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Resumo
Este trabalho visa estudar a atividade seguradora no Brasil, através da análise

empírica da situação econômico financeira das principais seguradoras brasileiras na
segunda metade da década dos 90. Esta análise será feita através do modelo dinâmico
(Modelo Fleuriet) de gestão financeira. As seguradoras analisadas neste trabalho são: Sul
América Seguros, Bradesco Seguros, Itaú Seguros, AGF Seguros e Porto Seguro e foram
selecionadas devido a sua participação no mercado segurador. O desempenho da gestão
financeira dessas empresas será analisado através das variáveis necessidade de capital de
giro (NCG), saldo de tesouraria (T) e capital de giro (CDG). O período de análise é a
segunda metade da década dos 90, período marcado pelo aumento da importância da
atividade seguradora no Brasil, muito provavelmente devido à estabilização da economia
brasileira conseguida através do Plano Real a partir de junho de 1994.

Palavras chave: seguros, modelo dinâmico de gestão de empresas.
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Introdução
O mercado de seguros é um importante ramo da economia, que não se limita

apenas a oferecer reservas financeiras para garantir as indenizações do seguro, cumprindo o
seu papel de evitar os desinvestimentos provocados por sinistros. Essas reservas são
instrumentos financeiros que as empresas de seguros possuem para funcionar como
investidores institucionais, aplicando poupança no desenvolvimento nacional.

Segundo Magalhães:
 “a atividade seguradora tem por objetivo, a partir do princípio do mutualismo,

criar condições para a proteção dos patrimônios e das vendas contra perdas decorrentes
dos infortúnios da vida” (1997,p.10).

A princípio, o seguro gera segurança aos agentes econômicos, afim de possibilitar
maior eficiência e até mesmo a existência de alguns setores, que devido ao alto risco
trabalhariam precariamente sem um sistema de seguro. Nos setores de comercio exterior,
navegação, transporte aéreo e transporte de valores a ocorrência de um sinistro pode levar
muitas empresas à falência e desestruturar todo o sistema. Um outro setor que precisa de
um sistema de seguro é o agrícola, sendo que em alguns países tal proteção é feita pelo
próprio governo federal.

Desta forma, se não fosse a atividade seguradora, somente os grandes capitalistas
poderiam entrar em  grandes negócios, posto que somente eles teriam fundos para expor-se
às perdas que tais negócios podem originar.

2. O Seguro no Brasil – Histórico

Existem registros esparsos da atividade seguradora no Brasil desde no século XIX,
entretanto tem-se registros da atividade seguradora de forma contínua desde 1929. O
surgimento do seguro no Brasil segundo RIBEIRO (1994) data de 1808 com a abertura dos
portos às nações amigas e a criação da primeira Companhia de Seguros, que foi a “Boa Fé”,
regulada e dirigida pela Casa de Seguros de Lisboa e adotando para seu funcionamento as
regras de seguros com base na legislação de Portugal, que se adequava às normas
comerciais européias.

Para facilitar a análise da evolução da história do setor de seguros no Brasil pode-
se recorrer a MAGALHÃES (1997) que a dividi em quatro fases:

A primeira fase se caracteriza pela predominância de empresas estrangeiras, que
funcionavam mais como captadores de seguros para as suas matrizes do que como
seguradoras efetivamente instaladas no país e tem início antes da criação do Instituto de
Resseguro no Brasil (IRB) em 1939.

A segunda fase tem início com a criação do IRB no primeiro governo de Vargas
com a finalidade de regulamentar a atividade de resseguros e desenvolver as operações de
seguros (artigo 3, Decreto-lei 1.186, 03/04/1939) no país, em 1939.

A terceira fase tem início nos anos 60 com a edição do decreto-lei nº 73/66, e é
marcada pela ampliação do poder regulamentador do Estado e da presença ascendente dos
bancos como grandes captadores de seguro. Nesse período, o mercado segurador brasileiro
enfrentou uma séria crise. Entretanto, todo o sistema de seguros, dos registros contábeis,
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dos contratos e aplicações era baseado num modelo com baixa inflação. Os contratos não
tinham a cláusula de correção monetária (esta distorção seria corrigida apenas em 1987).

Finalmente, a quarta fase tem início nos anos 90 e se caracteriza pela tendência à
redução do poder regulamentador estatal e pela abertura do mercado ao capital
internacional e a um maior grau de concorrência.

