ 2 bilhões)

Empresa: Prudential
Empresa internacional especialista em
seguros de pessoas. Entre 2016 e 2017,
o seu faturamento em seguros passou de
R$ 1,4 bilhão para um pouco acima de R$
2 bilhões, com alta de 50%. A seguradora já
está entre as 15 maiores do país. Por essa
atuação, foi a companhia escolhida.

31)Previdência Privada
Aberta e VGBL

Empresa: Caixa Seguros
Uma das cinco maiores carteiras
nesse segmento, com uma receita
anual de mais de R$ 11 bilhões, já
possuindo mais de 10% desse negócio. De 2016 para 2017, teve uma
taxa de crescimento de faturamento
de quase 70% nesse negócio, sinalizando
o sucesso comercial.
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