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1. Introdução
1.1. Relevância do tema da Corporate Governance para o
sector segurador
Até recentemente, a matéria relativa à corporate governance não tinha sido objecto de
um tratamento doutrinário ou normativo específico, autónomo e sistemático no que se
refere às empresas de seguros, quer a nível nacional, quer a nível internacional.
Este facto não significa que o sector segurador tenha estado alheado das questões
subjacentes à corporate governance. Não só os desenvolvimentos gerais no tema da
corporate governance se têm reflectido a nível sectorial, como os desafios que têm vindo
a ocorrer em diversas frentes na actividade seguradora – o projecto Solvência II, a
regulamentação dos conglomerados financeiros, as exigências crescentes em matéria de
transparência, divulgação de informações e de conduta de mercado – partilham as
mesmas preocupações que fundamentam as intervenções relativas à corporate
governance.
Não obstante, este tema revela-se hoje incontornável na actividade seguradora por
diversas razões, de ordem geral e de ordem específica.

1.1.1. Razões de ordem geral

a) Actualidade: embora as preocupações em torno do tema da corporate
governance não constituam novidade, este assumiu prioridade e enorme impulso
e relevância1 na sequência das falências e escândalos financeiros associados, cujas
causas foram atribuídas em grande parte a falhas no âmbito do respectivo
governo, em especial nas áreas contabilística, de auditoria e de controlo interno.
Estas ocorrências originaram ou influenciaram a produção de inúmeros relatórios
e textos doutrinários, bem como a adopção de uma série de medidas de natureza
diversificada, provenientes de múltiplos emissores, de diferentes formas jurídicas e
graus de vinculatividade2;
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Entre as razões de ordem geral, podem elencar-se as seguintes:
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1 - Tal como refere Paul Lee, analista de corporate governance da Hermes Investment Management: "When even president Bush
begins using the language of corporate governance it is clear something very dramatic has changed." in "Why investors must seize
governance initiative", The IFLR guide to Corporate Governance 2002, Outubro 2002, p. 15. E referiu James D. Wolfensohn, exPresidente do Banco Mundial: "The proper governance of companies will become as crucial to the world economy as the proper
governing of countries.", cit. in Robert A.G. Monks e Nell Minow, Corporate Governance, 2.ª Edição, 2001, p. 249.
2 - Entre essas medidas podemos destacar: i) as que assumem natureza legal/regulamentar em que ressaltam o "Sarbanes-Oxley Act"
de Julho de 2002 (http://www.loc.gov/law/guide/pl107204.pdf.) e a vasta e pormenorizada regulamentação emitida em seu
desenvolvimento pela U. S. Securities and Exchange Commission (http://www.sec.gov/spotlight/sarbanes-oxley.htm.); ii) a
regulamentação emitida por bolsas de valores aplicável às sociedades cotadas; iii) Recomendações emitidas por organizações
internacionais em que ainda se destacam os "OECD Principles of Corporate Governance" de Maio 1999 revistos em 2004
(http://www.oecd.org/document/49/0,2340,en_2649_37439_31530865_1_1_1_37439,00.html); iv) Recomendações, Comunicações
e Relatórios produzidos sob a égide da Comissão Europeia como: a Nota dirigida ao Conselho informal Ecofin de Abril de 2002 "Uma
primeira resposta da UE às questões relacionadas com a Enron" (http://europa.eu.int/comm/internal_market/company/news/19972003_en.htm), a Recomendação n.º 2002/590/CE, da Comissão, de 16 de Maio, "Independência dos revisores oficiais de contas na
UE: Um conjunto de princípios fundamentais" (JO L 191, de 19.07.2002, p. 22), o "Report of the High Level Group of Company Law
Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe", de 4 de Novembro de 2002, correntemente designado
"Relatório Winter" (http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/company/modern/consult/report_en.pdf), as
Comunicações da Comissão ambas de 21 de Maio de 2003, "Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the
European Union - a Plan to Move Forward" e "Reinforcing the statutory audit in the EU" (http://europa.eu.int/eurlex/pri/en/dpi/cnc/doc/2003/com2003_0284en01.doc e http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/dpi/cnc/doc/2003/com2003_0286en01.
doc), a Recomendação da Comissão de 14.12.04 relativa à instituição de um regime adequado de remuneração dos administradores

b) “Good governance adds value”: o interesse crescente pelas matérias de corporate
governance resulta também do reconhecimento de que a capacidade das
empresas para atraírem capital está relacionada com a qualidade do seu governo.
Estudos realizados3 demonstram que os investidores estão dispostos a pagar um
prémio por sociedades que apresentam uma estrutura forte de corporate
governance, uma vez que têm a percepção de que essa estrutura melhora a
performance e aumenta o valor a longo prazo.
A corporate governance deixou de constituir exclusivamente uma preocupação
posterior ao investimento, enquanto instrumento de preservação e aumento do
valor accionista, para passar a ser considerada no âmbito de uma intervenção
activista, como um critério e parâmetro de risco da decisão de investimento. Por
outro lado, as estruturas e mecanismos de corporate governance começam
também a relevar na emissão de dívida ou no recurso das empresas ao crédito, até
porque as agências de rating estão já a incorporar variáveis de corporate
governance nas metodologias de rating de crédito4.

1.1.2. Razões de ordem específica
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Entre as razões intrínsecas ao sector segurador, podemos elencar as seguintes:
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a) A actividade seguradora caracteriza-se por se basear num ciclo de produção
invertido – em que o tomador do seguro paga um prémio por um serviço que lhe
será prestado posteriormente. Em contrapartida desse pagamento, a empresa de
seguros constitui um conjunto de provisões técnicas em ordem a assegurar que,
quando necessário, será capaz de concretizar a sua prestação. Essas provisões
devem estar representadas por activos aos quais é inerente um determinado risco
de investimento. Assim, a tarefa principal de uma empresa de seguros reside na
gestão de um conjunto de riscos técnicos, financeiros e gerais, de forma a que
esteja em condições de cumprir os seus compromissos para com os tomadores de
de sociedades cotadas (JO L 385, de 29.12.2004, p. 55), a Recomendação da Comissão de 15.02.05 relativa ao papel dos
administradores não executivos ou membros do conselho de supervisão de sociedades cotadas e aos comités do conselho de
administração ou de supervisão (JO L 52, de 25.02.2005, p. 51); v) os cerca de 40 Códigos de Corporate Governance emitidos nos
Estados Membros da União Europeia, conjuntos de princípios e boas práticas com natureza não vinculativa, em regra baseados em
sistemas de "comply or explain" e adoptados por emissores diversos como autoridades públicas, comités instituídos pelos governos
e/ou bolsas de valores, associações de académicos, ou representantes das empresas, associações de administradores de empresas ou
grupos relacionados com investidores (a maioria destes Códigos foi objecto de descrição e análise exaustivas no Estudo realizado pela
Weil, Gotshal & Manges LLP em colaboração com a EASD European Association of Securities Dealers e ECGN European Corporate
Governance Network, o "Comparative study of Corporate Governance Codes Relevant to the European Union and Its Member States",
Janeiro de 2002, realizado em nome da Direcção-Geral do Mercado Interno da Comissão Europeia, disponível em
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/ company/ company/news/corp-gov-codes-rpt-part1_en.pdf).
3 - No "McKinsey's Global Investor Opinion Survey on Corporate Governance", 2002, estudo realizado em cooperação com o "Global
Corporate Governance Forum", a McKinsey concluiu que os investidores institucionais colocam a corporate governance a par dos
indicadores financeiros quando avaliam as decisões de investimento, estando preparados para pagar um prémio, variável entre 12% e
mais de 30% consoante o mercado em causa, por empresas que exibam elevados standards de governance. Concluiu ainda que mais
de 60% dos investidores evitariam investir em determinadas empresas com fracos standards de governance
(http://www.mckinsey.com/clientservice/organizationleadership/service/corpgovernance/ pdf/ GlobalInvestorOpinionSurvey2002.pdf).
Outro dos estudos que suporta a existência de uma ligação entre corporate governance e performance, realizado por Gompers, Ishi e
Metrick (2001), baseou-se na avaliação da corporate governance de 1.500 empresas norte-americanas, utilizando 24 princípios e
concluiu que os fundos que mantiveram participações relevantes em empresas que se situavam no primeiro décimo do ranking
de corporate governance e pequenas participações em empresas que se situavam no décimo inferior tinham obtido, durante
a década de '90, uma performance superior à do mercado em 8,5%. O estudo também comprovou que as empresas melhor
situadas no ranking eram melhor avaliadas e obtinham maiores lucros do que as que tinham pior posição no ranking. (cit. em
"Corporate Governance and Performance - a brief review and assessment of the evidence for a link between corporate
governance
and
performance", Hermes Pensions Management Ltd., Janeiro de 2005, disponível em
(http://www.hermes.co.uk/pdf/corporate_governance/corporate_governance_and_performance_060105.pdf).
4 - Cf. Stilpon Nestor, "The Corporate Governance crisis: An opportunity for emerging markets corporations?" in The IFLR guide to
Corporate Governance 2002, Outubro 2002, p. 11.

seguros e beneficiários, ao mesmo tempo que tem de satisfazer os seus
accionistas.
A confiança dos tomadores de seguros, em como a empresa de seguros estará em
condições de cumprir as prestações a que está obrigada no momento em que se
vencerem, constitui, deste modo, um elemento fundamental do funcionamento
deste mercado.
Uma adequada estrutura de corporate governance revela-se essencial não só para
assegurar a manutenção de uma sólida situação de solvência e uma equilibrada
composição dos interesses em causa, que podem ser conflituantes, como
desempenha um papel vital no reforço da confiança do público;
b) As responsabilidades acrescidas em termos de corporate governance resultam
também do especial objecto da actividade seguradora, que ao envolver: (i) a
transferência e mutualização de riscos, que sustenta o desenvolvimento de certos
sectores de actividade; (ii) a protecção das organizações face aos danos causados
aos respectivos trabalhadores, a quem usa os seus produtos ou serviços ou a
terceiros; e (iii) a garantia de mecanismos de poupança (designadamente para
efeitos de reforma) canalizada para investimentos, revela-se uma actividade
fundamental a nível sócio-económico.

c) Por último, em sectores regulados, como o sector segurador, um adequado
sistema de corporate governance, ao sustentar, através de uma correcta
repartição de responsabilidades, de sistemas de checks and balances, de auditoria
independente, de controlo interno e de gestão de riscos, a integridade das
operações e a fiabilidade dos dados divulgados ao exterior, funciona como a
primeira linha do sistema de supervisão.

1.2. Desenvolvimentos específicos
governance no sector segurador

de

corporate

Resultados do Questionário sobre
Corporate Governance
no sector segurador

Qualquer falta de confiança na actividade seguradora pode enfraquecer a
integridade dos mercados financeiros e originar, assim, efeitos potenciais no resto
da economia. Pelo que, o reforço da transparência, dos mecanismos de
informação e do governo das empresas de seguros é central para garantir a
estabilidade dos mercados financeiros;
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Tal como para as restantes empresas, o governo das empresas de seguros resulta de um
processo interactivo entre o enquadramento legal/regulamentar e as recomendações e
melhores práticas do mercado que vão sendo divulgadas.
Assim, para além das disposições constantes do Código das Sociedades Comerciais,
encontram-se regras que interferem com o governo das empresas de seguros no seu
regime jurídico de acesso e exercício (Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril, republicado
pelo Decreto-Lei n.º 251/2003, de 14 de Outubro) e na respectiva regulamentação. O
sistema de regulação e supervisão prudencial é um elemento fundamental na
conformação da estrutura e mecanismos de corporate governance. O processo e
requisitos para acesso à actividade, as exigências em matéria de fit and proper dos órgãos
sociais, a definição do papel e das responsabilidades do actuário responsável e do auditor
e as regras sobre solvência e investimentos da empresa de seguros constituem elementos
estruturantes e que conferem já uma base sólida neste domínio.

No entanto, tal como inicialmente referido, não existe ainda um tratamento específico e
autónomo do tema da corporate governance no que se refere às empresas de seguros.
O surgimento recente dos primeiros standards internacionais específicos do sector
segurador – o documento “Insurance Core Principles on Corporate Governance”, emitido
pela International Association of Insurance Supervisors (IAIS), em 19 de Janeiro de 20045,
e o documento “OECD guidelines for insurers’ governance”, aprovado pelo Conselho da
OCDE em 28 de Abril de 20056 –, bem como o reconhecimento da relevância do tema,
conforme exposta nos pontos supra, justificam que o Instituto de Seguros de Portugal
pretenda abordar de forma global e sistemática a problemática do governo das empresas
de seguros.
Acresce que se vai realizar brevemente em Portugal o Financial Sector Assessment
Program (FSAP), programa nos termos do qual o Fundo Monetário Internacional avalia os
sistemas financeiros nacionais e que, no âmbito do sector segurador, visa aferir o grau de
cumprimento dos “Insurance Core Principles”. No âmbito dos trabalhos de preparação, o
Instituto de Seguros de Portugal realizou já um exercício de auto-avaliação, do qual
puderam ser extraídas algumas conclusões preliminares, em que, no que se refere à
matéria de corporate governance, avultou a imprescindibilidade de conhecer as práticas
das empresas de seguros, até porque, em alguns pontos, estão em causa matérias que
não foram até à data objecto de qualquer tratamento normativo, vinculativo ou mesmo
orientador.
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Nestes termos, o primeiro passo desta abordagem residiu na elaboração de um
questionário às empresas de seguros através do qual se visava obter informação acerca
das actuais estruturas e mecanismos de corporate governance, por forma a melhor avaliar
e ponderar o teor de futuras intervenções legislativas ou regulamentares ou, ainda, de
medidas de outra natureza.
Tal como referido na Circular n.º 10/2005, de 22 de Abril, que aprovou o questionário7,
não constituiu finalidade do exercício avaliar a situação individual de cada empresa de
seguros em termos de corporate governance, pretendendo-se coligir informação que
permita, através do seu tratamento agregado, traçar um quadro o mais fiel e objectivo
possível da realidade actual e facultar um benchmark por referência ao qual cada uma das
empresas possa realizar a sua auto-avaliação.

2. Análise dos Resultados
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Embora se reconheça que não existe um modelo universal de corporate governance que
possa ser transposto automaticamente para todas as empresas e situações, adoptou-se,
como referencial na elaboração do questionário, o conjunto de boas práticas divulgadas
nos documentos emitidos pela IAIS e pela OCDE, porque específicos ao sector segurador
e dotados do grau suficiente de flexibilidade necessário para acomodar as diferentes
actividades, dimensões e complexidade das empresas de seguros8.
Na apresentação dos resultados, indicam-se, pois, quais os standards considerados em
cada conjunto de questões, procurando, a final, concluir qual o grau de aproximação das
actuais práticas das empresas de seguros face a esses standards.
5 - Disponível em http://www.iaisweb.org/133_ENU_HTML.asp.
6 - Disponível em http://www.oecd.org/document/7/0,2340,en_2649_34851_34798087_1_1_1_1,00.html
7 - Disponível em http://www.isp.pt/NR/exeres/A6FCD7E0-AEBF-4A47-93C2-3B0A0E0B2C0C.htm.
8 - O questionário inspirou-se também parcialmente no modelo dos inquéritos promovidos pela Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários sobre práticas relativas ao governo de sociedades cotadas no Mercado de Cotações Oficiais da Euronext Lisbon.

O universo das empresas de seguros abrangido corresponde a todas as que estão sujeitas
a supervisão prudencial do Instituto de Seguros de Portugal, que perfazem 41 empresas.
A percentagem de respostas foi de 100%.
Das 41 empresas, 40 são empresas de seguros sediadas em Portugal e 1 é sucursal de uma
empresa de seguros sediada em país terceiro à União Europeia. Por outro lado, das 41
empresas, 5 são empresas “Mistas”, 14 são empresas do ramo “Vida” e 21 são empresas
dos ramos “Não vida”.
Na leitura dos resultados deve ter-se em conta que a maioria das questões admitia mais
do que uma resposta, pelo que o número total de respostas pode não coincidir com o
universo das empresas em causa.

2.1. Estrutura de Governance
De acordo com o Insurance Core Principle (ICP) 9 (Corporate Governance), a estrutura de
corporate governance deve reconhecer e proteger os direitos de todas as partes
interessadas. As guidelines da OCDE para o governo das empresas de seguros (adiante
“guidelines da OCDE”) recomendam que a estrutura de governo estabeleça uma divisão
adequada de responsabilidades administrativas e de controlo, fixe as qualificações e os
deveres das pessoas que assumem essas responsabilidades e proteja os direitos dos
tomadores de seguros, accionistas ou mutualistas.

2.1.1.Estrutura Orgânica
1.

9

Qual a estrutura de administração e fiscalização adoptada pela empresa de seguros?
Universo: 40 empresas
Conselho de Administração + Conselho Fiscal/Fiscal Único
Direcção + Conselho Geral + Revisor Oficial de Contas

N.º de respostas

% de respostas

38

95%

2

5%

A estrutura orgânica largamente predominante corresponde à estrutura monista, isto é,
conselho de administração e conselho fiscal/fiscal único.