As mudanças verificadas na economia brasileira na década de 90, notadamente o
controle da inflação, afetaram radicalmente o comportamento dos consumidores, das
empresas e das instituições em geral. A tentativa de estabilização do Plano Collor, a
abertura comercial, o revigoramento do programa de privatizações e o início da
desregulamentação definiram os traços do processo de reformas que seriam continuadas
com o Plano Real em 1994. É inegável hoje a inserção da economia brasileira na grande
onda de globalização. O mercado brasileiro de seguros está sendo um dos mais afetados
pelas mudanças, e deve ser radicalmente alterado pelas reformas em andamento, com a
privatização do resseguro, a abertura do mercado às seguradoras estrangeiras, o ingresso de
capitais externos no setor e a regulação mais eficiente e menos impeditiva ao crescimento.

2.1  EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE SEGURADORA DO BRASIL NA DÉCADA DOS 90

A ausência, no Brasil, de uma moeda com poder aquisitivo estável impossibilitava,
juntamente com o baixo nível de renda da população e um ambiente de excessiva
regulamentação estatal, o desenvolvimento do setor de seguros, mantendo-o praticamente
estagnado em sua participação no Produto Interno Bruto (PIB). Além disso, estes
obstáculos dificultaram o processo de precificação de seguros, tornando-o pouco criativo no
desenvolvimento de novos produtos. Desta forma, percebe-se um longo período de pouco
desenvolvimento ou mesmo de retração.

Tabela 1 – Prêmio Emitido e Participação no PIB  – 1990 a 1998

Ano Prêmio Emitido Participação PIB PIB

(US$ milhões) % (US$ Milhões)

1990 5.968 1,34 445.919

1991 5.140 1,40 368.185

1992 5.285 1,41 374.324

1993 5.560 1,29 430.266

1994 11.869 2,11 561.305

1995 14.718 2,05 718.490

                     Em R$ Milhões                                                Em R$ Milhões
1996 15.324 2,04 752.439

1997 18.395 2,12 866.827

1998 19.600 2,17 901.000

Fonte: Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização- FENASEG, site:
http://www.fenaseg.org.br
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A participação do setor segurador no PIB até o final de 1992 se mostrou
ascendente, contudo a sua participação diminuiu aproximadamente 8,51% no ano de 1993,
proporcionando uma queda no período de 1990 a 1993 de, aproximadamente, 3,7% tal
como pode-se perceber no gráfico 1. Essa queda pode ser explicada pela situação político-
econômica do Brasil, afinal este foi um período de grande instabilidade devido sobretudo a
saída do então presidente da República Fernando Collor de Mello e a entrada de seu vice
Itamar Franco o que juntamente com as trocas de ministros ligados à área economia, gerou
grandes incertezas que afetaram fortemente o setor segurador.

O ano de 1994 torna-se de destaque, pois este é o ano de implantação do Plano
Real responsável pela estabilização da moeda o que foi muito importante para a forte
expansão ocorrida no setor. Além desse motivo, a liberalização do setor segurador, com o
fim da inflexibilidade de tarifação dos prêmios, possibilitou às empresas seguradoras um
maior dinamismo em suas atividades, já que estas puderam  criar novos produtos. Assim
percebe-se um aumento considerável da participação da atividade seguradora no PIB, que
aumentou 68,22% de 1993 a 1998, merecendo destaque o aumento ocorrido no ano de 1994
em relação ao ano de 1993 quando houve um aumento considerável de 113,47% da receita
de prêmios emitidos.

Depois de mostramos a evolução da atividade seguradora no Brasil passaremos a

analisar a gestão econômico financeira das quatro maiores seguradoras do Brasil

utilizando o modelo dinâmico de gestão de empresas.

3. O Modelo Dinâmico de Gestão Financeira

Segundo PEREIRA FILHO (2000), em termos de implementação do modelo, faz-
se necessária a reclassificação das demonstrações financeiras publicadas pela empresa
segundo a Lei 6404/76, para um modelo cuja preocupação básica consiste em relacionar as
diversas contas não somente pela dimensão temporal, mas também pelo relacionamento
dessas com o desenvolvimento das atividades operacionais. Assim, segundo NEVES (1989)
citado em PEREIRA FILHO (2000):

“o balanço funcional procura fotografar, em determinada
data, as aplicações e recursos relacionados com os ciclos
financeiros da empresa, qualquer que seja a sua situação
jurídica”.

No processo de implementação do referido modelo, a análise do ciclo financeiro
assume papel fundamental. Por ciclo financeiro entende-se o decurso de tempo entre o
pagamento a fornecedores até o recebimento decorrente de vendas relacionadas à atividade
fim da empresa. No caso de seguradoras, o desembolso ocorre devido ao pagamento de
reembolsos ocasionados por sinistros, enquanto a venda corresponde à receita de prêmios
emitidos. Representa, portanto, a parcela de investimentos no giro das operações que não é



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 5 / 15 -

financiada espontaneamente por recursos decorrentes do desenvolvimento do ciclo
operacional.

Um ciclo financeiro negativo, ou seja, as saídas de recursos para pagamento a
fornecedores, ou, no caso de seguradoras, para pagamento aos segurados, ocorrem depois
das entradas de caixa fruto de receitas de vendas, no caso de seguradoras, esta receita
corresponde à receita de prêmios emitidos. Representa uma fonte de recursos e esta
situação é típica de supermercados e empresas de transporte. Uma outra situação possível é
a de Ciclo financeiro positivo o que demonstra uma demanda de recursos, ou seja, por
raciocínio análogo, as saídas de caixa fruto da atividade operacional da empresa,
notadamente pagamento à fornecedores ocorrem antes da efetiva entrada de caixa resultado
de receita de vendas.

Já com relação ao ciclo operacional da empresa, este corresponde ao decurso de
tempo entre a compra de matérias primas e insumos necessários à atividade da empresa até
o efetivo recebimento de vendas. Em termos de prazos, corresponde ao prazo médio de
estocagem mais o prazo médio de cobrança. Ao passo que o ciclo financeiro seria o ciclo
operacional menos o prazo médio de pagamento.

3.1 Reclassificação das Demonstrações Financeiras

O balanço patrimonial deve ser reclassificado, nos termos do Modelo Fleuriet, de
modo a levar em consideração tanto o fator tempo (curto e longo prazos) quanto os níveis
de decisão empresarial (estratégico, operacional e financeiro). Assim os ativos e passivos
circulantes devem ser divididos em dois subgrupos: cíclicos ou operacionais e erráticos ou
financeiros. Já os demais ativos e passivos são classificados como permanentes ou não
cíclicos.

Desse modo, as contas cíclicas são aquelas que mantêm relação direta com a
atividade fim da empresa, as contas erráticas são aquelas de curto e curtíssimo prazo que
não guardam relação direta com o processo produtivo, mas sim com decisões financeiras
(tesouraria). Já as contas permanentes ou não cíclicas são aquelas que não variam em
função do ritmo de negócios da empresa, sendo contas de natureza estratégica uma vez que
correspondem ao longo prazo.

Necessidade de Capital de Giro (NCG)

Michel Fleuriet em seu livro define:

“Quando, no ciclo financeiro, as saídas de caixa ocorrem
antes das entradas de caixa, a operação da empresa cria uma
necessidade de aplicação permanente de fundos, que se
evidencia no balanço por uma diferença positiva entre o valor
das contas cíclicas do ativo e das contas cíclicas do passivo.
Denomina-se de Necessidade de Capital de Giro (NCG) esta
aplicação permanente de fundos.”(1978,p.14)

Assim, temos NCG = ativo cíclico – passivo cíclico.
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A necessidade de capital de giro é um conceito econômico-financeiro e não uma
definição legal. Uma vez que a classificação contábil muitas vezes não permite identificar
com clareza as contas do ativo e passivo cíclico, a NCG pode variar de acordo com as
informações de que os analistas financeiros dispõem sobre os ciclos financeiros e
econômicos da empresa. A NCG depende basicamente da atividade operacional da
empresa, sendo que o nível de atividade afeta mais acentuadamente a NCG de empresas
com ciclo financeiro mais longo.

Tendo em vista o método de cálculo da NCG, pode-se perceber que esta pode ser
negativa. Nesse caso, segundo FLEURIET “as saídas de caixa ocorrem depois das entradas
de caixa. O passivo cíclico tona-se maior do que o ativo cíclico, constituindo-se em fonte de
fundos para a empresa”(1978.p.16).

Capital de Giro (CDG)

Segundo PEREIRA FILHO (2000.p.16)

“a variável CDG é obtida pela diferença entre as contas
permanentes do passivo e as contas permanentes do ativo.”

Para FLEURIET (1978), a necessidade de capital de giro, quando positiva, reflete
uma aplicação permanente de fundos que, normalmente, deve ser financiada com os fundos
permanentes utilizados pela empresa. De modo geral apenas uma parte dos fundos
permanentes é utilizado para financiar a NCG, visto que grande parte desses fundos é
utilizada para financiar aplicações permanentes.

O capital de giro é um conceito econômico-financeiro e não uma definição legal,
constituindo uma fonte de fundos permanente utilizado para financiar a NCG, em termos
numéricos corresponde ao CCL.

O capital de giro pode ser negativo, ou seja, o ativo permanente é maior que o
passivo permanente, significando que a empresa financia parte de seu ativo permanente
com fundos de curto prazo. Embora, segundo FLEURIET (1978), esta condição aumente o
risco de insolvência, a empresa poderá se desenvolver, desde que sua Necessidade de
Capital de Giro seja, também negativa.