9 - Não se considerou a sucursal de empresa de seguros sediada em país terceiro à União Europeia, atendendo à sua especificidade.
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Neste capítulo do questionário, procurou-se, pois, verificar: (i) qual a estrutura orgânica
prevalecente das empresas de seguros; (ii) quais as funções e responsabilidades cometidas
ao órgão de administração enquanto órgão central em matéria de governo da empresa;
(iii) da existência e das responsabilidades de outros órgãos e agentes que integram a
estrutura de governo das empresas de seguros: comités específicos, directores de topo,
actuariado, auditoria.
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2.1.2. Órgão de Administração (Conselho de Administração/Direcção)
2.1.2.1. Composição
2.

10

Qual o número de membros do órgão de administração?
Universo: 40 empresas
N.º de membros do órgão de administração

As respostas obtidas permitiram concluir que, no número mais significativo de empresas
(32,5%), o órgão de administração é constituído por cinco membros, seguindo-se em
igual percentagem aquelas em que o órgão de administração é constituído por três ou
sete membros (22,5% cada). Cerca de um quarto das empresas de seguros dispõe de
órgãos de administração que integram nove (12,5%) ou onze ou mais membros (10%).
3.

Qual o número de membros do órgão de administração que são executivos?
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Universo: 40 empresas
Percentagem de membros executivos

16

De acordo com as guidelines da OCDE deve existir um equilíbrio razoável entre
administradores executivos e não executivos.
As respostas obtidas permitiram concluir que a percentagem de membros não executivos
nos órgãos de administração apresenta alguma relevância, 25 das empresas detendo uma
percentagem superior a 50%. No entanto, existem 8 empresas (20% do total) em que o
órgão de administração não integra membros não executivos.
10 - Não se considerou a sucursal de empresa de seguros sediada em país terceiro à União Europeia atendendo à sua especificidade.

4.

Qual o número de administradores independentes no órgão de administração?
Universo: 40 empresas
Percentagem de administradores independentes

De acordo com as guidelines da OCDE, deve existir uma elevada proporção de
administradores independentes de influências que possam limitar a sua capacidade para
exercer uma supervisão objectiva sobre a empresa.
As respostas obtidas permitiram concluir que a percentagem de administradores
independentes no órgão de administração é bastante reduzida. Só 11 empresas (28% do
total) dispõem de administradores independentes.

De acordo com o disposto no ICP 9 (critério B), o órgão de administração deve: (i) ser o
responsável pelo estabelecimento das políticas e estratégias, dos meios para as atingir e
dos procedimentos para monitorizar e avaliar os progressos; (ii) garantir que a empresa de
seguros está organizada por forma a promover a gestão eficaz e prudente da instituição
e exercer o controlo da gestão; (iii) implementar e monitorizar funções independentes de
gestão de riscos e instituir funções de auditoria, actuariado, controlo interno e
mecanismos de checks and balances. No entanto, o órgão de administração pode delegar
as suas responsabilidades, desde que defina os processos decisionais e desde que seja
estabelecida uma divisão de responsabilidades que assegure um equilíbrio razoável de
poderes.

Resultados do Questionário sobre
Corporate Governance
no sector segurador

2.1.2.2. Funções e Responsabilidades
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Também as guidelines da OCDE dedicam particular atenção à questão das
responsabilidades, recomendando não só que a repartição das mesmas entre os diversos
órgãos ou agentes seja definida de forma precisa, como que ao órgão de administração
seja atribuído um conjunto de funções/responsabilidades chave, do qual não deve poder
exonerar-se completamente mediante delegação ou outsourcing. Por outro lado, os
principais elementos que tenham influência sobre o governo da empresa devem ser
divulgados, para efeitos de identificação do responsável pelas decisões.
As questões integrantes desta secção visaram, assim, permitir conhecer a forma como as
funções/responsabilidades estão repartidas nas empresas de seguros e se essa repartição
se encontra claramente definida e difundida.

5.

O órgão de administração recorre habitualmente à delegação de poderes de gestão?
Universo: 41 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Sim

39

95%

Não

2

5%

Em caso afirmativo, em quem são delegadas essas funções?
Universo: 39 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Em um ou mais administradores

29

74%

Numa comissão executiva

14

36%

Nos directores de topo

24

62%

6

15%

11

Noutros dirigentes
Quais? Gerentes, Chefes de Secção e Gestores de Sinistros

6.

Nos casos em que o órgão de administração recorre à delegação de poderes de
gestão, de que modo são efectuados a respectiva monitorização e controlo?
Universo: 39 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Reuniões

36

92%

Relatórios

33

85%

Auditorias internas

23

59%

Auditorias externas

24

62%

9

23%

Outro
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Qual? Comité de auditoria, Comité de riscos, Informática, Controlo orçamental e Controlo de pagamentos

7.

Nos casos em que o órgão de administração recorre à delegação de poderes de
gestão, com que periodicidade são efectuados a respectiva monitorização e controlo?
Universo: 39 empresas
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N.º de respostas

% de respostas

Diariamente

4

10%

Semanalmente

3

8%

Quinzenalmente

2

5%

Mensalmente

24

62%

Outra

13

33%

Qual? Trimestral, Anual, Casuística, Em função dos poderes delegados, Permanente

8.

Caso exista uma comissão executiva, têm todos os membros do órgão de
administração conhecimento permanente e completo sobre todas as matérias em
apreciação ou decisões tomadas por esta comissão?
Universo: 21 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Sim

15

71%

Não

6

29%

11 - O conceito de "directores de topo" considerado corresponde aos dirigentes que, não fazendo parte do órgão de administração,
constituem a primeira linha hierárquica responsável pela gestão da empresa.

9.

Quem exerce as seguintes funções?
Universo: 41 empresas
Comissão
executiva

Directores de
topo

Outros

Fixação das principais orientações estratégicas da empresa

40

6

1

0

Fixação dos principais planos de acção e objectivos e
das políticas de negócio globais

30

16

10

1

Fixação da política de investimentos

30

12

7

4

Fixação da política de aceitação de riscos

19

15

15

5

Fixação da política de tarifação

18

15

17

4

Fixação da política de descontos comerciais

20

14

18

5

Fixação da política de resseguro

20

15

14

5

Monitorização e controlo do cumprimento das estratégias
e políticas definidas

34

15

24

7

Definição, aprovação e revisão da estrutura
organizacional da empresa e identificação das cadeias
de responsabilidade e autoridade

35

10

7

2

Definição, aprovação e revisão das políticas de pessoal

27

14

7

1

Selecção, numa base de fit and proper dos principais
dirigentes da empresa

30

13

4

1

Definição das políticas de subcontratação e orientação
quanto ao exercício de funções subcontratadas

21

15

15

2

Selecção, numa base de fit and proper dos principais
fornecedores de serviços externos (gestores de activos,
actuários, auditores, etc.)

28

15

15

7

Monitorização e controlo das funções de auditoria

29

10

14

8

Monitorização e controlo das funções de actuariado

19

13

24

5

Monitorização e controlo do sistema de gestão de riscos

20

10

24

11

Monitorização e controlo do sistema de controlo interno

18

9

21

10

Monitorização e controlo da função de auditoria interna

17

10

13

11

Monitorização da conformidade da actividade da empresa
com o enquadramento legal e regulamentar aplicável

21

12

30

11

Estabelecimento e monitorização de princípios
específicos em matéria de corporate governance

30

7

5

6

Caso tenha indicado "Outros", especifique: Comités (Investimentos, Compliance, Auditoria, Risco e
Direcção), Dirigentes, Revisor Oficial de Contas, Controlo Interno, Auditoria Interna, Entidades do Grupo,
Consultores Externos, Accionistas e Compliance Officer

10. São divulgadas as funções efectivamente desempenhadas por cada um dos
membros do órgão de administração e/ou pela comissão executiva e as suas áreas
de responsabilidade na empresa?
Universo: 41 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Sim

34

83%

Não

7

17%

Universo: 34 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Apenas internamente

29

85%

Em caso afirmativo, qual é o modo de divulgação?

Através de que meio? Intranet, Correio electrónico, Reuniões, Ordens de serviço, Normas internas,
Actas das reuniões da CE, Comunicações internas
Relatório e Contas

4

12%

Jornais e revistas da especialidade

0

0%

Página oficial na Internet

2

6%

Outros

2

6%

Quais? A mediadores
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Órgão de
administração
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11. São divulgadas as competências dos vários órgãos e departamentos ou divisões da
empresa?
Universo: 41 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Sim

41

100%

Não

0

0%

N.º de respostas

% de respostas

37

90%

Em caso afirmativo, qual é o modo de divulgação?

Apenas internamente

Através de que meio? Intranet, Correio electrónico, Reuniões, Ordens de serviço, Normas internas, Actas
das reuniões da CE, Comunicações internas, Organigramas, Revista interna, Manual de procedimentos e
Sistema de gestão da qualidade
Relatório e Contas

2

5%

Jornais e revistas da especialidade

0

0%

Página oficial na Internet

2

5%

Outros

2

5%

Quais? A mediadores
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Como conclusões a extrair das respostas obtidas, anota-se que, em matéria de repartição
das funções/responsabilidades relativamente a decisões estratégicas, a maior parte se
encontra cometida ao órgão de administração. Já nas funções/responsabilidades em
matéria de monitorização e controlo, verifica-se uma partilha das mesmas entre o órgão
de administração e os directores de topo e até, em algumas delas (auditoria, actuariado,
sistema de gestão de riscos, função de compliance), uma predominância destes últimos.
Refira-se que, mesmos nos casos em que o órgão de administração recorre à delegação
de poderes, monitoriza e controla os poderes delegados, mantendo a responsabilidade
última pelo seu exercício.
Verifica-se um elevado grau de divulgação das funções efectivamente desempenhadas
por cada um dos membros do órgão de administração e/ou pela comissão executiva e as
suas áreas de responsabilidade na empresa (34 em 41 empresas). A divulgação, no
entanto, é feita essencialmente ao nível interno da empresa (29 em 34 empresas),
existindo um reduzido grau de divulgação pública.

20

Todas as empresas de seguros divulgam as competências dos vários órgãos e
departamentos ou divisões da empresa, mas também essencialmente a nível interno (37
em 41 empresas).

2.1.2.3. Funcionamento 12
Um dos factores que pode influir na efectividade do exercício das funções/
/responsabilidades pelo órgão de administração reside no respectivo modo de
funcionamento, quer pela frequência das reuniões e nível de presenças, quer pelo grau de
difusão das suas decisões.

12 - Não se considerou a sucursal de empresa de seguros sediada em país terceiro à União Europeia, atendendo à sua especificidade.

12. Qual a periodicidade média das reuniões do órgão de administração?
Universo: 40 empresas
Periodicidade média das reuniões

13. Nas últimas cinco reuniões do órgão de administração qual a percentagem média
dos seus membros que estiveram presentes?
E representados?13
Universo: 40 empresas

14. Os seguintes tipos de decisões e de medidas adoptadas nas reuniões do órgão de
administração/comissão executiva são divulgadas ou disponibilizadas a que âmbito?
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Percentagem dos membros presentes

Universo: 40 empresas
Aos directores
de topo

A todos os
dirigentes

A todos os
colaboradores

Ao público

2

Definição de orientações estratégicas da empresa

16

10

27

Definição de planos de acção e objectivos e de
políticas de negócio globais

14

20

19

0

Definição da política de investimentos

31

8

0

1

Definição da política de aceitação de riscos

19

14

25

0

Definição da política de tarifação

19

15

21

1

Definição da política de resseguro

27

11

2

0

Definição da estrutura organizacional da empresa
e identificação das cadeias de responsabilidade
e autoridade

13

9

37

0

Definição de políticas de pessoal

16

13

26

0

Estabelecimento de regras em matéria de conduta
de mercado

14

20

19

0

Através de que meios? Intranet, Correio electrónico, Reuniões, Ordens de serviço, Normas internas,
Actas das reuniões da CE e Comunicações internas

13 - Várias das respostas à questão da representação dos membros do órgão de administração nas reuniões não são coerentes com as
respostas quanto à presença nas reuniões, pelo que se optou por desconsiderar esta questão.
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Desta secção parece poder concluir-se que, na maioria das empresas de seguros (28), os
órgãos de administração reúnem com periodicidade mensal ou superior, embora se
registem algumas empresas em que a periodicidade é muito reduzida. Quanto ao nível de
participação nas reuniões, o mesmo é, em regra, bastante elevado: em mais de metade das
empresas de seguros, a percentagem de membros presentes nas reuniões ultrapassa os 90%.
Dos resultados relativos à divulgação de informação quanto às decisões do órgão de
administração, pode concluir-se existir uma significativa divulgação interna das decisões e
medidas, sendo que, em contrapartida, o grau de divulgação pública é ainda muito
reduzido.

2.1.3. Outros Órgãos ou Agentes
2.1.3.1. Comités
De acordo com o critério avançado D do ICP 9, o órgão de administração deve estabelecer
comités com responsabilidades específicas, tais como comité de remunerações, comité de
auditoria e comité de gestão de riscos.
Por outro lado, na Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
revisão legal das contas individuais e consolidadas e que altera as Directivas 78/660/CEE
e 83/349/CEE do Conselho, prevê-se que a existência de um comité de auditoria possa vir
a ser tornada obrigatória para as entidades de interesse público, entre as quais se
integram as empresas de seguros.
15. Existem comités com competências específicas?
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Universo: 41 empresas
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N.º de respostas

% de respostas

Sim

31

76%

Não

10

24%

Em caso afirmativo, quais as competências do(s) comité(s)?
Universo: 31 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Nomeação de directores de topo e outros dirigentes

0

0%

Análise e/ou definição de políticas de remuneração

8

26%

Definição da política de investimentos

23

74%

Outras decisões financeiras

10

32%

Decisões de selecção e recrutamento

2

6%

Actuariado

3

10%

8

26%

Auditoria
Controlo interno

10

32%

Gestão de riscos

19

61%

Auditoria interna

7

23%

Monitorização do cumprimento do enquadramento legal e
regulamentar

3

10%

7

23%

11

35%

Monitorização do cumprimento das políticas do Grupo em que a
empresa de seguros se insere
Outras

Quais? Informática, Sistemas de informação, Produtos, Loss Reserving, Clientes, Qualidade, Direcção,
Inovação, Banca-Seguros, Contratação, Actividade comercial

No que respeita aos comités, três quartos das empresas de seguros dispõem de comités
específicos, mais frequentes na definição da política de investimentos e outras decisões
financeiras, gestão de riscos e controlo interno.
Só 8 das empresas dispõem de comité de auditoria.

2.1.3.2. Directores de Topo
O ICP 9 (critério C) considera que, aos directores de topo, deve ser reconhecido um
conjunto de responsabilidades: (i) controlar as operações da empresa de seguros e
dirigi-la no respeito dos objectivos e políticas definidas pelo órgão de administração e pela
lei; (ii) fazer recomendações ao órgão de administração no que respeita a objectivos,
estratégias, planos de actividade e políticas de actuação da empresa de seguros; (iii)
fornecer ao órgão de administração informação completa, relevante e oportuna que lhe
permita avaliar os objectivos, estratégias e políticas de negócio e responsabilizá-los pela
respectiva performance.
Daí a relevância destes agentes na estrutura de governo das empresas e a necessidade da
garantia de que cumprem rigorosos requisitos de fit and proper.
Por outro lado, conforme supra referido, as guidelines da OCDE recomendam que a
repartição das responsabilidades entre os diversos órgãos ou agentes seja definida de
forma precisa e que os principais elementos que tenham influência sobre o governo da
empresa sejam divulgados. Estes princípios devem reflectir-se também no âmbito dos
directores de topo, atentas as funções que desempenham.

16. A empresa divulga os procedimentos e critérios adoptados nos processos de
selecção e nomeação de directores de topo e outros dirigentes?
Universo: 41 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Sim

6

15%

Não

35

85%

Universo: 6 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Apenas internamente

6

100%

Relatório e Contas

0

0%

Jornais e revistas da especialidade

0

0%

Página oficial na Internet

0

0%

Outros

0

0%

Através de que meio? Intranet, Revista Interna, Reuniões.

Quais?
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17. Existe uma clara definição das funções/responsabilidades dos directores de topo?
Universo: 41 empresas
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Em caso afirmativo, qual é o modo de divulgação?

N.º de respostas

% de respostas

Sim

41

100%

Não

0

0%

Em caso afirmativo, em que tipo de documento estão definidas estas funções/
/responsabilidades? Normas internas, Ordens de serviço, Descritivo de funções, Matriz de
responsabilidades, Intranet, Organigrama, Manual de Qualidade, Manual de Estrutura Orgânica,
Comunicações internas e Actas CA

18. São divulgadas as funções efectivamente desempenhadas por cada um dos
directores de topo e as suas áreas de responsabilidade na empresa?
Universo: 41 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Sim

38

93%

Não

3

7%

Universo: 38 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Apenas internamente

36

95%

Em caso afirmativo, qual é o modo de divulgação?