SEGUNDO PEREIRA FILHO (2000), TEM-SE:

a) CDG positivo: nesse caso as fontes permanentes superam as aplicações permanentes,
indicando a utilização de recursos estáveis (de longo prazo) no financiamento da NCG,
ou seja, o CDG representa uma fonte de fundos permanentes para financiar as
operações da empresa;

b) CDG negativo: ocorre quando as aplicações permanentes superam as fontes
permanentes evidenciando, assim, a utilização de recursos de curto prazo no
financiamento de ativos de pouca liquidez (de longo prazo). Neste caso o CDG se
transforma em aplicação de fundos, ou seja, ativos permanentes estão sendo
financiados por recursos de curto prazo, o que pode acarretar problemas de insolvência.

Saldo de Tesouraria (T)
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A variável saldo de tesouraria é mensurada a partir do confronto entre as contas
erráticas do ativo e as do passivo, embora possa ser obtida também pela diferença entre o
capital de giro e a necessidade de capital de giro (T= CDG – NCG).

No caso de saldo de tesouraria negativo, a empresa financia parte da NCG e/ou
ativo permanente com fundos de curto prazo, aumentando o risco de insolvência.

Se o saldo de tesouraria for positivo, a empresa disporá de fundos de curto prazo,
aumentando assim a margem de segurança financeira. Para FLEURIET “é importante
observar que um saldo de tesouraria elevado não significa necessariamente uma condição
desejável para as empresas; pelo contrário, pode significar que a empresa não esteja
aproveitando as oportunidades de investimentos propiciadas por sua estrutura financeira,
caso em que o saldo de tesouraria engorda por falta de uma estratégia dinâmica de
investimentos” (1978.p.21).

TIPOS DE BALANÇO

De acordo com PEREIRA FILHO (2000) no que se refere aos tipos de balanços
resultantes da combinação dessas variáveis, pode-se identificar os seguintes tipos puros:

a) CDG positivo, NCG positiva e T negativo: Perfil Insatisfatório.

Neste caso a empresa apresenta insuficiência de fundos de longo prazo para o
financiamento de suas necessidades de capital de giro, utilizando-se, assim, de créditos de
curto prazo, o que se evidência pela relação T/NCG (termômetro de liquidez). Tal estrutura
revela uma empresa em desequilíbrio financeiro, apesar de possuir capital de giro positivo.

b) CDG positivo, NCG positiva e T positivo: Perfil Sólido.

Este tipo de estrutura revela uma posição financeira sólida, uma vez que a empresa
dispõe de um saldo de tesouraria positivo que lhe permite enfrentar aumentos temporários
da necessidade de capital de giro. Ou seja, o capital de giro é suficiente para bancar as
necessidades de capital de giro e ainda proporcionar aplicações em ativos financeiros,
facultando, assim, relativa liquidez à empresa.

c) CDG negativo, NCG positiva e T negativo: Perfil Péssimo

Retrata a situação de uma empresa que luta por sua sobrevivência. Trata-se de uma
situação financeiramente delicada, uma vez que os capitais estáveis são insuficientes para
bancar os investimentos em ativos permanentes. É uma situação de elevado risco
financeiro, já que a empresa se utiliza de recursos de curto prazo (T) para financiar
aplicações de longo prazo.

d) CDG positivo, NCG negativo e T positivo: Perfil Excelente.

Refere-se a uma situação de menor freqüência na prática, sendo específica de
atividades como supermercados e empresas de transportes, que compram a prazo e vendem
a vista, permitindo, assim, a ocorrência de ciclo financeiro negativo.

3.2 Reclassificação da Demonstração do Resultado do Exercício

Segundo PEREIRA FILHO (2000), a reclassificação da demonstração do resultado
do exercício tem por objetivo definir os diferentes níveis de lucros gerados pela empresa,
quais sejam o lucro operacional, a capacidade de autofinanciamento e o autofinanciamento.
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Assim o primeiro nível de lucro refere-se à produtividade da atividade principal
desenvolvida por uma empresa. De acordo com FLEURIET, KEHKY e BLANC
(1978.p.29) citado em PEREIRA FILHO (2000) o fato de o lucro operacional vir
classificado antes das despesas financeiras “é uma grandeza ao mesmo tempo econômica e
financeira de uma importância essencial. Assim “o lucro operacional constitui para a
empresa o recurso fundamental obtido de sua atividade de base, com o qual deverá se
esforçar para fazer face:

•  À remuneração dos capitais próprios (dividendos) e de terceiros (despesas financeiras);

•  Ao reembolso dos empréstimos contratados;

•  Ao pagamento do imposto de renda;

•  À manutenção e ao crescimento de seu real potencial”;

Com relação aos outros dois níveis, esses, segundo PEREIRA FILHO (2000),
referem-se às atividades de distribuição ou repartição do lucro operacional entre os
principais parceiros da atividade empresarial, quais sejam o governo, os banqueiros e os
acionistas. Uma vez liquidadas as operações de repartição (terceiros, governo e acionistas),
o saldo remanescente, mantido pela empresa, constitui-se no seu autofinanciamento, que é a
principal fonte de crescimento do Capital de Giro (CDG), ao ser incorporado ao patrimônio
liquido da empresa.

3.3 Outras Demonstrações
No que se refere às outras demonstrações como as demonstrações de origens e

aplicações de recursos (DOAR) e as mutações do patrimônio líquido (DMPL), essas não
requerem reclassificação, afinal já estão diretamente relacionadas à variação do capital de
giro e são demonstrações especializadas que lidam somente com contas de longo prazo
(estratégicas).

4  AMOSTRAGEM

Para a análise de seguradoras foram estudadas as principais empresas do setor
segurador, assim, de acordo com os dados da Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP), em 1998 a Sul América seguros obteve 17,8% de participação de mercado
seguida pela Bradesco seguros com 17,7%, pela Itaú seguros com 6,9%, pela AGF com 6%
e pela Porto Seguro com 5,2% de participação no mercado de seguros. Assim, essas
empresas respondem com 53,6% do mercado o que mostra que tais empresas são
representativas das maiores empresas do setor e serão estas as empresas analisadas através
de seus balanços financeiros.

Tabela 2 – Participação de Mercado das Seguradoras Brasileiras - 1998
Seguradora Participação de Mercado %

(1998)
Sul América 17,8

Bradesco 17,7
Itaú 6,9
AGF 6
Porto Seguro 5,2

Fonte: elaboração própria, com base nos dados da SUSEP.
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Para a exequibilidade deste trabalho, optou-se por analisar as 5
(cinco) principais empresas do setor, que de acordo com dados obtidos na
SUSEP, respondem com aproximadamente 50% do mercado e este fato
pode ser percebido desde 1994 até o última pesquisa realizada em 1997.
Sendo que em 1998 as seguradoras pesquisadas foram as cinco com maiores
participação de mercado correspondendo com 53% do mercado total de
seguros no referido ano. Há de se considerar ainda, que usou-se o modelo
dinâmico de análise financeira (Modelo Fleuriet) como modelo de análise
para as empresas acima enumeradas.

5  Metodologia
O estudo a ser realizado visa contribuir para a análise econômico-financeiro das

empresas seguradoras do Brasil. Assim pretende-se estudar o setor segurador e sua
principais empresas, para a partir dos dados conseguidos, analisar a real situação tanto a
nível econômico quanto financeiro destas empresas.

Desta forma a metodologia será fundamentalmente a análise dos Balanços
patrimoniais, demonstrações de resultados do exercício (DRE) e demonstrações de
aplicações e origens de recursos (DOAR) publicados pelas empresas seguradoras. Como
forma de estudar os dados das seguradoras deve-se definir os índices econômico-
financeiros a serem aplicados e posteriormente analisar a real situação das empresas em
questão. Para a exequibilidade deste trabalho, optou-se por analisar as 5 (cinco) principais
empresas do setor, que de acordo com dados obtidos na SUSEP, respondem com
aproximadamente 50% do mercado e este fato pode ser percebido desde 1994 até o última
pesquisa realizada em 1997. Sendo que em 1998 as seguradoras pesquisadas foram as cinco
com maiores participação de mercado correspondendo com 53% do mercado total de
seguros neste ano. Há de se considerar ainda, que usar-se-á o modelo dinâmico de análise
financeira (Modelo Fleuriet) como modelo de análise para as empresas acima enumeradas.

Assim, o presente trabalho deve ser uma pesquisa – diagnóstico, sendo que o tipo
de pesquisa será descritiva, uma vez que visa determinar as principais características das
empresas do setor segurador principalmente após a implantação do plano real em 1994.
Quanto aos meios, a pesquisa será documental, pois usará as publicações de balanços das
empresas como forma de estudá-las.

6 Análise de Dados
A NCG negativa corresponde a um ciclo financeiro também negativo, ou seja, as

saídas de recursos para pagamento a fornecedores, ou, no caso de seguradoras, para
pagamento aos segurados, ocorrem depois das entradas de caixa fruto de receitas de vendas,
no caso de seguradoras, esta receita corresponde à receita de prêmios emitidos. Assim a
NCG negativa é uma fonte de recursos para a empresa aplicar da forma que melhor lhe
convenha. Esta situação é típica de supermercados e empresas de transporte coletivo. Os
recursos originados desta NCG são aplicados em ativos financeiros de curto prazo (T) ou
em ativos permanentes (CDG). A análise do termômetro de liquidez (TL) é que vai
mensurar quanto da NCG está sendo aplicada em saldo de tesouraria.