Através de que meio? Normas internas, Ordens de serviço, Descritivo de funções, Matriz de
responsabilidades, Intranet, Organigrama, Manual de Procedimentos, Manual de Estrutura Orgânica,
Comunicações internas, Actas CA e Correio electrónico
Relatório e Contas

2

5%

Jornais e revistas da especialidade

0

0%

Página oficial na Internet

0

0%

Outros

2

5%

Quais? A mediadores

19. Como é que o órgão de administração/comissão executiva efectua a monitorização
e o controlo do exercício das funções/responsabilidades dos directores de topo?
Universo: 41 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Através de um contacto informal permanente

38

93%

Através de reuniões periódicas

35

85%

Semanal

6

19%

Quinzenal

4

13%

13

41%

Trimestral

5

16%

Semestral

1

3%

Anual

0

0%

Periodicidade média:14
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Mensal

Outra (Bissemanal, Semanal/Mensal,
Semanal/Quinzenal)

3

9%

Através de reuniões pontuais

30

73%

Através da exigência de relatórios periódicos

31

76%

Periodicidade média:15

24

Semanal

0

0%

Quinzenal

1

4%

Mensal

13

48%

Trimestral

5

19%

Semestral

0

0%

Anual

1

4%

Outra (Mensal/Trimestral, Semanal/Mensal,
Variável, Diária/Mensal)

7

26%

Através da exigência de relatórios pontuais

24

59%

Através de um comité especificamente competente para o efeito

11

27%

5

12%

Outros

Quais? Avaliação de desempenho, Relatórios sistemáticos de auditoria, Controlo de gestão

14 - Três empresas indicaram reuniões periódicas, mas não especificaram a periodicidade, pelo que o universo neste ponto é de 32
empresas.
15 - Quatro empresas indicaram reuniões periódicas, mas não especificaram a periodicidade, pelo que o universo neste ponto é de 27
empresas.

A análise das respostas obtidas permite concluir que as funções/responsabilidades dos
directores de topo encontram-se claramente definidas e documentadas em todas as
empresas e são divulgadas em 38 das 41 empresas, mas essencialmente a nível interno.
A divulgação dos procedimentos e critérios adoptados nos processos de selecção e
nomeação de directores de topo é muito restrita e limitada ao nível interno.
Na monitorização e controlo do exercício das funções/responsabilidades dos directores de
topo, o órgão de administração privilegia meios informais e de relacionamento directo.

2.1.3.3. Actuariado
As guidelines da OCDE, reconhecendo que o actuário numa empresa de seguros constitui
um elemento essencial no controlo da qualidade da informação que a empresa divulga,
recomendam que o órgão de administração designe um actuário que preencha
determinados requisitos de qualificação, experiência profissional, integridade e
independência, devendo as suas responsabilidades e o seu papel face ao órgão de
administração encontrar-se claramente definidos. O actuário deve exercer uma função de
“whistle-blowing”, ou seja, sempre que, no exercício das suas funções, tenha adquirido
conhecimento que a empresa está a violar exigências regulamentares, deve estar em
condições de informar o órgão de administração, a direcção ou o auditor externo. No
exercício destas funções, o actuário designado deve estar protegido pela regulamentação
ou pelos estatutos da sociedade.

Uma vez que o dever de designação de actuário responsável pelas empresas de seguros e
os requisitos de fit and proper que devem observar para obter a certificação pelo Instituto
de Seguros de Portugal estão já legal e regulamentarmente consagrados, o conjunto de
questões colocadas sobre o actuariado visaram essencialmente: (i) determinar a existência
de riscos para a independência do actuário responsável; (ii) verificar da suficiência dos
meios para exercício das funções de actuariado; (iii) aferir do tipo de relacionamento entre
a administração e o actuariado.
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Também o ICP 9 (critério avançado G) refere que quando o actuário responsável é parte
integrante do processo de supervisão, deve ter acesso directo ao órgão de administração
ou a um comité constituído no seu seio. O actuário deve ainda reportar regularmente as
matérias relevantes ao órgão de administração.

20. Qual o tipo de vínculo existente entre o actuário responsável e a empresa de seguros? 16

25

Universo: 40 empresas

21.

N.º de respostas

% de respostas

Contrato de trabalho

24

60%

Contrato de prestação de serviços

17

43%

O actuário responsável exerce também outras funções, designadamente funções
operacionais?
Universo: 41 empresas
Sim

N.º de respostas

% de respostas

18

44%

Quais? Coordenação/Direcção de áreas de actuariado, Coordenação/Direcção de áreas técnicas, Risk
management, Gestão técnica de resseguro, Controlo interno, Controlo de gestão
Não

23

56%

16 - Nestas respostas assinale-se que uma empresa não respondeu, dado que as funções de actuário responsável são exercidas por
actuário com vínculo a um dos accionistas, e que uma empresa, sendo "Mista" e dado que o actuário responsável "Vida" e o actuário
responsável "Não Vida" detém vínculos distintos, assinalou as duas opções.

22. Existe na empresa uma unidade funcional autónoma afecta ao exercício de funções
de actuariado?
Universo: 41 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Sim

25

61%

Não

16

39%

Quantas pessoas estão afectas ao exercício de funções de actuariado?
Universo: 29 empresas 17

23. A responsabilidade pela monitorização e pelo controlo das funções exercidas pelo
actuário responsável cabe:
Universo: 41 empresas

N.º de respostas

% de respostas

28

68%

0

0%

28

68%

3

7%

Ao órgão de administração
A um comité especificamente competente para o efeito
A um ou mais directores de topo
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A outro dirigente
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Qual? Coordenador actuarial regional, Auditoria interna, Membro do CA

24. Como são efectuados a monitorização e o controlo das funções exercidas pelo
actuário responsável?
Universo: 41 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Através de um contacto informal permanente

28

68%

Através de reuniões periódicas

16

39%

Semanal

5

33%

Mensal

1

7%

Trimestral

8

53%

Periodicidade média:18

Semestral

1

7%

Anual

0

0%

0

0%

Através de reuniões pontuais

Outra

20

49%

Através da exigência de relatórios periódicos

34

83%

17 - Doze empresas não responderam a esta questão, provavelmente por terem respondido negativamente à questão sobre a
existência de uma unidade funcional autónoma afecta ao exercício de funções de actuariado.
18 - Uma das empresas indicou reuniões periódicas, mas não especificou a periodicidade, pelo que o universo neste ponto é de 15
empresas.

Periodicidade média:19
Semanal

0

0%

Mensal

4

13%

Trimestral

9

28%

Semestral

3

9%

16

50%

Anual
Outra

0

0%
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54%

0

0%

N.º de respostas

% de respostas

26

63%

0

0%

19

46%

2

5%

Através da exigência de relatórios pontuais
Outros
Quais?

25. A quem reporta directamente o actuário responsável?
Universo: 41 empresas
Ao órgão de administração
A um comité especificamente competente para o efeito
A um ou mais directores de topo
A outro dirigente
Qual? Coordenador actuarial regional, Membro do CA

26. Quantas comunicações foram dirigidas pelo actuário responsável à administração, nos
termos da 2.ª parte do n.º 3 do artigo 122.º-B do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril?
Universo: 41 empresas
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Nos últimos 12 meses:

Nos últimos 24 meses:

19 - Duas empresas indicaram reuniões periódicas, mas não especificaram a periodicidade, pelo que o universo neste ponto é de 32
empresas..
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Das respostas obtidas pode concluir-se, quanto ao papel do actuariado enquanto parte
integrante da estrutura de governo de uma empresa de seguros, que:
•

Existem alguns factores de risco potencial para a independência do actuário
responsável – designadamente pela confluência do contrato de trabalho com o
exercício em simultâneo de funções operacionais;

•

Cerca de 60% das empresas reconhece a especificidade das funções de
actuariado, consagrando a existência de uma unidade funcional autónoma para o
efeito;

•

O número de pessoas afectas ao exercício de funções de actuariado pode ser
correlacionado, em alguns casos, com a dimensão da empresa de seguros e com
a complexidade da respectiva actividade, mas noutros casos parece reflectir uma
menor valorização da função;

•

A responsabilidade pela monitorização e controlo das funções exercidas pelo
actuário responsável encontra-se repartida entre o órgão de administração e os
directores de topo, sendo predominantemente efectivada através da emissão de
relatórios e de um contacto informal;

•

O número de comunicações do actuário responsável ao órgão de administração
quando detecta situações de incumprimento ou inexactidão materialmente
relevantes é ainda reduzido.
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2.1.3.4. Auditoria
De acordo com as guidelines da OCDE, deve ser designado pelo órgão de administração
ou pela assembleia geral um auditor independente20 da empresa de seguros, dos seus
gestores e da administração, para certificar as contas pelo menos anualmente. O seu
mandato deve ser definido e renovável sob condições específicas. O auditor deve exercer
uma função de “whistle-blowing”, ou seja, deve dar imediato conhecimento às
autoridades competentes de qualquer facto de que tenha adquirido conhecimento que
possa afectar seriamente a situação financeira da empresa, a sua organização
administrativa e contabilística, bem como de qualquer crime ou irregularidade material.
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27. Os serviços de auditoria previstos na lei e regulamentação da actividade
seguradora21 são prestados:
Universo: 41 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Pelo revisor oficial de contas membro do órgão de fiscalização

19

46%

Por auditor externo ao órgão de fiscalização

12

29%

Por ambos

10

24%

20 - Sobre o conceito de "independência" teve-se em consideração o disposto na Recomendação n.º 2002/590/CE, da Comissão, de
16 de Maio, "Independência dos revisores oficiais de contas na UE: Um conjunto de princípios fundamentais".
21 - Excluindo os serviços de revisão legal das contas e emissão da respectiva certificação legal.

28. Há quantos exercícios a empresa mantém o actual auditor?
Universo: 41 empresas
N.º de exercícios em que a empresa mantém o mesmo auditor

29. São prestados à empresa de seguros serviços distintos de auditoria:
a) Pelo auditor individual ou sociedade da qual seja sócio; ou

Universo: 41 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Sim

24

59%

Não

17

41%

N.º de respostas

% de respostas

Registos e demonstrações financeiras

5

21%

Concepção e implementação de sistemas de gestão de
informação no domínio financeiro

7

29%

Avaliações de activos e/ou passivos

5

21%

Participação em processos de auditoria interna

6

25%

Serviços jurídicos

3

13%

Participação em processos de recrutamento

0

0%

16

67%

Consultoria noutras matérias

8

33%

Outros

4

17%

Em caso afirmativo, quais?
Universo: 24 empresas

Consultoria fiscal

Quais? Project management, Formação, Inquérito ao nível de serviço, Consultoria e revisão em áreas de
controlo interno e Sistemas de informação
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b) Pela sociedade de auditoria, um seu sócio ou membro da equipa de auditoria ou
sociedade que seja participada?

29

30. No último exercício, qual a percentagem que a remuneração pela prestação dos
serviços de auditoria representou no cômputo global das remunerações pagas pela
empresa de seguros ao auditor individual ou sociedade de auditoria?22
Universo: 24 empresas
Percentagem de remuneração paga por auditoria no cômputo global das remunerações

31. Nos últimos três anos algum ex-membro da equipa de compromisso de auditoria
integrou os quadros da empresa de seguros?
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Universo: 40 empresas 23

30

N.º de respostas

Sim

0

Não

40

Em caso afirmativo, para o exercício de que cargo ou função?

32. A responsabilidade pela monitorização e pelo controlo dos serviços prestados pelo
auditor cabe:
Universo: 41 empresas
Ao órgão de administração
A um comité especificamente competente para o efeito
A um ou mais directores de topo
A outro dirigente

N.º de respostas

% de respostas

33

80%

8

20%

21

51%

4

10%

Qual? Comissão Executiva, Auditoria interna do grupo, Compliance Officer, Vários dirigentes

22 - O facto de existirem respostas de "100%" justifica-se pelos diferentes âmbitos da questão n.º 29 e da presente questão. De facto,
enquanto a questão n.º 29 abrangia a prestação de serviços distintos de auditoria pelo auditor individual ou sociedade da qual seja
sócio, ou pela sociedade de auditoria, um seu sócio ou membro da equipa de auditoria ou sociedade que seja participada, esta questão
abrange apenas a remuneração do próprio auditor individual ou sociedade de auditoria.
23 - Uma das empresas não respondeu a esta questão.

33. Como são efectuados a monitorização e o controlo dos serviços prestados pelo
auditor?
Universo: 41 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Através de um contacto informal permanente

19

46%

Através de reuniões periódicas

31

76%

Periodicidade média:24
Trimestral

10

38%

5

19%

Semestral

6

23%

Anual

2

8%

Outra (Mensal, 1/2 vezes por trimestre, 6 vezes por ano)

3

12%

Através de reuniões pontuais

21

51%

Através da exigência de relatórios periódicos

28

68%

Quadrimestral

Periodicidade média:25
Trimestral

2

8%

Quadrimestral

0

0%

Semestral

10

38%

Anual

13

50%

Outra
Através da exigência de relatórios pontuais
Outros

0

0%

14

58%

0

0%

N.º de respostas

% de respostas

38

93%

Quais?

Universo: 41 empresas
Ao órgão de administração
A um comité especificamente competente para o efeito
A um ou mais directores de topo
A outro dirigente

5

12%

10

24%

0

0%

Qual?

Das respostas obtidas pode concluir-se quanto ao papel do auditor enquanto parte
integrante da estrutura de governo de uma empresa de seguros que:
•

•

Existem alguns factores de risco potencial para a independência do auditor,
designadamente, risco de auto-revisão – pela coincidência da qualidade de revisor
oficial de contas integrante do órgão de fiscalização com a de auditor ou pela
prestação em simultâneo com serviços de auditoria de serviços de outra natureza,
em especial registos e demonstrações financeiras, avaliações de activos e/ou
passivos e participação em processos de auditoria interna –, risco de interesse
pessoal – não só nas duas anteriores situações, mas também em situações em que
a remuneração pela prestação dos outros serviços assume valores relevantes em
proporção com a remuneração pela prestação de serviços de auditoria –, riscos de
familiaridade e confiança – quando a rotatividade do auditor é muito reduzida;
A responsabilidade pela monitorização e controlo das funções exercidas pelo
auditor encontra-se concentrada no órgão de administração, embora em 51% das
empresas os directores de topo desempenhem também um papel importante,
sendo predominantemente efectivada através da realização de reuniões
(maioritariamente trimestrais ou semestrais) e emissão de relatórios
(maioritariamente anuais ou semestrais).

24 - Cinco empresas indicaram reuniões periódicas, mas não especificaram a periodicidade, pelo que o universo neste ponto é de 26
empresas.
25 - Duas empresas indicaram reuniões periódicas, mas não especificaram a periodicidade, pelo que o universo neste ponto é de 26
empresas.

Resultados do Questionário sobre
Corporate Governance
no sector segurador

34. A quem reporta directamente o auditor?

31

2.2. Mecanismos de Governance
A segunda parte do questionário é subordinada ao tema dos mecanismos de corporate
governance. Assim, o objectivo do conjunto de questões constantes desta secção é fazer
um diagnóstico da actual situação ao nível dos sistemas de gestão de riscos e de controlo
interno, dos códigos de conduta, das políticas de remuneração, da conduta de mercado
e da transparência nas empresas de seguros.

2.2.1. Sistema de Gestão de Riscos
De acordo com o ICP 18 (Risk assessment and management), as entidades de supervisão
devem requerer às empresas de seguros que implementem mecanismos que lhes
permitam identificar, avaliar e gerir adequada e eficientemente o conjunto de riscos a que
estão sujeitas.
Deste modo, nesta secção foram incluídas questões que têm por objectivo efectuar um
levantamento geral da actual situação em termos de gestão de riscos nas empresas de
seguros e tentar compreender quais são os respectivos mecanismos de controlo
implementados.
35. A empresa dispõe de um sistema de identificação, avaliação, monitorização e
controlo dos riscos a que está exposta?
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Universo: 41 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Sim

22

54%

Não

19

46%

Das 41 empresas questionadas, mais de metade (22) revelaram ter implementado um
sistema de identificação, avaliação, monitorização e controlo dos riscos a que estão
expostas (sistema de gestão de riscos).
No que diz respeito às 19 empresas que não dispõem de sistemas de gestão de riscos,
sugere-se, no entanto, a consulta dos resultados obtidos para a questão n.º 46.

32
36. Independentemente da existência ou não de um sistema, indicar se a empresa tem
procedimentos específicos de gestão dos seguintes tipos de riscos:
Universo: 41 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Risco de subscrição

40

98%

Risco de provisionamento

39

95%

Risco de mercado

33

80%

Risco de crédito

31

76%

Risco de liquidez

27

66%

Risco de concentração

27

66%

Risco operacional

25

61%

6

15%

Outros

Quais? Riscos gerais da actividade, Risco de investimento e Risco de reputação

O facto de todas as empresas terem respondido a esta questão demonstra que, mesmo
não possuindo sistemas de gestão de riscos propriamente ditos, todas as empresas têm,
pelo menos, procedimentos específicos para o efeito.
No que diz respeito aos tipos de riscos para os quais existem procedimentos específicos de
gestão, verifica-se que quase todas as empresas indicam os riscos de subscrição e de
provisionamento.
Há ainda um número significativo de empresas que detêm procedimentos específicos de
gestão para os riscos de mercado e de crédito e ainda para os riscos de liquidez,
concentração e operacional, verificando-se esta situação em mais de metade das
empresas.
37. A responsabilidade pela definição dos princípios orientadores do sistema de gestão
de riscos cabe:
Universo: 37 empresas 26

N.º de respostas

% de respostas

33

89%

Ao órgão de administração
A um comité especificamente competente para o efeito
A um ou mais directores de topo
A outro dirigente

8

22%

11

30%

2

5%

Qual? Comité de Investimentos, Comissão Executiva

Face às respostas obtidas, é possível concluir-se que é ao órgão de administração que, de
uma forma geral, compete a definição dos princípios orientadores relativos à gestão de
riscos, o que, aliás, está de acordo com as melhores práticas recomendadas em termos de
corporate governance.

Universo: 34 empresas 27

N.º de respostas

% de respostas

Sim

29

85%

Não

5

15%

Em que tipo de documento?

N.º de respostas

Normas e ordens de serviço

13

Manual de procedimentos

9

Documentos internos (notas, memorandos, etc.)

6

Actas do Comité de Risco

3

Software específico

2

Bases técnicas

1

Manual da qualidade

1

Matrizes de risco

1

Relatório de políticas de investimento

1

Face às respostas obtidas, é possível concluir-se que os documentos preferenciais são as
Normas e ordens de serviço e os Manuais de procedimentos.
26 - Houve uma empresa que, dispondo de um sistema de gestão de riscos, não respondeu à questão. Por outro lado, apesar desta
questão estar essencialmente vocacionada para as empresas de seguros que dispõem de sistemas de gestão de riscos, houve 16
empresas que, ainda que não dispondo de tal sistema, responderam na óptica dos procedimentos específicos de que dispõem.
27 - À semelhança da questão anterior, para além das 22 empresas que dispõem de sistemas de gestão de riscos, houve ainda 12
empresas que, dispondo apenas de procedimentos específicos, responderam à questão.
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38. O sistema de gestão de riscos encontra-se documentado:

33

39. Caso existam, a quem são divulgados os documentos que definem o sistema de
gestão de riscos?
Universo: 32 empresas 28

N.º de respostas

% de respostas

Aos directores de topo

18

56%

A todos os dirigentes

8

25%

A todos os colaboradores

3

9%

A áreas específicas

17

53%

Quais?
Técnica (inclui Subscrição)

9

-

Comercial

7

-

Sinistros

5

-

Áreas objecto de recomendações

3

-

Áreas que participam no Comité de risco

3

-

Gestão de activos

3

-

Financeira

2

-

Produção

2

-

Actuário

1

-

Sistemas de informação

1

-

De que forma são divulgados?

N.º de respostas

Documentos internos (notas, etc.)

10

Intranet

5

Normas e circulares

3

E-mail

1

Reuniões

1

Verifica-se que a informação é divulgada tanto aos directores de topo como a áreas
específicas (na maioria, à área técnica), sendo as formas de divulgação mais utilizadas os
documentos internos e a Intranet.
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40. O sistema de gestão de riscos inclui:

34

Universo: 34 empresas 29

N.º de respostas

% de respostas

A definição de políticas de aceitação de riscos

32

94%

Sistemas de avaliação dos riscos, incluindo
análises qualitativas e quantitativas de risco

29

85%

Procedimentos de identificação dos riscos
a que a empresa se encontra sujeita

25

74%

A definição clara dos procedimentos a executar
para a gestão dos riscos

23

68%

A definição de processos para determinação
do nível de capital desejado

21

62%

A definição dos níveis de tolerância a respeitar
para cada risco

17

50%

A definição de processos para determinação da afectação
pelas áreas de negócio/risco do nível de capital desejado

15

44%

A definição de procedimentos de monitorização
dos níveis de tolerância, nomeadamente através
da identificação de indicadores de alerta

10

29%

28 - Inclui as respostas de 10 empresas que, não possuindo um sistema de gestão de riscos, dispõem de procedimentos específicos.
29 - Inclui as respostas de 12 empresas que, não possuindo um sistema de gestão de riscos, dispõem de procedimentos específicos.

Pode concluir-se que, de uma forma geral, praticamente todas as empresas têm sistemas
ou procedimentos que consideram “A definição de políticas de aceitação de riscos” e que
englobam também “Sistemas de avaliação dos riscos, incluindo análises qualitativas e
quantitativas de risco”.
Nota-se também que, das componentes referidas no questionário, aquela que está
presente em menos empresas de seguros é a que respeita à “Definição de procedimentos
de monitorização dos níveis de tolerância, nomeadamente através da identificação de
indicadores de alerta”.

41. Existe na empresa uma unidade funcional autónoma afecta ao exercício de funções
de gestão de riscos?
Universo: 41 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Sim

15

37%

Não

26

63%

Verifica-se que a maioria das empresas tem entre 3 e 5 elementos na unidade funcional
autónoma existente, havendo uma empresa cuja unidade para a gestão de riscos conta
com 19 elementos.
42. As pessoas que estão afectas ao exercício de funções de gestão de riscos exercem
outras funções, designadamente, funções operacionais?
Universo: 36 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Sim 31

22

61%

Não

14

39%

Quais?

N.º de respostas

Funções técnicas (incluindo Subscrição)

7

Actuariado

3

Funções financeiras

3

Funções comerciais

2

Funções de direcção e outras funções de topo

2

Desenvolvimento de produtos

1

Funções administrativas

1

Gestão corrente dos diversos departamentos
a que pertencem

1

Informações

1

Sinistros e Cobranças

1

Outras

1
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Quantas pessoas estão afectas ao exercício de funções de gestão de riscos? 30

30 - Na construção do gráfico consideraram-se apenas as respostas dadas pelas empresas que dispõem de uma unidade funcional
autónoma para a gestão de riscos. No entanto, o número de empresas constantes do gráfico soma apenas 14 porque houve 1 empresa
que, tendo respondido à questão inicial, não detalhou o número de elementos.
31 - Das 22 empresas cujos colaboradores afectos ao exercício de funções de gestão de riscos exercem também outras funções, em 18
casos esses elementos não estão afectos a uma unidade funcional autónoma, o mesmo não sucedendo nos restantes 4 casos.

35

Constata-se que as pessoas que estão afectas ao exercício de funções de gestão de riscos
exercem, em simultâneo, outras funções de cariz diverso, sendo de destacar o número de
casos em que são exercidas funções técnicas. Por outro lado, há que referir as duas
situações em que são exercidas funções comerciais.
43. A quem reportam directamente as pessoas que estão afectas ao exercício de
funções de gestão de riscos?
Universo: 36 empresas

N.º de respostas

% de respostas

26

72%

Ao órgão de administração
A um comité especificamente competente para o efeito
A um ou mais directores de topo
A outro dirigente

5

14%

23

64%

1

3%

Qual? Comité Financeiro

De acordo com os resultados, verifica-se que o reporte por parte das pessoas afectas ao
exercício de funções de gestão de riscos é efectuado, mais ou menos equitativamente, ao
órgão de administração e aos directores de topo. Inclusivamente, há 13 empresas em que
o reporte é efectuado a ambos em simultâneo.
44. A responsabilidade pela monitorização e pelo controlo do sistema de gestão de
riscos cabe:
Universo: 32 empresas 32

N.º de respostas

% de respostas

Ao órgão de administração

21

66%

A um ou mais directores de topo

18

56%

A um comité especificamente competente para o efeito

10

31%

3

9%

A outro dirigente
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Qual? Chief Risk Officer, Comissão Executiva e Direcção de Gestão

36

Face às respostas obtidas pode concluir-se que, apesar de a responsabilidade pelos
princípios orientadores competir ao órgão de administração (questão n.º 37), o controlo e
a monitorização são efectuados de uma forma mais ou menos repartida entre o órgão de
administração e os directores de topo, sendo menos significativa a importância dos
comités específicos e, ainda menos, de outros dirigentes.
45. Como são efectuados a monitorização e o controlo do sistema de gestão de riscos?
Universo: 32 empresas 33
Através de um contacto informal permanente
Através de reuniões periódicas
Periodicidade média:
Semanal
Mensal
Trimestral
Anual
Através de reuniões pontuais
Através da exigência de relatórios periódicos
Periodicidade média:
Semanal
Quinzenal
Mensal
Trimestral
Anual
Através da exigência de relatórios pontuais
Outros

N.º de respostas
19
22
2
13
3
1
16
14
1
1
4
4
5
13
3

Quais? Sistemas de informação
32 - Dez empresas que não dispõem de um sistema de gestão de riscos responderam à questão na óptica dos procedimentos de que
dispõem para esse efeito.
33 - Dez empresas que não dispõem de um sistema de gestão de riscos responderam à questão na óptica dos procedimentos de que
dispõem para esse efeito.

Verifica-se que o controlo e monitorização são efectuados, em regra, através de reuniões
periódicas, na sua maioria mensais. É, no entanto, também de destacar a importância dos
contactos informais permanentes e das reuniões pontuais, havendo também bastantes
empresas nas quais o controlo e monitorização são efectuados através de relatórios,
periódicos ou pontuais.

46. No caso de a empresa não dispor de um sistema de gestão de riscos, existem planos
para a sua implementação?
Universo: 18 empresas 34

N.º de respostas

% de respostas

Sim

16

89%

Não

2

11%

Em caso afirmativo, para quando está prevista a sua implementação? 35
N.º de empresas
2005

4

2006

3

2007

6

Próximo triénio

2

Em relação às 16 empresas que declararam ter planos para a implementação de um
sistema de gestão de riscos, conclui-se que em 15 dos casos os mesmos deverão estar
implementados até ao final de 2007.

2.2.2. Controlo Interno
Os ICP, e em particular o ICP 10 (Internal Control), referem a necessidade de as empresas
de seguros disporem de um adequado sistema de controlo interno. Em linha com as
melhores práticas internacionais, os sistemas de controlo interno devem ser adequados à
dimensão, natureza e complexidade das empresas de seguros e devem ser devidamente
suportados por uma estrutura organizacional apropriada. Estes sistemas devem ainda
basear-se em actividades de controlo e procedimentos de monitorização adequados e
claramente definidos.
No sentido de melhor compreender que tipo de sistemas de controlo interno – ou de
outros mecanismos que tenham sido implementados com o mesmo fim – existem nas
empresas de seguros, no questionário foi apresentado um conjunto de questões
relacionadas especificamente com esta matéria.

34 - Houve uma empresa que, não dispondo de um sistema de gestão de riscos, não respondeu à questão.
35 - Das 16 empresas que responderam afirmativamente, houve uma que não detalhou esta informação pelo facto de, apesar de saber
que a Casa-Mãe tem planos para a implementação de um sistema de gestão de riscos, não conhecer ainda o respectivo calendário de
implementação.
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Tal como referido anteriormente, esta questão deverá ser analisada na sequência da
questão n.º 35. É ainda de referir que, das 22 empresas que revelaram ter implementados
sistemas de gestão de riscos, houve algumas que revelaram ter em curso planos para
alargar o seu âmbito.

37

47. A empresa dispõe de um sistema de controlo interno?
Universo: 41 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Sim

30

73%

Não

11

27%

Em relação às 11 empresas que não têm um sistema de controlo interno, a resposta
deverá ser analisada em conjunto com a questão n.º 53.
48. O sistema de controlo interno cobre todos os procedimentos administrativos e
organizacionais da empresa?
Universo: 30 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Sim

21

70%

Não

9

30%

Das 30 empresas que dispõem de um sistema de controlo interno, há 9 nas quais este não
cobre todos os procedimentos administrativos e organizacionais da empresa de seguros.
Algumas empresas referiram que actualmente os sistemas incidem apenas sobre as áreas
que são consideradas mais relevantes, mas há também outras empresas que revelaram ter
planos para alargar o âmbito dos sistemas implementados.
49. Mesmo no caso de a empresa não dispor de um sistema, existem procedimentos/
/mecanismos específicos de controlo interno?
Universo: 10 empresas 36 37

N.º de respostas

% de respostas

Sim

9

90%

Não

1

10%
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Aplicáveis a que áreas?

38

N.º de respostas

Financeira (inclui investimentos)

7

Sinistros

5

Comercial

4

Técnica (inclui Subscrição)

4

Administrativa

1

Cobranças

1

Informática

1

Constata-se, assim, que as áreas consideradas mais relevantes para o controlo interno são
a área Financeira e, ainda que numa menor escala, as áreas de Sinistros, Comercial e
Técnica. No entanto, estas foram referidas por apenas metade das empresas que
responderam à questão.
50. A responsabilidade pela definição dos princípios orientadores do sistema de
controlo interno cabe:
Universo: 40 empresas 38
Ao órgão de administração
A um comité especificamente competente para o efeito
A um ou mais directores de topo
A outro dirigente

N.º de respostas

% de respostas

36

90%

6

15%

14

35%

5

13%

Qual? Comité de Auditoria, Auditoria interna do Grupo e Comissão Executiva
36 - Houve uma empresa que, não dispondo de um sistema de controlo interno, não respondeu à questão.
37 - Apesar de esta questão estar vocacionada para as empresas que não dispõem de um sistema de controlo interno, houve 8
empresas que, dispondo de tal sistema, responderam. No entanto, considerou-se que não fazia sentido incluí-las na análise.
Independentemente deste facto, e caso se tivesse optado pela sua inclusão, dever-se-iam adicionar áreas como a Produção, Anulações,
Consultas, Custos e Provisionamento. Contudo, o número de respostas não seria suficientemente significativo para alterar as
conclusões.
38 - Dez empresas que não dispõem de um sistema de controlo interno responderam à questão na óptica dos procedimentos de que
dispõem para esse efeito

Conclui-se que a definição dos princípios orientadores do controlo interno (quer no caso
de existência de um sistema, quer para os procedimentos) é maioritariamente da
responsabilidade do órgão de administração.
Esta situação é, aliás, comparável à do sistema de gestão de riscos, sendo a distribuição,
inclusivamente, muito semelhante (ver questão n.º 37).
51. O sistema de controlo interno encontra-se documentado:
Universo: 38 empresas 39
Sim
Não

Em que tipo de documento?
Procedimentos
Normas
Relatório de actividades de auditoria
Manuais
Actas do Comité de Auditoria
Manual de competências
Plano anual de auditoria interna
Relatórios de controlo interno
Código de conduta
Documentação avulsa e específica
Manual da qualidade
Modelos de mapas elaborados semanalmente
ou mensalmente

N.º de respostas

% de respostas

35
3

92%
8%

N.º de respostas
12
10
5
5
3
3
3
2
1
1
1
1

É, no entanto, de ressaltar o facto de que existem 2 empresas de seguros que, dispondo
de um sistema de controlo interno, não o têm documentado.
52. Caso existam, a quem são divulgados os documentos que definem o sistema de
controlo interno?
Universo: 35 empresas 40

N.º de respostas

% de respostas

Aos directores de topo
A todos os dirigentes
A todos os colaboradores
A áreas específicas

16
9
15
12

46%
26%
43%
34%

5
3
2
2
2
1
1

-

Quais?
Técnica (incluindo Subscrição)
Áreas objecto de recomendações
Área comercial
Departamentos avaliados
Sinistros
Financeira (Contabilidade e Investimentos)
Responsáveis pelo controlo das operações em causa

De que forma são divulgados?
Intranet
Documentos internos
Normas
E-mail
Procedimentos
Verbalmente

N.º de respostas
10
6
5
4
1
1

39 - Oito empresas que não dispõem de um sistema de controlo interno responderam à questão na óptica dos procedimentos de que
dispõem para esse efeito.
40 - O universo é de 35 empresas porque apenas se consideraram as que documentam os respectivos sistemas ou procedimentos de
controlo interno.
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Pode concluir-se que a documentação é essencialmente efectuada em Normas e
Procedimentos, sendo de destacar também a existência de outros tipos de manuais (tais
como os de qualidade e de competências).

39

Analisadas as respostas, verifica-se que a divulgação é mais ou menos equitativa entre os
directores de topo, todos os colaboradores e as áreas específicas.
Quanto à forma de divulgação, verifica-se que o meio preferencial é a Intranet, ainda que
sejam utilizados diversos outros meios de divulgação.
53. No caso de a empresa não dispor de um sistema de controlo interno, existem planos
para a sua implementação?
Universo: 8 empresas 41

N.º de respostas

% de respostas

Sim

8

100%

Não

0

0%

Em caso afirmativo, para quando está prevista a sua implementação? 42
N.º de empresas
2006

2

2007

4

Esta questão deverá ser analisada em conjunto com a questão n.º 47, pois aplica-se ao
universo de 11 empresas que ainda não dispõem de um sistema de controlo interno.
Recorde-se que, tal como referido na questão n.º 48, das 30 empresas que têm já um
sistema de controlo interno, algumas têm planos para alargar o seu âmbito.
54. O sistema de controlo interno é sujeito a uma monitorização:
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Universo: 35 empresas 43

40

N.º de respostas

% de respostas

Sim

35

100%

Não

0

0%

N.º de respostas

% de respostas

23
6
12
18

66%
17%
34%
51%

3
8

9%
23%

N.º de respostas

% de respostas

18
17
13

51%
49%
37%

Em caso afirmativo:
Quem efectua essa monitorização?
O órgão de administração
Um comité especificamente competente para o efeito
Um departamento especialmente afecto a essa função
Um ou mais directores de topo
Outro dirigente (Comissão Executiva, Responsáveis sectoriais
e Auditoria interna do Grupo)
Um auditor externo

De que forma essa monitorização é efectuada?
Sistemática
Periódica
Intervenções casuísticas

Esta questão deverá ser analisada em conjunto com as respostas dadas às questões n.º 59
e n.º 60. Com efeito, enquanto que nestas últimas se pretende saber qual o órgão que é
responsável por garantir que há um controlo do sistema de controlo interno e de que
modo esse controlo é efectuado, na presente questão pretende-se saber quem
efectivamente realiza essa tarefa e a periodicidade com que é efectuada.