Uma outra situação possível é a de NCG positiva o que demonstra uma demanda
de recursos, ou seja, por raciocínio análogo, as saídas de caixa fruto da atividade
operacional da empresa, notadamente pagamento à fornecedores ocorrem antes da efetiva
entrada de caixa resultado de receita de vendas, nesse caso, o termômetro de liquidez (TL)
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determinará qual a porcentagem do saldo de tesouraria é usado para financiar a NCG, no
caso desse índice ter valor absoluto maior do que 100% o excesso representa a porcentagem
da NCG, que é equivalente ao CDG, está sendo usada para financiar essa mesma NCG.

Já com relação ao Saldo de Tesouraria (T), este tem uma natureza financeira e que
mostra a diferença entre ativos e passivos financeiros, a melhor situação seria a existência
de ativos financeiros em quantidade superior aos passivos, afinal tal situação refletiria um
quadro de aplicação de recursos no curto prazo. Ao contrário, a variável T negativa mostra
um situação de uso de ativos financeiros para suprir necessidade de capital de giro (NCG) o
que pode representar um custo de oportunidade para a empresa.

Com relação ao Capital de Giro (CDG), esta é uma variável de natureza
estratégica, pois se relaciona com o princípio de equivalência de prazos, ou seja, o CDG
negativo, indica o uso de passivos de curto prazo para financiar ativos de longo prazo, tal
situação não respeita o equilíbrio de prazos e pode representar uma situação de insolvência.
Entretanto, o CDG positivo, representa uma situação favorável, já que passivos de longo
prazo estão sendo usados para financiar ativos de curto prazo.

Tendo em vista essa análise do que representa cada uma das variáveis, segue-se à
análise dos dados empíricos obtidos na pesquisa. Antes, porém, cabe ressaltar alguns
aspectos importantes para que o leitor tenha uma visão mais clara acerca dos dados
coletados. Como definido na amostragem, o presente estudo abordou as cinco maiores
empresas do setor segurador com relação à sua participação de mercado, entretanto não se
obteve êxito em conseguir as demonstrações contábeis da Bradesco Seguros S.A., empresa
que responde com 17,7% de participação de mercado em 1998 e ocupa a segunda posição
neste quesito.

6.1 Sul América Seguros
A Sul América Companhia Nacional de Seguros é a empresa com maior

participação de mercado, segundo dados da SUSEP, e tem 17,8% de participação de
mercado de 1994 a 1998. Com relação às suas demonstrações contábeis, foram usadas as
informações obtidas pelo site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do
programa divulgação externa para os anos de 1996 a 1999.

Tabela 3 – NCG, Saldos de Tesouraria e CDG, Sul América Seguros, 1996-9
(valores em R$ Milhares)

Ano 19
96

19
97

19
98

19
99

NC
G

97.
524

-
28.410

-
82.240

-
180.318

T 29.
293

17
0.791

34.
127

10
4.279

CD
G

12
6.817

14
2.381

-
48.113

-
76.039

TL=
T/NCG

30,
04%

-
601,17%

-
41,50%

-
57,83%

Fonte: elaboração própria com base nas informações das demonstrações financeiras da Sul América
disponíveis no site da CVM.

Tendo em vista os dados obtidos, percebe-se que em 1996 a empresa apresentou
um perfil sólido de acordo com a classificação de Fleuriet, tendo 30,04% da NCG aplicada
em ativos financeiros (saldo de tesouraria). Em 1997, o perfil encontrado é excelente já que
a NCG passa a ser negativa e T e CDG continuam positivos, nessa situação, toda a NCG
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mais 501,17% da NCG (equivalente ao CDG) estão aplicados em saldo de tesouraria. Para
os anos de 1998 e 1999, encontrou-se a classificação de perfil de alto risco segundo
BRAGA citado em PEREIRA FILHO (2000), segundo a qual a NCG, sendo negativa cobre
todo o CDG (também negativo) e ainda é aplicada em saldo de tesouraria (T) numa
proporção equivalente a 41,50% e 57,83% da NCG. Ou seja, a NCG representa uma fonte
de recursos e os ativos de longo prazo são financiados por recursos de curto prazo, mas a
NCG se mostra capaz de suprir esta demanda e ainda ser usada como aplicações financeiras
de curto prazo (saldo de tesouraria). Esse perfil de alto risco é explicado pela dependência
de empresa em sua atividade operacional no curto prazo.