41 - Houve 3 empresas que, embora não dispondo de um sistema de controlo interno, não responderam à questão.
42 - Relativamente às 8 empresas que responderam afirmativamente, apenas 6 apresentaram as datas previstas para os respectivos
planos de implementação.
43 - Cinco empresas que não dispõem de um sistema de controlo interno responderam à questão na óptica dos procedimentos de que
dispõem para esse efeito.

Verifica-se que a estrutura que efectua a monitorização é, em geral, o órgão de
administração, surgindo em segundo plano os directores de topo.
No que respeita à forma de monitorização, metade das empresas realizam-na de uma
forma sistemática e/ou periódica.

55. Existe na empresa uma unidade funcional autónoma afecta ao exercício de funções
de auditoria interna?
Universo: 41 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Sim

23

56%

Não

18

44%

O sistema de auditoria interna inclui funções de auditoria informática?
Universo: 31 empresas 44

N.º de respostas

% de respostas

Sim

19

61%

Não

12

39%

É curioso verificar que, em termos numéricos, a constituição da unidade funcional
autónoma para o exercício de funções de auditoria interna é semelhante à unidade
funcional autónoma para o exercício de funções de gestão de riscos, tendo, na maioria
dos casos, entre 3 a 5 elementos (ver questão n.º 41).
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Quantas pessoas estão afectas ao exercício de funções de auditoria interna? 45

41
56. As pessoas que estão afectas ao exercício de funções de auditoria interna exercem
outras funções, designadamente, funções operacionais?
Universo: 28 empresas 46

N.º de respostas

% de respostas

Sim

6

21%

Não

22

79%

Quais? Funções na Área Jurídica, Funções Técnicas, Planeamento e Controlo de Gestão

44 - Houve 10 empresas que não responderam a esta questão.
45 - Das 23 empresas que responderam afirmativamente à questão relativamente à existência de uma unidade funcional autónoma
para o exercício de funções de auditoria interna, apenas 22 apresentaram o número de elementos que as constituem.
46 - Houve 13 empresas que não responderam, possivelmente por julgarem que a questão estava apenas vocacionada para as
empresas de seguros que dispõem de uma unidade funcional autónoma.

57. A quem reportam directamente as pessoas que estão afectas ao exercício de
funções de auditoria interna?
Universo: 28 empresas 47
Ao órgão de administração
A um comité especificamente competente para o efeito
A um ou mais directores de topo
A outro dirigente

N.º de respostas

% de respostas

19
3
8
4

68%
11%
29%
14%

Qual? Auditoria interna da Casa-Mãe, Auditoria interna do Grupo e Accionista único

Comparando com os resultados relativos às pessoas que exercem funções de gestão de
riscos (questão n.º 43), verifica-se que, no caso da auditoria interna, a estrutura
preferencial de reporte é claramente o órgão de administração, não havendo nenhuma
situação em que o reporte seja efectuado simultaneamente aos directores de topo, ao
contrário do que sucede com aquela função.
58. No caso de a empresa não dispor de uma função de auditoria interna, existem
planos para a sua implementação?
Universo: 12 empresas 48
Sim
Não

N.º de respostas

% de respostas

6
6

50%
50%

Em caso afirmativo, para quando está prevista a sua implementação?
N.º de empresas
2005
2006
2007

2
1
3

Conclui-se, assim, que, até ao final do ano 2007, pelo menos 29 empresas disporão de
uma unidade funcional autónoma para o exercício de funções de auditoria interna.
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59. A responsabilidade pelo controlo do sistema de controlo interno cabe:

42

Universo: 35 empresas 49
Ao órgão de administração
A um comité especificamente competente para o efeito
A um ou mais directores de topo
A outro dirigente

N.º de respostas

% de respostas

28

80%

6

17%

19

54%

2

6%

Qual? Comissão Executiva e Auditoria interna do Grupo

Tal como referido anteriormente, esta questão (assim como a seguinte) deverá ser
analisada em conjunto com questão n.º 54.
Comparando com os resultados obtidos relativamente ao sistema de gestão de riscos
(questão n.º 44), pode constatar-se que a distribuição é mais ou menos semelhante, ou
seja, o controlo compete, maioritariamente, ao órgão de administração, seguido pelos
directores de topo e, numa menor escala, pelos comités específicos, havendo poucas
situações em que esta função é efectuada por outros.
No entanto, sucede também que, no que diz respeito ao sistema de controlo interno, o
órgão de administração assume um papel ainda mais preponderante, já que em cerca de
80% das empresas existe um reporte a este órgão, enquanto que a percentagem passa
para cerca de 60% no caso do sistema de gestão de riscos.
47 - Houve 13 empresas que não responderam, possivelmente pelas mesmas razões referidas em relação à questão n.º 56.
48 - Houve 6 empresas que, embora não dispondo de uma função de auditoria interna, não responderam à questão.
49 - Cinco empresas que não dispõem de um sistema de controlo interno responderam à questão na óptica dos procedimentos de que
dispõem para esse efeito.

Comparando com os resultados obtidos para a questão n.º 54, constata-se também que
o órgão de administração não só tem a responsabilidade de garantir que o sistema de
controlo interno é controlado, como é o próprio quem efectua essa monitorização.
60. Como é efectuado o controlo do sistema de controlo interno?
Universo: 35 empresas 50

N.º de respostas

Através de um contacto informal permanente

22

Através de reuniões periódicas

11

Periodicidade média:
Semanal

1

Quinzenal

1

Mensal

3

Trimestral

1

Quadrimestral

3

Através de reuniões pontuais

14

Através da exigência de relatórios periódicos

15

Periodicidade média:
Semanal

2

Mensal

7

Trimestral

2

Quadrimestral

3

Semestral

2

Anual

1

Através da exigência de relatórios pontuais
Outros

12
2

Esta questão surge no seguimento da questão n.º 59 e deverá também ser analisada em
conjunto com a resposta à questão n.º 54.
Pode verificar-se que o controlo e monitorização são efectuados, maioritariamente,
através de um contacto informal permanente. Dever-se-á também destacar a importância
dos relatórios periódicos, na sua maioria mensais, e ainda do número relevante de casos
em que o controlo é efectuado através de reuniões periódicas (mensais ou quadrimestrais,
na maior parte dos casos), de reuniões pontuais ou de relatórios pontuais.
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Quais? Sistemas de informação

43

2.2.3. Códigos de Conduta
De acordo com o critério F do ICP 9, o órgão de administração deve identificar o
responsável ou responsáveis por assegurar o cumprimento do enquadramento legal e
regulamentar aplicável e ainda dos princípios de conduta profissional estabelecidos.
Neste sentido, no questionário foi apresentado um conjunto de questões que procuram
identificar a actual situação das empresas de seguros ao nível destas matérias,
abrangendo-se não apenas a compliance, mas também temas como os conflitos de
interesses, o comportamento ético e o sigilo profissional.
50 - Cinco empresas que não dispõem de um sistema de controlo interno responderam à questão na óptica dos procedimentos
específicos de que dispõem para esse efeito.

61. A empresa tem códigos de conduta e regulamentos internos sobre matérias como
conflitos de interesses, comportamento ético, sigilo profissional ou outras?
Universo: 41 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Sim

19

46%

Não

22

54%

Em caso afirmativo, quais as matérias abrangidas?

N.º de respostas

% de respostas

Conflitos de interesses

17

89%

Comportamento ético

18

95%

Sigilo profissional

18

95%

Cumprimento do enquadramento legal e regulamentar

18

95%

Outras matérias

8

42%

Quais? Acção disciplinar, Aceitação de ofertas, Actividades empresariais, Auditoria, Branqueamento de
capitais, Comunicação, Concorrência e anti-trust, Conduta discriminatória, Dever de confidencialidade,
Dever de lealdade, Manutenção e destruição de documentos, Ofertas, contribuições e entretenimento,
Operações por conta própria em mercado de capitais, Políticas exteriores à empresa, Princípios e
fundamentos da companhia, Protecção e uso de activos, Relação com auditores, Reserva de poderes da
área jurídica, Tutela de informação privilegiada, Utilização dos meios electrónicos de comunicação interna
e Internet

Verifica-se que, em praticamente todas as empresas que dispõem de um código de
conduta e/ou regulamento interno, estes cobrem matérias como comportamento ético,
compliance, sigilo profissional e ainda conflitos de interesses.
62. No caso de existirem códigos de conduta e regulamentos internos a quem se
aplicam os mesmos?
Universo: 19 empresas
Órgão de administração
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Directores de topo

44

Todos os colaboradores da empresa de seguros

N.º de respostas
0
0
19

63. No caso de existirem códigos de conduta e regulamentos internos, como são
divulgados?
Universo: 19 empresas

N.º de respostas

Apenas internamente

19

Através de que meio?
Intranet

9

Normas, circulares e ordens de serviço

6

Documentos internos

4

Código deontológico

3

Contrato individual de trabalho

2

Reuniões

2

E-mail

1

Publicamente

2

Através de que meio?
Boletim institucional

1

Código do bom governo

1

Verifica-se que em todas as empresas os códigos de conduta e regulamentos internos são
divulgados internamente, existindo apenas 2 casos em que essa informação também é
divulgada para o exterior. Em relação à forma de divulgação, aquela que é mais utilizada
é a Intranet (quase metade dos casos).

64. No caso de existirem códigos de conduta e regulamentos internos, o seu
cumprimento é monitorizado e controlado?
Universo: 19 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Sim

18

95%

Não

1

5%

N.º de respostas

% de respostas

Em caso afirmativo:
Quem exerce essa função?
O órgão de administração

7

Um comité especificamente competente para o efeito

1

39%
6%

Os directores de topo

13

72%

Uma unidade funcional autónoma especialmente
afecta a essa função

4

22%

Outro órgão ou agente

2

11%

Qual? Compliance Officer, Departamento legal da Casa-Mãe, Gabinete Jurídico e Direcção de Recursos
Humanos

Que formas de monitorização e controlo foram adoptadas?
% de respostas

Sistemática

7

39%

Periódica

3

17%

10

56%

Intervenções casuísticas

Constata-se que os directores de topo são aqueles que, em geral, estão encarregues da
monitorização e controlo do cumprimento dos códigos de conduta e regulamentos
internos, tendo o órgão de administração uma importância mais reduzida nesta matéria.
Há, no entanto, 6 situações em que essa função é exercida por ambos em simultâneo.
Na maioria dos casos a monitorização e controlo do cumprimento dos códigos de conduta
e regulamentos internos são efectuados através de intervenções casuísticas, sendo muito
reduzido o número de empresas em que há um acompanhamento periódico.
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N.º de respostas

45

2.2.4. Políticas de Remuneração
De acordo com o critério E do ICP 9, a política de remuneração do órgão de administração
e dos directores de topo deve ter em consideração não apenas os resultados das empresas
de seguros mas também a performance individual de cada um, no sentido de não serem
incentivados comportamentos imprudentes.
Assim sendo, o conjunto de questões relativas às políticas de remuneração do órgão de
administração e directores de topo tem por objectivo aferir da situação actual
relativamente a esta matéria.

65. A remuneração dos membros do órgão de administração, em particular dos que
exercem funções executivas, depende no todo ou em parte dos resultados da
empresa?
Universo: 41 empresas
Sim

N.º de respostas

% de respostas

29

71%

Por que via? (p.e. remuneração variável em função dos resultados, aquisição de acções
próprias, stock options, etc.)
Remuneração variável em função dos resultados

26

-

Stock options

9

-

Aquisição de acções próprias

3

-

Bónus anual de desempenho

1

-

12

29%

Não

Conclui-se que nem todas as empresas de seguros remuneram o órgão de administração
de acordo com os resultados obtidos.
Verifica-se, por outro lado, que, nos casos em que as empresas de seguros remuneram o
órgão de administração de acordo com os resultados, tal é efectuado maioritariamente
através de uma componente de remuneração variável, havendo ainda um número
significativo de empresas em que uma parte da remuneração é composta por stock
options.
66. É prática da empresa divulgar a política de remuneração dos membros do órgão de
administração?
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Universo: 41 empresas

46

N.º de respostas

% de respostas

Sim

5

12%

Não

36

88%

Em caso afirmativo, como é feita a divulgação?
Apenas internamente

N.º de respostas
5

Através de que meio? 51
Comunicação dos objectivos

2

Mapa de remuneração

1

Publicamente

0

Através de que meio?

Verifica-se que existe uma reduzida divulgação deste tipo de informação.

67. A política de remuneração dos directores de topo tem em conta:
Universo: 41 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Desempenho individual

41

100%

Resultados da empresa de seguros

32

78%

51 - Houve 2 empresas que, tendo referido que divulgavam a informação internamente, não revelaram o meio pelo qual efectuam essa
divulgação.

Em todos os casos a remuneração dos directores de topo depende do desempenho
individual, havendo 32 empresas em que há também uma componente que depende dos
resultados da empresa.
68. É prática da empresa divulgar a política de remuneração dos directores de topo?
Universo: 40 empresas 52

N.º de respostas

% de respostas

Sim

6

15%

Não

34

85%

Em caso afirmativo, como é feita a divulgação?
Apenas internamente

N.º de respostas
6

Através de que meio?
Intranet

2

Actas do Conselho Executivo

2

Comunicações de objectivos
Publicamente

2
0

Através de que meio?

À semelhança da política de remuneração do órgão de administração, a divulgação deste
tipo de informação é ainda reduzida.

De acordo com as guidelines da OCDE, as empresas de seguros devem garantir uma
adequada protecção dos direitos dos stakeholders, o que se traduz, nomeadamente, no
tratamento justo e equitativo dos clientes. É também fundamental que a implementação
das políticas definidas seja devidamente controlada e monitorizada.
Nas questões apresentadas nesta secção pretende-se avaliar a actual situação das
empresas de seguros em termos de conduta de mercado.
69. As políticas a prosseguir pela empresa para garantir o tratamento adequado e
equitativo dos clientes encontram-se documentadas?
Universo: 40 empresas 53

N.º de respostas

% de respostas

Sim

28

70%

Não

12

30%
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2.2.5. Conduta de Mercado

47

Em caso afirmativo:
Quem é responsável pela definição dessas políticas: N.º de respostas
O órgão de administração

24

Um director de topo

10

Outros dirigentes

7

Quais? Provedor do Cliente, Subscritores dos ramos, Todos os colaboradores

52 - Houve uma empresa que não respondeu à questão.
53 - Houve uma empresa que não respondeu à questão.

Em que tipo de documento estão definidas
essas políticas?

N.º de respostas

Normas e ordens de serviço

9

Código deontológico

5

Documentos internos

2

Regras tarifárias

2

Relatórios

2

Condições contratuais standard

1

Directiva

1

Livro Branco

1

Manuais

1

Facilmente se constata que, mais uma vez, a definição das estratégias e orientações
(políticas a prosseguir para garantir o tratamento equitativo dos clientes) compete,
maioritariamente, ao órgão de administração, havendo um menor número de casos em
que essa tarefa é da responsabilidade dos directores de topo ou de outros.
Verifica-se também que a opção mais indicada para a documentação das políticas são as
normas internas, não sendo de descurar o facto de que 5 empresas referiram a existência
de códigos deontológicos.
70. Caso existam, a quem são divulgados os documentos que definem as políticas para
tratamento dos clientes?
Universo: 24 empresas 54
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Ao órgão de administração

48

N.º de respostas

% de respostas

0

0%

Aos directores de topo

2

8%

A todos os dirigentes

1

4%

A todos os colaboradores

21

88%

A áreas específicas

4

17%

De que forma são divulgados?
Intranet

N.º de respostas
12

Normas, circulares e ordens de serviço

6

Documentos internos

3

Manuais de subscrição

3

Regras de aceitação e tarifação

3

Código deontológico

2

Oralmente

2

Na maioria dos casos, a informação é divulgada a todos os colaboradores, sendo de referir
o facto de que nenhuma empresa referiu especificamente a divulgação ao órgão de
administração.
Por outro lado, verifica-se mais uma vez, e à semelhança de casos anteriores, que a forma
de divulgação preferencial é a Intranet.

54 - Das 28 empresas que revelaram documentar as políticas a prosseguir pela empresa para garantir o tratamento adequado e
equitativo dos clientes, apenas 24 responderam a esta questão.

71. Existe um departamento, serviço ou órgão especificamente afecto às matérias
relativas ao relacionamento com os clientes?
Universo: 41 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Sim

33

80%

Não

8

20%

Em caso afirmativo, quais as funções que exerce?

N.º de respostas

Prestação de informações

29

Tratamento de queixas e/ou reclamações

32

Promoção de boas práticas e tratamento equitativo dos clientes

17

Outras

2

Quais? Provedor do Cliente e Contact Centre - que, para além das funções que lhe são específicas, efectua
a recepção e encaminhamento de queixas e reclamações

Na maioria dos casos, o referido departamento, serviço ou órgão trata das queixas e/ou
reclamações apresentadas pelos clientes e ainda da prestação de informações diversas.
Em relação ao tratamento de queixas e/ou reclamações, na questão n.º 72 foram
solicitados dados mais detalhados.
72. Indicar, para os últimos 12 meses:
Universo: 30 empresas 55
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N.º de queixas e/ou reclamações tratadas:

49
N.º de queixas e/ou reclamações decididas em sentido favorável ao cliente:

55 - Houve 2 empresas que, tendo referido tratar queixas e/ou reclamações, não responderam a esta questão.