6.2 Itaú Seguros
A Itaú Seguros S.A. ocupava a quarta posição com relação à sua participação de

mercado em 1994 e a terceira de 1995 a 1998, sendo que em 1998 ela detinha 6,9% de
mercado de seguros. Com relação às demonstrações desta empresa, utilizou-se os dados
publicados no jornal O Estado de São Paulo para os anos de 1995 a 1999.

Tabela 4 – NCG, Saldos de Tesouraria e CDG, Itaú Seguros, 1996-9 (valores em
R$ Milhares)

Ano 1995 1996 1997 1998 1999
NCG -

196.074
-

238.761
-

272.801
-

373.380
-

316.086
CDG

39.813 105.820 283.251 293.947 266.201
TL=

T/NCG
-

120,31%
-

144,32%
-

203,83%
-

178,73%
-

184,22%
Fonte: elaboração própria com base nas informações das demonstrações financeiras da Itaú Seguros,

disponíveis no site da CVM.
Com base nos dados da Itaú Seguros S.A., pode-se perceber que esta empresa se

enquadra no perfil excelente, segundo Fleuriet, para os anos de 1995 a 1999. Tal situação
mostra uma NCG negativa com CDG e T positivos, dessa forma toda a NCG mais o
equivalente a 20,31%, 44,32%, 103,83%, 78,73% e 84,22%, para os anos de 1995 a 1999
respectivamente, desta NCG  estão aplicados em ativos financeiros, ou seja, em saldo de
tesouraria.

6.3 AGF Seguros
Na quarta posição, com 6% de participação de mercado em 1998, tem-se a AGF

Seguros. Esta empresa tem uma especificidade pois ocupava a 10ª,13ª,11ª e 7ª posições de
1994 a 1997 respectivamente. Diante disso, pode-se verificar que a empresa melhorou em
muito a sua participação de mercado se considerada com suas concorrentes diretas. Com
relação aos seus dados, utilizou-se as informações obtidas pelo site da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) através do programa divulgação externa para os anos de 1995 a 1999.
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Tabela 5 – NCG, Saldos de Tesouraria e CDG, AGF Seguros, 1996-9
(valores em R$ Milhares)
Ano 1995 1996 1997 1998 1999
NCG

(16.148) (47.784) (108.915) (113.043) (191.962)
T

30.543 81.866 157.324 181.741 390.692
CDG

14.395 34.082 48.409 68.698 198.730
TL =

T/NCG
-

189,14%
-

171,33%
-

144,45%
-

160,77%
-

203,53%
Fonte: elaboração própria com base nas informações das demonstrações financeiras da AGF Seguros,

disponíveis no site da CVM.
A partir dos dados da AGF Seguros S.A., pode-se perceber que esta empresa se

enquadra no perfil excelente, segundo Fleuriet, para os anos de 1995 a 1999. Tal situação
mostra uma NCG negativa com CDG e T positivos, dessa forma toda a NCG mais o
equivalente a 89,14%, 71,33%, 44,45%, 60,77% e 103,53%, para os anos de 1995 a 1999
respectivamente, desta NCG  estão aplicados em ativos financeiros, ou seja, em saldo de
tesouraria.

5.4 Porto Seguro S.A.
A Porto Seguro S.A. aparece como a quinta empresa com relação a sua

participação de mercado em 1998 com 5,2% de participação, sendo que ocupava essa
mesma posição em 1994 e1995 passando para a quarta em 1996 e 1997. Mais uma vez
foram utilizadas informações obtidas no site da CVM pelo programa divulgação externa.
Entretanto, para esta empresa não foi possível obter os dados referentes aos anos de 1995 e
1996 e um outro ponto que deve ser destacado é o fato de que o balanço pesquisado se
apresentou bastante resumido dificultando a reclassificação das contas, apesar disso o
modelo Fleuriet pôde se usado e as informações obtidas utilizadas para fins de análise.

Tabela 6 – NCG, Saldos de Tesouraria e CDG, Porto Seguro, 1997-9 (valores em
R$ Milhares)

Ano 1997 1998 1999

NCG 14.456 17.97
7

30.80
1

T (13.074) (17.5
93)

(30.6
00)

CDG 1.382 384 201

TL = T/NCG -90,44% -
97,86%

-
99,35%

Fonte: elaboração própria com base nas informações das demonstrações financeiras da Porto Seguro,
disponíveis no site da CVM.

A análise dos dados obtidos para a Porto Seguro S.A. mostra, segundo o modelo
de Fleuriet, uma situação de perfil insatisfatório, caracterizado pela NCG e CDG positivos e
T negativo. Nessa situação, para o ano de 1997, tem-se que 90,44% da NCG são
financiados por saldos de tesouraria, sendo que este índice é de 97,86% e 99,35% para os
anos de 1998 e 1999 respectivamente. Esta situação indica que a empresa está usando
recursos passivos de financiamento para financiar a sua necessidade de capital de giro
decorrente de um ciclo financeiro positivo, ou seja, demanda por recursos.
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5.5 HSBC-Bamerindus Seguros
O HSBC Bamerindus Seguros foi inserido na pesquisa por ser uma empresa que

tem a especificidade de ter ocupado a terceira, quarta e quinta posição no que se refere a
sua participação de mercado nos anos de 1994 a 1996, sendo que manteve a quinta posição
em 1997 e caiu para a sétima em 1998 apresentando 2,9% de participação de mercado.
Desta forma esta empresa tem perdido participação de mercado se comparada com seus
concorrentes diretos. Com relação às suas demonstrações contábeis, foram usadas as
informações obtidas pelo site infoinvest para os anos de 1995 a 1999.

Tabela 7 – NCG, Saldos de Tesouraria e CDG, HSBC Bamerindus Seguros, 1995-
9

(valores em R$ Milhares)
Ano 1995 1996 1997 1998 1999

NCG (108.171) (114.638) (160.020) (189.499) (180.590)
 T

130.005 34.538 239.034 292.927 333.511

CDG 21.834 (80.099) 79.016 103.431 152.925
 TL -

120,18%
-

30,13%
-

149,38%
-

154,58%
-

184,68%
Fonte: elaboração própria com base nas informações das demonstrações financeiras da HSBC

Bamerindus, disponíveis no site da CVM.
Tendo em vista os dados obtidos, percebe-se que em 1995 o perfil encontrado é

excelente já que a NCG é negativa e T e CDG continuam positivos. Nessa situação, toda a
NCG mais 20,18% da NCG (equivalente ao CDG) estão aplicados em saldo de tesouraria.
Para o ano de 1996 a empresa apresentou um perfil de alto risco segundo BRAGA citado
em PEREIRA FILHO (2000), segundo a qual a NCG, sendo negativa cobre todo o CDG
(também negativo) e ainda é aplicada em saldo de tesouraria (T) numa proporção
equivalente a 30,13% da NCG. Ou seja, a NCG representa uma fonte de recursos e os
ativos de longo prazo são financiados por recursos de curto prazo, mas a NCG se mostra
capaz de suprir esta demanda e ainda ser usada como aplicações financeiras de curto prazo
(saldo de tesouraria).

Com relação aos anos de 1997, 1998 e 1999, encontrou-se, novamente o perfil
excelente, sendo que para esses anos o termômetro de liquidez (TL) foi de -149,38%, -
154,58% e -184,68%, significando que toda a NCG mais 49,38%, 54,58% e 84,68%
(correspondendo aos anos de 1997, 1998 e 1999 respectivamente) da NCG, que eqüivale ao
CDG, foram aplicados em saldo de tesouraria (ativos financeiros), tal qual no ano de 1995.

6. Considerações Finais
O presente trabalho visa contribuir para a análise econômico-financeiro das

empresas seguradoras do Brasil. Para tanto analisou-se as principais seguradoras tendo em
vista sua participação de mercado. A análise foi feita com base no modelo dinâmico, o
modelo Fleuriet, que possibilitou a comparação da situação da gestão econômico-financeira
das empresas seguradoras estudadas.
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Quadro 1 - Perfil das Seguradoras Brasileiras Segundo o Modelo Dinâmico –
1995-9

PerfilSegur
adoras 1995 199

6
1997 1998 1999

Sul
América

- sóli
do

excelent
e

alto
risco

alto
risco

Brade
sco

excele
nte

exc
elente

excelent
e

excelent
e

excele
nte

AGF excele
nte

exc
elente

excelent
e

excelent
e

excele
nte

Porto
Seguro

- - insatisfa
tório

insatisfa
tório

insatisf
atório

HSB
C- Bamerindus

excele
nte

alto
risco

excelent
e

excelent
e

excele
nte

Fonte: elaboração própria com base nas informações das demonstrações financeiras das seguradoras,
disponíveis no site da CVM.

Um ponto que deve ser considerado é que o presente trabalho não teve por
objetivo estudar as causas que levaram as seguradoras a terem uma variação na sua situação
financeira, nem tampouco as medidas que foram tomadas para a reversão de uma eventual
situação negativa. Assim, o presente estudo deve ser considerado como uma forma de
utilizar o modelo Fleuriet na prática para uma comparação das principais seguradoras do
Brasil. Desta forma, segue o quadro-resumo das seguradoras e seus perfis segundo o
modelo Fleuriet.
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