É necessário ressalvar o facto de que a interpretação dos dados apresentados não é clara.
Com efeito, existem situações em que um cliente entra em contacto com a empresa de
seguros para efectuar uma queixa ou reclamação que não exige necessariamente uma
resposta ou uma resolução – nem favorável, nem desfavorável.
Assim sendo, e porque não é idêntico o modo como cada uma das empresas de seguros
interpretou a questão, optou-se por não indicar qualquer tipo de conclusão face a estes
dados.

2.2.6. Transparência
De acordo com o ICP 26 (Information, disclosure & transparency towards the market), a
entidade de supervisão deverá requerer que as empresas de seguros divulguem
regularmente informação relevante, com o objectivo de dar a conhecer aos stakeholders
uma perspectiva clara da sua actividade comercial e da sua situação financeira, com o
intuito de facilitar a compreensão dos riscos aos quais estão expostas.
Como tal, procurou-se saber, junto das empresas de seguros, qual o tipo de informação
que é actualmente divuilgada e de que modo a mesma é divulgada, no sentido de aferir
a facilidade de acesso à informação por parte dos stakeholders.
73. A empresa dispõe de uma página oficial na Internet?
Universo: 41 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Sim

33

80%

Não

8

20%
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Em caso negativo, é divulgada informação sobre a empresa na página oficial na
Internet do Grupo empresarial a que pertence?
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Universo: 8 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Sim

6

75%

Não

2

25%

Em caso afirmativo, qual o respectivo endereço?
Em caso afirmativo, que tipo de informação é divulgada?
Universo: 41 empresas

N.º de respostas

Institucional

39

Financeira

29

Comercial

39

Corporate governance

10

Outra

6

Qual? Operacional, Social, Cultural, Legislação

Das 41 empresas alvo do questionário, verifica-se que 33 dispõem de uma página oficial
própria na Internet. Das 8 empresas que não dispõem ainda de uma página oficial na
Internet, 6 utilizam a página do Grupo empresarial a que pertencem. No caso das
restantes 2 empresas, uma delas tem planos para que, em breve, possa começar a utilizar
também a página oficial na Internet do Grupo.
Verifica-se, então, que todas estas empresas divulgam informação comercial e
institucional, uma grande maioria publica também informação financeira e há já algumas
empresas, ainda que em número reduzido, que publicam também informação sobre
corporate governance.

74. A empresa identifica expressamente os princípios de corporate governance pelos
quais se rege?
Universo: 41 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Sim

17

41%

Não

24

59%

N.º de respostas

% de respostas

Sim

16

94%

Não

1

6%

Em caso afirmativo, esses princípios são divulgados?
Universo: 17 empresas

Em caso afirmativo, como é feita a divulgação?
Apenas internamente

N.º de respostas
13

Através de que meio?
Intranet

6

Reuniões colaboradores/directores

3

Revista interna

2

Documento do Conselho Geral para a Administração

1

Ordens de serviço

1

Relatório e Contas

2

Jornais e revistas da especialidade

0

Página oficial na Internet

3

Outros

4

Quais? Analistas, Empresas de rating, Código do bom governo

Universo: 41 empresas

N.º de respostas

% de respostas

Diário da República

13

32%

Página oficial na Internet

35

83%

Publicação impressa disponível para consulta

22

54%

Jornais e revistas

6

15%

Outro

4

10%

Qual? Relatório e contas consolidado do Grupo, Publicação editorial, Página da CMVM na Internet e
CD-Rom

Verifica-se, assim, que uma larga maioria de empresas publica já o relatório e contas na
Internet (em página oficial própria ou do Grupo) ou irá fazê-lo já a partir deste ano.
Para este resultado terá contribuído a Norma Regulamentar do ISP n.º 04/2005-R, de 28
de Fevereiro, que estabelece que as empresas de seguros que não pretendam efectuar a
publicação integral dos documentos de prestação de contas no Diário da República o
devem fazer na respectiva página oficial na Internet ou, caso esta não exista, na página
oficial do Grupo empresarial a que pertencem.
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75. Que meios utiliza a empresa para a divulgação do relatório e contas anuais?
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3. Conclusões
A análise dos resultados agregados permite extrair um conjunto de conclusões
(necessariamente preliminares e a carecer de posterior densificação), identificando-se as
fragilidades, por referência às quais podem ser indicadas possíveis medidas cuja adopção
será ponderada, e os principais pontos fortes das actuais estruturas e mecanismos de
governo das empresas de seguros.
É necessário sublinhar que estão em causa fragilidades reveladas no confronto com as
melhores práticas de corporate governance constantes de recomendações internacionais
muito recentes e não qualquer tipo de incumprimento por parte das empresas de seguros,
até porque, como inicialmente referido, não existe ainda um tratamento específico,
autónomo e vinculativo destas matérias no que se refere às empresas de seguros.
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Atendendo: (i) à necessidade de ajustamento das soluções às diferentes actividades,
dimensões e complexidades das empresas de seguros; e (ii) ao facto de um adequado
sistema de corporate governance de uma empresa de seguros não se restringir a
maximizar o valor accionista, devendo, em alternativa, contribuir para a prossecução
equilibrada dos interesses de todos os stakeholders, entende-se que, sempre que possível,
deverão ser privilegiadas abordagens de “comply or explain”, conjugadas com obrigações
vinculativas de informação.
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Fragilidades

Medidas

• Baixa
percentagem
de
administradores
independentes no órgão de administração

• Emitir recomendações/orientações no sentido de
incentivar a presença de administradores
independentes no órgão de administração

• Reduzido número de empresas dispõe de comité
de auditoria

• Questão a abordar no âmbito da transposição da
futura directiva sobre a revisão legal de contas,
designadamente quanto ao capítulo das entidades
de interesse público

• Pouca divulgação
corporativa

• Emitir orientações/normativo no sentido de
aumentar a divulgação

externa

de

informação

• Necessidade de maior reconhecimento da
relevância da função de actuário responsável no
contexto de uma empresa de seguros

• Estabelecer uma clara definição das funções e
responsabilidades dos actuários responsáveis, bem
como do tipo de relacionamento que deve manter
com o órgão de administração

• Limitar a possibilidade
determinadas funções·

• Necessidade de reforçar o grau de independência
do actuário

de

exercício

de

• Limitar o número de empresas de seguros nas
quais o actuário responsável exerce as suas
funções ou, em alternativa, estabelecer exigências
relativamente ao staff que apoia o exercício das
funções pelo actuário responsável·
• Requerer que o actuário responsável divulgue
determinadas informações por forma a mitigar o
risco de conflito de interesses·
• Estabelecer obrigações de divulgação à autoridade
de supervisão no caso de cessação de vínculo com
o actuário responsável

Fragilidades

Medidas
No âmbito da transposição da Recomendação da UE
sobre a independência dos auditores e da futura
directiva sobre a revisão legal de contas:·
• Dissociar a prestação de serviços de auditoria da
qualidade de membro do órgão de fiscalização

• Necessidade de reforçar o grau de independência
do auditor

• Exigir a rotatividade do auditor/sócio revisor
principal
• Restringir ou sujeitar a determinadas condições de
mitigação do risco a prestação pelo auditor ou
entidade da rede de determinados serviços
distintos da auditoria

• Significativo número de empresas não tem ainda
sistemas de gestão de riscos e de controlo interno

• Emitir normativo (já em fase de consulta de
mercado) sobre esta matéria, com base nas
melhores práticas internacionais que irão constar
do Solvência II

• Um significativo número de empresas não define
nem monitoriza de forma adequada os níveis de
tolerância ao risco

• Emitir normativo (já em fase de consulta de
mercado) sobre esta matéria com base nas
melhores práticas internacionais que irão constar
do Solvência II

• Inexistência de uma unidade funcional autónoma
para gestão de riscos num elevado número de
empresas

• Matéria
considerada
no
regulamentação acima referida

• A maioria das empresas não dispõe de um código
de conduta interno

• Emitir orientações/normativo prevendo a
necessidade de definição e implementação de um
código de conduta de divulgação pública

• Há ainda um elevado número de empresas que
não tem as políticas de conduta de mercado
documentadas e a sua divulgação não é
generalizada

• Emitir normativo que regule a definição,
implementação e documentação de políticas de
conduta de mercado acessíveis a todos os
colaboradores

• Nem todas as empresas dispõem de um
Departamento ou Serviço específico para tratar das
matérias relativas ao relacionamento com clientes

• Emitir normativo que exija a existência de um
Departamento ou Serviço com essas características

• Há ainda um número significativo de empresas que
não identificam expressamente princípios de
corporate governance

• Exigir a existência de um conjunto de princípios de
corporate governance a cumprir pelas empresas de
seguros, de acordo com a sua dimensão, natureza
e complexidade

da
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âmbito
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Pontos Fortes
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•

A responsabilidade pelo estabelecimento das principais políticas e estratégias, dos
meios para as prosseguir e respectiva monitorização e controlo está, em regra,
cometida ao órgão de administração

•

Elevado grau de divulgação interna das funções efectivamente desempenhadas e
responsabilidades de cada um dos membros do órgão de administração e
directores de topo, bem como dos vários órgãos, departamentos ou divisões da
empresa

•

Até ao final de 2007, praticamente todas as empresas de seguros disporão de um
sistema de gestão de riscos e de um sistema de controlo interno

•

Actualmente, de entre as empresas que não dispõem de um sistema de gestão de
riscos e/ou de um sistema de controlo interno, a maioria tem procedimentos
específicos para o efeito

•

Relevância das matérias cobertas pelos códigos de conduta existentes e sua
aplicação a todos os colaboradores

•

A documentação existente sobre conduta de mercado é disponibilizada, na sua
maioria, a todos os colaboradores

•

Praticamente todas as empresas de seguros dispõem de acesso a uma página na
Internet para publicação de informação e, na maioria dos casos, é disponibilizado
(ou sê-lo-á em breve) o relatório e contas

Os resultados do questionário mostram uma boa base de adesão às melhores práticas
internacionais, existindo um número razoável de empresas de seguros que, mesmo antes
de se ter verificado qualquer intervenção normativa ou orientadora específica, parecem já
ter interiorizado a importância que as matérias ligadas ao corporate governance têm nas
respectivas performance e competitividade e no reforço da confiança dos consumidores.
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Modelização Estocástica
sobre a ocorrência de
Resgates, Reduções e
Anulações em Apólices
do Ramo Vida

1 - Departamento de Desenvolvimento do ISP

1. Introdução
O presente artigo tem por objectivo efectuar uma proposta de modelização estocástica
para a ocorrência de Resgates, Reduções e Anulações de Apólices do Ramo Vida.
A importância dos Resgates é, mais ou menos, auto-evidente, na medida em que implica
a saída de recursos financeiros – não periodificados e frequentemente imprevistos – dos
cofres das empresas de seguros. A saída desses recursos por razões de decisão do foro
exclusivo dos tomadores do seguro, e às quais a empresa de seguros não se pode opor
por razões de direito contratual (nas apólices que prevêem essa possibilidade), pode
implicar na necessidade de alienação de activos financeiros em circunstâncias e em
momentos de mercado particularmente desfavoráveis em termos de preço. Isso não só
pode comprometer os objectivos de rendibilidade da empresa em relação aos seus
clientes – objectivos esses ligados a eventuais taxas de rendibilidade mínima garantida –
como pode levá-la a incorrer em perdas financeiras, se as penalizações de resgate
eventualmente previstas não forem suficientes para cobrir a depreciação dos activos a
alienar.

Por outro lado, a existência de políticas de comissionamento inflexíveis e com pagamento
integral no momento da recepção do primeiro prémio pode igualmente comprometer a
rendibilidade do negócio segurador.
Finalmente e dada a escala em que costumam ocorrer, as Anulações são as ocorrências
que se afiguram como potencialmente menos ameaçadoras para a solvência das
empresas de seguros. Com efeito, as anulações implicam geralmente em gastos pouco
significativos, tais como os custos de processamento e envio da apólice por correio, uma
vez que, de acordo com as actuais disposições fiscais, o imposto de selo (cobrado no
momento da emissão das apólices) é devolvido em caso de anulação.
Este tipo de trabalho de modelização constitui uma etapa de execução incontornável na
medida em que frequentemente os consumidores assumem comportamentos que pouco
têm a ver com o exercício de oportunidade de arbitragem financeira e cujo impacto sobre
a probabilidade de insolvência tem que ser testado.
A perspectiva de longo prazo de uma apólice de Seguro de Vida, associada à eventual
cobertura de riscos contingenciais sobre a vida humana, pode facilmente sobrepor-se aos
raciocínios mais imediatistas de arbitragem financeira, na medida em que ao envolver a
extinção ou transformação de uma apólice existente, a aparente mais-valia financeira
resultante do exercício da opção de Resgate ou Redução por parte do consumidor poderia
ser insuficiente para cobrir os custos de uma nova cobertura de riscos demográficos se ele
quisesse efectuar um novo contrato de seguro de vida.
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Já a ocorrência de Reduções tem, sobretudo, impacto ao nível da redução dos fluxos
financeiros associados aos prémios contratados e previstos para encaixe futuro. Não há,
por esta via, saída de recursos financeiros dos cofres das empresas de seguros, deixa é de
haver entrada de fluxos financeiros futuros. Os problemas que este tipo de situação pode
causar para a solvência das empresas de seguros são menos imediatos e directos do que
nos casos de Resgate, mas podem manifestar-se a prazo, nomeadamente porque a
empresa pode ter dimensionado os seus quadros de pessoal em função de determinadas
metas de crescimento de carteira e o desaparecimento de fluxos de prémios futuros pode
arrastar consigo perdas de economia de escala, tornando a empresa menos competitiva
e, consequentemente, mais frágil face a crises futuras.
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Por outro lado, com frequência, as situações de dificuldade financeira e necessidade de
liquidez imediata ao nível pessoal podem levar um tomador de seguro a resgatar uma
apólice num momento em que, a valores de mercado, essa operação lhe vai gerar
menos-valias financeiras.
Contudo, a hipótese de que o exercício das opções de Anulação, Resgate ou Redução de
Apólices de Seguro de Vida por parte do respectivo tomador fosse essencialmente guiada
por condicionantes económicas directa ou indirectamente ligadas à sua capacidade de
ganho não nos parecia desprovida de lógica. Importava investigar a sua verosimilhança a
partir das séries estatísticas coligidas ao longo do tempo pelo Instituto de Seguros de
Portugal e da análise de correlação com algumas das principais variáveis
macroeconómicas nacionais.

2. Estrutura e tipologia dos dados estatísticos
utilizados
A estrutura e tipologia dos dados estatísticos disponíveis sobre Resgates, Reduções e
Anulações não foi uniforme ao longo do tempo, o que veio suscitar a necessidade de
utilizar algumas hipóteses de inter-relação lógica para colmatar os lapsos encontrados.
Embora tais hipóteses tenham procurado nortear-se pelo sentido da evolução mais
provável, não foi, obviamente, possível validá-las através de comparações com outras
estruturas de dados.
Para a elaboração deste trabalho foi feita a exploração de produtos de Seguro de Vida
com Participação nos Resultados e com opções de Resgate e Redução, geridos através de
fundos de investimento autónomo.
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O tipo de seguros estudados foram;
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Seguros Individuais
–
não ligados com participação nos resultados:
resgates - seguros de capital diferido com contrasseguro (1984 a 2001), PPR
(1991 a 2001) e seguros mistos (1984 a 2001)
reduções - seguros de capital diferido com contrasseguro (1984 a 2001), PPR
(1991 a 2001) e seguros mistos (1984 a 2001)
anulações – seguros de capital diferido com contrasseguro (1984 a 2001), PPR
(1991 a 2001), seguros mistos (1984 a 2001), seguros temporários (1984 a
2001)
–
ligados a fundos de investimento:
Capitais diferidos com contrasseguro e PPR (1995 a 2001)
Seguros de Grupo
–
não ligados com participação nos resultados:
resgates - seguros de capital diferido com contrasseguro (1984 a 2001) e
seguros mistos (1984 a 2001)
reduções - seguros de capital diferido com contrasseguro (1984 a 2001) e
seguros mistos (1984 a 2001)
anulações - seguros de capital diferido com contrasseguro (1984 a 2001),
seguros mistos (1984 a 2001), seguros temporários (1984 a 2001).

3. Principais Indicadores Económicos
Os principais indicadores económicos que apresentam graus de correlação significativos
com a incidência dos eventos de Resgate, Redução e Anulação de apólices do ramo Vida
são os que de seguida se ilustram graficamente.

É de notar que as crono-séries das variáveis económicas em questão têm o seu início no
ano de 1988 devido a problemas de coerência de base de dados.
Antes daquela data, as mesmas variáveis eram medidas de acordo com critérios
ligeiramente diferentes (definidos quer pelo Instituto Nacional de Estatística, quer pelo
Banco de Portugal), o que conduzia, necessariamente, a valores não compatíveis entre si.
Por razões de comparabilidade, as crono-séries relativas aos Resgates, Reduções e
Anulações tiveram igualmente que basear-se no período 1988-2001, com algumas
excepções pontuais criadas para a análise de “lags”, que se encontram devidamente
identificadas no trabalho que adiante se apresenta.

4. Análise de Correlações
Tal como havíamos referido atrás, a hipótese de que o exercício das opções de Anulação,
Resgate ou Redução de Apólices de Seguro de Vida por parte do respectivo tomador fosse
essencialmente guiada por condicionantes económicas directa ou indirectamente ligadas
à sua capacidade de ganho não parecia desprovida de lógica.
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Obs: No gráfico seguinte, a evolução das cotações do índice BVL-Geral é apresentada
numa escala de 1/10 para não prejudicar o efeito de visualização conjunta.
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É justamente uma análise de correlação que nos deverá permitir estabelecer as relações
de dependência entre as variáveis em estudo e identificar quais das variáveis
macroeconómicas conhecidas são mais relevantes para o estabelecimento de um nexo de
causa e efeito.
Só depois de validada a hipótese supra é que se torna possível passar à fase seguinte, que
consistirá na modelização estocástica dos Resgates, Reduções e Anulações condicionada
pelo comportamento das variáveis macroeconómicas relevantes.

Modelização Estocástica sobre a
ocorrência de Resgates, Reduções e
Anulações em Apólices do Ramo Vida

O diagrama a seguir apresentado ilustra as correlações mais expressivas entre os
indicadores macroeconómicos que foram identificados como mais relevantes para explicar
a evolução dos Resgates, Reduções e Anulações dos seguros e operações do ramo vida,
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4.1 Correlações entre a frequência de Resgates e de
Reduções e as variáveis macroeconómicas
4.1.1 Seguros Individuais – Resgates nas principais modalidades
do Ramo Vida
As frequências de ocorrência anual ou taxas de incidência de resgate e de redução das
principais modalidades apresentam evoluções e correlações diferentes nos seguros
individuais e nos seguros de grupo.

Começaremos por analisar a situação relativa aos seguros individuais.

•

As variáveis macroeconómicas mais relevantes são justamente aquelas que
apresentam coeficientes de correlação com maior valor absoluto (sejam eles positivos
ou negativos) e um nexo plausível de causa e efeito;

•

Um outro aspecto a ter em conta é o coeficiente de correlação entre duas variáveis
que pode ser maior ou menor, dependendo dos “lags” considerados (efeito de
correlação desfasada n-períodos no tempo).
–

Por exemplo, de acordo com o quadro de correlações atrás referido, em Portugal,
a mais forte correlação existente entre a série das taxas de resgate das principais
modalidades de seguro individual e a série das taxas de crescimento real do
consumo privado é uma correlação negativa (-0.54263) que ocorre com um “lag
(–1)” (i.e., com desfasamento de um ano para trás da primeira série relativamente
à segunda ou com um “lag (1)”, ou desfasamento de um ano para a frente, da
segunda série relativamente à primeira).

–

Por outras palavras, a relação de causa e efeito mais forte entre as duas variáveis
supra corresponde a uma situação em que a taxa de crescimento real do consumo
privado de cada ano influencia inversamente a intensidade da taxa de resgate de
capitais do ano seguinte (quanto maior a taxa de crescimento real do consumo
privado, menor a taxa de resgate de capitais do ano seguinte).
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Conforme indicado na tabela de correlações seguinte, é possível calcular os coeficientes de
correlação entre a taxa de resgate de capitais e cada uma das variáveis macroeconómicas
em referência, contudo, poucas dessas variáveis podem ser consideradas como relevantes
para efeitos de explicação da tendência de evolução observada.
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–
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Já entre a série das taxas de resgate das principais modalidades de seguro
individual e a série das taxas de crescimento real do consumo público observa-se
uma correlação negativa (traduzida num coeficiente de –0,63792) que ocorre com
um “lag (0)”.

Como se pode observar nas tabelas atrás apresentadas, foi criada uma regra prática,
coluna D, cujo efeito é o de criar uma aproximação entre a curva de evolução temporal de
uma função composta das taxas de crescimento real do consumo privado e público e a
curva de evolução temporal da série das taxas de resgate de capitais.
O objectivo último da regra prática é o de articular os resultados da simulação estocástica
das variáveis macro-económicas independentes a fim de obter uma variável aleatória
agregada cuja distribuição se revele adequada à modelização da variável dependente (que
no exemplo em causa corresponde à taxa de resgate de capitais).
Esta regra prática traduz-se na fórmula seguinte, que visa minimizar os desvios entre a
curva de evolução temporal por ela gerada e a curva correspondente à evolução temporal
das taxas de resgate de capitais. Obs: A “regra prática” aqui enunciada não é a única
alternativa viável. Outras tentativas baseadas na ponderação dos factores de correlação
foram ensaiadas, mas geraram problemas.

Aquela circunstância torna necessário o recurso à modelização das diferenças entre as
duas séries (a da variável dependente e a da “regra prática”) para obter, finalmente, uma
modelização estocástica adequada para a variável dependente.
Contudo, porque a aplicação da “regra prática” já minimizou, em grande parte, os
desvios entre as duas séries, o parâmetro de volatilidade correspondente torna-se mínimo
e a eficiência da estimação é substancialmente aumentada.
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Uma primeira consequência da aplicação desta estratégia é ilustrada no gráfico seguinte,
onde é visível que a volatilidade implícita da “regra prática” é diferente (superior, neste
caso) à da taxa de resgate de capitais.
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É de notar que – no quadro de correlações descrito – podem ser encontrados outros
factores de correlação bastante expressivos entre a taxa de resgate de capitais e outras
variáveis macroeconómicas, ou entre as mesmas variáveis mas com “lags” diferentes,
nomeadamente no caso das taxas de crescimento do Consumo Privado e do Rendimento
Disponível das Famílias, ambos com “lag(-2)” e coeficientes de correlação de -0.65026 e
-0.61683, respectivamente.
À primeira vista poderia parecer que as séries com coeficientes de correlação de módulo
mais elevado deveriam sempre ser preferidas como base explicativa das variáveis
dependentes, em detrimento de outras séries com coeficientes de valor absoluto mais
baixo, contudo, há aspectos práticos que podem pôr em causa aquele tipo de opção.
• Em séries cuja extensão (no nosso caso cerca de 13 a 14 anos) deve ser inevitavelmente
considerada como curta – pelo menos numa lógica de longo prazo – escolher “lags” de
ordem superior a zero significa sempre perder informação.
–

Um “lag” de uma unidade [“lag (1)”; “lag (-1)”] implica a perda de informação de
um ano numa das séries, o que condiciona a extensão de todas as demais séries
que com ela são comparadas;

–

“Lags” de duas unidades empobrecem ainda mais a informação estatística
necessária à modelização das variáveis em estudo e, nessa medida, devem ser
preteridos em favor dos “lags” de menor extensão, especialmente se a magnitude
dos coeficientes de correlação que lhes estão associados, num e noutro caso, são
compatíveis.
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• Por outro lado podem também existir correlações extremamente elevadas entre duas
séries, correlações essas cujo efeito explicativo para uma relação de causa e efeito é
completamente espúrio – a existência de um nexo de causalidade lógico e plausível é
indispensável.
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–

Não faz muito sentido pensar que o coeficiente de correlação (de 0.65234)
existente entre a série dos resgates de capitais dos seguros individuais e a evolução
do índice de cotação de acções BVL-Geral, com “lag(1)”, possa significar que a
elevada taxa de resgates de um dado ano condicione um aumento do índice de
cotação de acções um ano mais tarde – isso poderia ser verdade se as acções
fossem uma aplicação de refúgio sistemático em caso de descontentamento com
a rendibilidade das carteiras de activos dos seguros de vida (o que não é o caso),
mas o montante dos resgates teria que ser suficientemente elevado para explicar
o valor da capitalização bolsista.

4.1.2 Seguros Individuais – Reduções nas principais modalidades
do Ramo Vida
O processo de cálculo de correlações com a série das Reduções de capital das apólices
individuais do ramo vida segue a mesma lógica e metodologia descritas em relação aos
Resgates, pelo que julgamos ser dispensável a apresentação de comentários elaborados.
Também foi calculado um quadro de correlações entre a taxa de Reduções e as variáveis
macroeconómicas, sendo o coeficiente de correlação mais elevado, em termos absolutos,
o corresponde a uma correlação inversa (-0.43909) com “lag (0)”, em relação à taxa de
crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB real) Português.

A “regra prática” criada para aproximar a curva de evolução temporal da série das taxas
de redução de capitais é dada por:

Através da modelização das diferenças entre as duas séries (a da variável dependente e a
da “regra prática”) pode-se finalmente obter uma modelização estocástica adequada
para a variável dependente, cuja explicação detalhada será fornecida posteriormente.

4.1.3 Seguros de Grupo – Resgates nas principais modalidades
do Ramo Vida
Tal como havíamos referido, as frequências de ocorrência anual de resgates e reduções
dos seguros de grupo apresentam evoluções e correlações diferentes das dos seguros
individuais. Todavia, o método seguido para encontrar a regra prática que visa minimizar
os desvios entre a curva de evolução temporal por ela gerada e a curva correspondente à
evolução temporal das taxas de resgate de capitais seguirá a mesma linha dos propostos
para o caso dos Seguros Individuais.
Nas análises que se seguem há que ter em conta o facto dos seguros de grupo serem,
essencialmente, seguros celebrados pelas empresas e associações em favor dos seus
funcionários e associados – sejam tais seguros contributivos ou não, por parte dos
indivíduos participantes, em geral a iniciativa pertence sempre à instituição ou à empresa
e reflecte os seus interesses e políticas orçamentais – assistindo à entidade tomadora do
seguro o direito de resgate de apólice.

–

Por exemplo, de acordo com o quadro de correlações elaborado, em Portugal, a
mais forte correlação existente entre a série das taxas de resgate das principais
modalidades de seguro de grupo e as séries das variáveis macroeconómicas
analisadas é a correlação negativa (-0.66430) com série das taxas de crescimento
real do PIB real mundial que ocorre com um “lag (0)” (i.e., sem qualquer
desfasamento anual da primeira série em relação à segunda).

–

Por outro lado, o coeficiente de correlação com a taxa de crescimento do PIB real
português é extremamente baixo e negativo (-0.21480) com “lag (0)”, enquanto
que com “lag (-2)” a correlação é positiva e relativamente alta (0.41468);

–

A interpretação conjunta destes dois tipos de evolução, com o propósito de divisar
um nexo de causa e efeito, pode levar-nos à seguinte hipótese:
•

“A existência de perspectivas económicas favoráveis para as empresas
(induzidas pela evolução positiva do crescimento do PIB mundial)
contribuem para a criação de emprego e para a redução do desemprego,
ao mesmo tempo que reforçam nelas o sentimento positivo quanto à
capacidade de crescimento sustentado – isto contribui para manter a
generosidade das empresas em relação aos seus trabalhadores, no tocante
aos benefícios laborais complementares da Segurança Social financiados
através de seguros de grupo e reduz a necessidade do recurso a operações
de resgate.”
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• Uma vez mais deveremos ter em conta que as variáveis macroeconómicas mais
relevantes são justamente aquelas que apresentam coeficientes de correlação com maior
valor absoluto (sejam eles positivos ou negativos) e um nexo plausível de causa e efeito;
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•

–

“Por outro lado, a ocorrência continuada de resultados económicos menos
positivos a nível doméstico (PIB português) leva-as a equacionarem
políticas de reestruturação conducentes a economias de custos
envolvendo eventuais despedimentos, políticas essas que, por serem
difíceis e dolorosas, tendem a ser implementadas com algum atraso em
relação ao início do período de crise, levando a um aumento de resgates
desfasado de alguns anos – eventualmente quando a economia já se
encontra em contraciclo.”

A desvantagem estatística da modelização com “lags” elevados já atrás foi
referida e o efeito de correlação positiva encontrado é, provavelmente, espúrio,
também pelas razões atrás apontadas. Esta dupla situação de dependência pode
gerar influências conflitantes (quando a influência positiva e negativa ocorrem em
simultâneo). Uma forma de resolver o problema é basearmos a nossa modelização
exclusivamente na evolução do índice de cotação de acções nacionais: o BVL-Geral,
que apresenta um coeficiente de correlação de -0.57834 com um “lag (-1)”.
•

A vantagem desta hipótese é evidente: um”lag (-1)” é francamente
preferível a um “lag (-2)” e o bem-estar (ou mal-estar) económico das
empresas portuguesas tende a ser reflectido através daquele índice
bolsista.
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A “regra prática” criada para aproximar a curva de evolução temporal da série das taxas
de resgate de capitais dos seguros de grupo é dada por:
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Através da modelização das diferenças entre as duas séries (a da variável dependente e a
da “regra prática”) pode-se finalmente obter uma modelização estocástica adequada
para a variável dependente, cuja explicação detalhada será fornecida posteriormente.

4.1.4 Seguros de Grupo – Reduções nas principais modalidades
do Ramo Vida
O processo de cálculo de correlações com a série das reduções de capital das apólices de
grupo do ramo vida segue a mesma lógica e metodologia descritas nos pontos
anteriormente expostos, pelo que julgamos ser dispensável a apresentação de maiores
comentários.
A “regra prática” criada para aproximar a curva de evolução temporal da série das taxas
de redução de capitais é dada por:

Ou seja, as variáveis macroeconómicas que apresentaram um coeficiente de correlação
mais elevado foram a taxa de crescimento real do Consumo Público (com “lag(0)”) e a
taxa de variação do índice de acções BVL-Geral (com “lag(-1)”).

É conveniente que se esclareça a razão de ser da adopção de algumas opções sub-óptimas,
nomeadamente:
–

O facto de a "regra prática" ter sido definida através de função composta que
conjuga a variação do índice BVL-Geral com a taxa de crescimento real do
Consumo Público, em vez da Taxa de Desemprego como seria lógico – uma vez
que o coeficiente de correlação da taxa de redução de capitais com esta última
variável revelava um nexo lógico imediato (mais desemprego, menor necessidade
de capitais seguros, logo, redução dos mesmos), com um valor positivo de
0.26524 (note-se, contudo, que este valor também não é muito elevado) –
enquanto que a correlação com a taxa de crescimento do Consumo Público era
inversa, com um nexo lógico plausível mas mais distante (menos Consumo
Público, menos emprego) e de menor valor absoluto (-0.16259);

–

É que, de acordo com o esquema de correlações entre variáveis macroeconómicas
referido anteriormente, a própria Taxa de Desemprego teria que ser obtida a partir
dos cenários de modelização da taxa de crescimento real do Consumo Público (por
composição com os cenários do Emprego Total, da taxa de crescimento real do
Consumo Privado e da Taxa de Rendimento das Famílias);

–

A opção adoptada permitiu-nos economizar várias etapas de modelização,
gerando, ainda assim, uma modelo bastante adequado aos nossos propósitos.

4.1.5 Anulações – Seguros Individuais e de Grupo

Apesar de terem sido encontrados expressivos factores de correlação entre a taxa anual
de perda de capitais seguros devido a anulação de apólices e diversas variáveis
macroeconómicas (tendo em conta vários tipos de “lags”), não se divisa nenhum nexo
lógico de causalidade entre a primeira e as segundas (as causas conhecidas mais
frequentes simultaneamente no seguro individual e no seguro de grupo têm a ver com
erros de emissão e com a falta de pagamento do primeiro prémio, ou substituição de
apólices justificada por inclusão de novas cláusulas. No caso dos seguros individuais o
arrependimento do segurado num prazo de até 1 mês após a assinatura da proposta
também pode ser uma causa para a anulação do contrato), razão pela qual optámos por
modelizar estocasticamente a série das anulações de forma independente e sem qualquer
recurso a relações macroeconómicas.

5. Método de David Wilkie
O método estocástico por nós utilizado para a modelização das séries pretendidas foi o
método de David Wilkie. Este método é referido em vários “papers”, publicado por ele
próprio e por outros matemáticos, em diversas ocasiões e para efeito de aplicações
bastante variadas.
Um dos modelos utilizados por David Wilkie, foi o chamado Modelo Inflacionário.
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Ao contrário da evolução verificada relativamente aos Resgates e Reduções, as
frequências de ocorrência anual ou taxas de incidência de anulação de apólices do ramo
vida apresentam evoluções e correlações bastante semelhantes nos seguros individuais e
nos seguros de grupo.
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Este modelo pode, com facilidade, ser também adaptado e utilizado para efeitos de
estimação de taxas técnicas de juro se definirmos as seguintes variáveis:

Neste quadro de variáveis o modelo é dado pelo seguinte processo auto-regressivo de
1ª ordem:

e Zt é uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas
segundo uma distribuição normal padrão.

5.1

Simulações estocásticas das variáveis económicas pelo
Método de David Wilkie
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A nossa estratégia de modelização das variáveis macroeconómicas seleccionadas para
explicar as ocorrências de resgates, reduções e anulações de apólices do ramo vida
baseou-se nas correlações existentes entre elas.
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Variáveis como o Consumo Público, a Formação Bruta de Capital Fixo e o Consumo
Privado apresentavam coeficientes de correlação tão elevados com as taxas de
crescimento real do Produto Interno Bruto (com “lag (0)”), que poderiam ser modelizadas
directamente a partir do mesmo.
Situação semelhante ocorria relativamente ao índice BVL-Geral de cotação das acções, só
que os índices de correlação de módulo mais elevado com outras variáveis
macroeconómicas diziam respeito à série da taxa de crescimento do PIB real (com um “lag
(-2)”) e com a Formação Bruta de Capital Fixo (com “lag (1)”), podendo contudo ser
satisfatoriamente modelizado exclusivamente a partir da série do PIB.
Por outro lado, variáveis como o Rendimento Disponível das Famílias, o Emprego Total e
a Taxa de Desemprego apresentavam coeficientes de correlação elevados com mais do
que uma das restantes variáveis macro-económicas e requeriam a formulação de uma função
composta de múltiplas influências para atingir o objectivo de modelização adequada.
(Estas conclusões podem ser revistas no diagrama, representado no capítulo “Análise de
Correlações”, que indica as correlações entre os indicadores macroeconómicos).
Com excepção da série das taxas de crescimento real do PIB (cujo processo de
modelização foi calculado isoladamente), todos os valores conhecidos das demais séries
de variáveis macroeconómicas foram modelizados a partir dos respectivos desvios ou

diferenças em relação aos valores de uma outra série já modelizada, correspondendo a
série do Rendimento Disponível das Famílias a um caso especial (baseado na modelização
das diferenças em relação a uma função composta).
Para os efeitos acima referidos trabalhou-se exclusivamente com transformações dos
valores conhecidos das taxas das séries iniciais em valores de força de crescimento
.
Após concluída a modelização das séries transformadas, retoma-se a simulação dos
valores da série de origem através de nova transformação do tipo
.
Este passo intermédio, de modelização das variáveis macroeconómicas, é estritamente
necessário, pois, seguindo a nossa linha de estratégia, só conseguimos alcançar uma
eficaz modelização das nossas variáveis dependentes (Resgates e Reduções), quando
estudadas a fundo as variáveis independentes que lhes estão correlacionadas.
O processo de modelização seguiu processos idênticos nas diversas séries, por isso
faremos uma resumida explicação de apenas uma variável macroeconómica.
A série das taxas de crescimento real do PIB foi modelizada separada e isoladamente, pela
importância no âmbito mais lato na modelização das taxas de Resgate e de Redução dos
seguros de vida, na medida que todas as variáveis macroeconómicas que apresentam
elevada correlação com estas taxas se encontram fortemente correlacionadas com o
Produto Interno Bruto.

Tal como acima referido, os valores da série das taxas de variação real do Consumo
Privado foram transformados nas respectivas forças de crescimento (ver coluna B da
tabela), das quais se deduziu o valor da força de crescimento tendencial do PIB (ver
C da tabela), força de crescimento essa que, na coluna C, corresponde
colunas C e D=B-C
à fórmula
, uma vez que 1988 é a origem do
referencial da série do PIB seleccionada.
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Série do Consumo Privado
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C), graficamente a seguir ilustrados,
Os valores da série das diferenças (ver coluna D=B-C
foram depois objecto de uma modelização estocástica.

O primeiro passo na modelização consiste na estimação dos valores µ ∗(n) = E[µ t ∗(n)], com

A estimação destes valores é efectuada através de um conjunto de metodologias
complexas, onde se destacam o método de avaliação de Werner Hürlimann e os Testes de
Hipótese dos Mínimos Quadrados Ponderados.
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Os possíveis valores encontrados para os parâmetros são:
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µ = –0.015 , σ = 0.018 , a = 0.7
Depois de encontrados os parâmetros, gera-se um conjunto de cenários estocásticos e
transforma-se este conjunto num gráfico por níveis de confiança que nos permitirá
executar o processo de validação do modelo.
Conforme de seguida se pode observar graficamente, os valores históricos da série das
diferenças encontram-se compreendidos entre níveis de confiança confortáveis em
termos prudenciais (10% – 92%).

O processo de simulação final consiste na adição das forças de crescimento simuladas da
série das diferenças com a força de crescimento tendencial do PIB real português,
, correspondente ao nível de confiança a 50%
tendo o ano de 1988 como referencial de origem.
Após concluída a modelização das séries transformadas, retoma-se a simulação dos
valores da série de origem através de nova transformação do tipo

Como podemos observar, o gráfico da simulação da Taxa de Crescimento do Consumo
Privado comporta todos os valores históricos observados e revela-se adequado do ponto
de vista prudencial, assim como acontecera com o gráfico da série das diferenças entre o
Consumo Privado e PIB real português.

Observações:
É de notar que, em vez de termos modelizado a série da força de crescimento do
Consumo Privado em função da força tendencial de Crescimento Real do PIB, poderíamos
ter escolhido outras opções de modelização. Por exemplo:
–

Os valores da série da força de crescimento do Consumo Privado (coluna B)
poderiam ter sido modelizados isoladamente e sem qualquer relação de
dependência com a série de crescimento do PIB real;
•

–

Contudo, essa alternativa poderia criar dificuldades insuperáveis
relativamente a projecções estocásticas para horizontes futuros
envolvendo múltiplas variáveis coerentemente inter-relacionadas, na
medida em que a modelização do Consumo Privado estaria
completamente desligada das demais variáveis macro-económicas.

Mesmo mantendo a relação de dependência funcional entre as séries, os valores
da série das diferenças (coluna D=B-C) entre a força de crescimento do Consumo
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A fórmula que traduz as características combinadas das forças acima descrita é dada por:
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Privado (coluna B) e o valor da força tendencial de Crescimento Real do PIB (coluna
C) poderiam ter sido definidos como D=B-A e, posteriormente, modelizados.
•

Contudo, essa alternativa acabaria por ter um efeito semelhante à da
estratégia efectivamente escolhida, com a diferença de implicar que
quaisquer projecções estocásticas do Consumo Privado para horizontes
futuros teriam que ser conseguidas a partir de duas séries de simulações
estocásticas – a série das diferenças e a série da força de crescimento do
PIB real – tornando impossível a simulação isolada da série do Consumo
Público (por outras palavras, seria uma opção muito menos económica em
termos de esforço e que não acrescentaria um maior grau de adequação
ao modelo).

5.2 Simulações estocásticas dos Resgates, Reduções e
Anulações pelo Método de David Wilkie
A nossa estratégia de modelização das taxas de Resgate e Redução das apólices do ramo
vida baseou-se no estudo das respectivas correlações com as variáveis macroeconómicas
explicativas seleccionadas para o efeito. Este estudo, desenvolvido separadamente para as
apólices de seguro individual e de seguro de grupo, levou à formulação de “regras
práticas” cujo efeito era o de criar uma aproximação entre a curva de evolução temporal
de uma função composta das taxas de crescimento das variáveis macroeconómicas
relevantes e a curva de evolução temporal das séries das taxas de Resgate e Redução de
capitais.
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O objectivo último dessas regras práticas era o de articular os resultados da simulação
estocástica das variáveis macro-económicas independentes, a fim de obter uma variável
aleatória agregada cuja função de distribuição de probabilidade se revelasse adequada à
modelização das variáveis dependentes (as taxas de resgate e de redução).
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Posteriormente tornava-se necessário o recurso à modelização das diferenças entre as
duas séries (a da variável dependente e a da “regra prática”) para obter, finalmente, uma
modelização estocástica adequada para a variável dependente.
Por outro lado, as taxas de resgate, redução e anulação que foram estudadas
correspondem, efectivamente, a taxas de frequência relativa ou rácios de incidência
daqueles fenómenos sobre o conjunto de apólices ou de pessoas seguras inicialmente
existentes em cada um dos exercícios analisados, enquanto que as taxas que maior
utilidade teriam para nós – em termos de estudo de impacto sobre a solvência das
empresas de seguros – seriam as taxas de severidade ou rácios dos valores das
importâncias financeiras perdidas devido a cada um dos referidos fenómenos em relação
ao total de fundos associados intrinsecamente à existência das mesmas apólices
(provisões técnicas, provisões matemáticas e margem de solvência).
Assim sendo, a nossa estratégia de modelização estocástica das taxas de Resgate e
Redução passa por duas etapas:
•

a primeira corresponde à modelização estocástica das taxas de frequência
relativa dos fenómenos em análise a partir das “regras práticas”;

•

a segunda corresponde a converter as taxas de frequência relativa em taxas de
severidade.

5.2.1 Seguros Individuais – Resgates nas principais modalidades
do Ramo Vida
A “regra prática” encontrada para criar uma aproximação entre a curva temporal de uma
função composta das taxas de crescimento real do consumo privado e público e a curva
de evolução temporal da série das taxas de Resgates correspondia à seguinte função:

A série das diferenças entre a série das taxas de resgates e a função composta pela das
taxas de crescimento real do consumo privado e público foi, posteriormente, objecto de
uma simulação estocástica semelhante à anteriormente descrita para o Consumo Privado.
Deste modo, depois de efectuados os devidos cálculos, –0.0012 é um possível valor para
µ , enquanto que o par ordenado (0.013, 0.55) se revela adequado para a modelização
do desvio-padrão (σ ) e do coeficiente de autocorrelação (a ).
A fase seguinte do processo corresponde à geração de cenários estocásticos para a série
das diferenças, que poderá ser transformado num gráfico por níveis de confiança
estocásticos que permite executar o processo de validação histórica do modelo.
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Conforme se pode observar no gráfico seguinte, os valores históricos da série das
diferenças encontram-se compreendidos entre níveis de confiança confortáveis em
termos prudenciais (10% - 92%).
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O processo de simulação final consiste na adição das forças de crescimento simuladas da
série das diferenças . . .

com as forças de crescimento simuladas a partir da “regra prática” referida
anteriormente.

a qual, por sua vez, é alimentada pelas simulações da força de crescimento do Consumo
Privado, com δ 0 = δ 1988, devido ao desfasamento de 1 ano em relação ao referencial de
origem (1989). . .

... e pelas simulações da força de crescimento do Consumo Público, com δ 0 = δ 1989, ou seja:

Após concluída a modelização das séries transformadas, retoma-se a simulação dos
valores da série de origem através de nova transformação do tipo
,
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A fórmula que traduz as características combinadas das forças acima descrita é dada por:

como atrás havíamos referido.
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O gráfico da série da simulação dos valores da taxa de incidência de resgates (ou “taxa de
resgates”), organizado por níveis de confiança estocásticos permite-nos reconfirmar o
processo de validação histórica do modelo.

Outro aspecto a considerar é a inexistência de taxas de resgate negativas.
O facto dos valores da taxa de incidência de resgates das principais modalidades do
seguro individual permitirem a validação histórica, ou retrospectiva, do modelo e
respectivos parâmetros não significa que esse mesmo modelo seja válido para todas as
modalidades do agregado em estudo, pelo que há que proceder à análise das taxas de
resgate para cada uma das modalidades de seguro que integram aquele conjunto. Esta
análise pode ser ilustrada pelo gráfico que se segue.
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Como se pode verificar pelo gráfico anterior, os valores históricos da série da Taxa de
Resgates encontram-se compreendidos entre níveis de confiança confortáveis em termos
prudenciais (5% - 82%), ou seja, ligeiramente acima dos níveis de confiança encontrados
para a série das diferenças (10% - 92%), circunstância essa que, em princípio, pensamos
que se deve principalmente ao facto de a modelização das variáveis ter sido efectuada
com base nos valores simulados, ou seja, existem duas influências geradoras de
volatilidade provenientes dos valores simulados das séries do Consumo Privado e do
Consumo Público, que por sua vez foram modelizadas através da série do PIB, o que
também origina uma fonte de volatilidade, além da série das diferenças, o que cria 4
fontes de volatilidade, ao nível do processo de simulação estocástica para obter a variável
final. Todavia esta não coincidência dos limites dos níveis de confiança da série das
diferenças, entre a Taxa de Resgates e o Consumo Público + Consumo Privado (“lag(1)”),
pode também ter ficado a dever-se a outras múltiplas causas, tal como os problemas de
significância estatística ligados ao número limitado de simulações (2000) e aos efeitos de
pequenos arredondamentos por defeito introduzidos no valor de alguns dos estimadores
das variáveis estocásticas modelizadas.
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Os resultados da análise do gráfico apresentado revelam que o modelo é razoavelmente
adequado para quase todas as modalidades em referência, excepto para os seguros PPR
cujas taxas de resgate relativas ao ano de 1994 (a seguir à crise dos mercados bolsistas de
1993) são quase o dobro do valor correspondente ao nível de confiança a 1%, embora
nesse mesmo ano o peso do seu volume de capitais seguros no conjunto das modalidades
em estudo seja de apenas 7%.
Por outro lado, não podemos esquecer-nos de que até agora estivemos a analisar
exclusivamente taxas de incidência de resgates e não as taxas de severidade de resgates
das principais modalidades do seguro individual – ou seja, aquelas que são efectivamente
relevantes para estimar o impacto sobre a situação de solvência da carteira.
Apesar das limitações existentes ao nível dos dados estatísticos sobre o volume de
provisões matemáticas de cada tipo de modalidade de seguro para efeitos de comparação
com os capitais seguros (limitações estas que foram controladas com a ajuda de uma
estratégia baseada em ajustes através de uma regressão linear), há que procurar
confirmar se o sentido genérico das conclusões retiradas em relação às taxas de incidência
de Resgates se mantém dentro da nova moldura das taxas de severidade.
Se repetirmos o processo de modelização para a série das taxas de severidade de resgate
para as principais modalidades do seguro individual e depois compararmos os resultados
da simulação estocástica com as taxas de severidade de resgate, modalidade a
modalidade, poderemos construir o gráfico seguinte, organizado por níveis de confiança
estocástica.
Obs: Por uma questão de economia de texto, prescindiu-se da apresentação das etapas
discriminadas do processo de cálculo, sendo referidos apenas os parâmetros do modelo.

µ = 0,019

σ = 0,01
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a = 0,95
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Constata-se que as conclusões referidas para as taxas de incidência dos Resgates se
mantêm genericamente válidas no contexto das taxas de severidade de resgate,
modalidade a modalidade, embora, desta feita, a importância relativa do desvio das taxas
dos PPR relativas ao ano de 1994 se revele bastante menor que anteriormente (em vez de
atingir uma escala 100% superior ao valor do nível de confiança a 1% relativo aos capitais
seguros, o desvio é agora apenas cerca de 50% superior àquele nível reportado às perdas
de valor das provisões matemáticas).

5.2.2 Seguros Individuais – Reduções nas principais modalidades
do Ramo Vida
No caso das Reduções o procedimento foi exactamente o mesmo, depois de encontrada
a “regra prática”, baseada na taxa de crescimento real do PIB, simulou-se a série das
diferenças (diferenças estas entre a “regra prática” e a variável dependente).
As fases seguintes correspondem à geração de cenários estocásticos para esta série de
diferenças, e à sua transformação num gráfico por níveis de confiança estocásticos que
permite executar o processo de validação histórica do modelo.
Tal como no caso dos Resgates, o processo de simulação final consiste na adição das
forças de crescimento simuladas da série das diferenças com a “regra prática”, a qual, por
sua vez, é alimentada com as forças de crescimento simuladas do PIB,

Deste modo, chegamos finalmente à simulação pretendida da taxa de reduções, que será
organizada por níveis de confiança, o que nos permite reconfirmar o processo de
validação histórica do modelo.

Apesar da importância relativamente reduzida dos PPR nos anos em que o limite do nível
de confiança a 1% é ultrapassado, os seguros Mistos apresentam um peso muito
relevante no conjunto das principais modalidades do seguro individual e no período em
estudo. Os factos acima relatados poderiam justificar a conveniência e proceder a uma
modelização individualizada das taxas de redução dos seguros Mistos.
Contudo, há igualmente que reconhecer que a importância do impacto das Reduções de
apólices do seguro de vida para efeitos de solvência é relativamente reduzida, uma vez
que não afectam o volume dos fundos em gestão mas sim os fluxos financeiros previstos
relativamente ao recebimento dos prémios futuros.

5.2.3 Seguros de Grupo – Resgates nas principais modalidades do
Ramo Vida
Relembremos a “regra prática” criada para aproximar a curva de evolução temporal da
série das taxas de resgate de capitais.
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Para fazer uma análise completa do estudo da taxa de incidência de reduções,
procedemos à análise das taxas de redução para cada uma das modalidades de seguro
que integram o conjunto inicial, onde se constatou que o modelo é adequado apenas
para a modalidade de Capital Diferido com Contrasseguro, uma vez que as taxas de
redução dos seguros PPR e dos seguros Mistos ultrapassam substancialmente o valor
correspondente ao nível de confiança a 1%.
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Podemos verificar através da análise gráfica a aproximação latente entre esta e a série da
variável dependente.

Tal como aconteceu no caso dos seguros individuais, o processo de simulação final
consiste na adição das forças de crescimento simuladas da série das diferenças com as
forças de crescimento simuladas a partir da “regra prática”, a qual, no caso dos resgates
dos seguros de grupo, será alimentada pelas simulações da força de crescimento do
BVL - Geral. Por sua vez, esta última série foi antecipadamente simulada a partir da série
do PIB.
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Depois procedeu-se à construção do gráfico, organizado por níveis de confiança,
composto pela série simulada da taxa de incidência de resgates global e pelas séries
correspondentes às diferentes modalidades.
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Os resultados finais revelam que o modelo é razoavelmente adequado para todas as
modalidades utilizadas para este estudo, apesar da série correspondente aos seguros
Mistos e seguros de Capital Diferido com Contrasseguro apresentarem valores inferiores
ao nível de confiança a 99% em 1991 (é irrelevante por tratar-se do início do referencial
para o conjunto das modalidades).
Por outro lado, não podemos esquecer-nos de que estivemos a analisar exclusivamente
taxas de incidência de resgates e não as taxas de severidade de resgates das principais
modalidades do seguro de grupo – ou seja, aquelas que são efectivamente relevantes
para estimar o impacto sobre a situação de solvência da carteira.
O método utilizado para contornar as limitações existentes ao nível dos dados estatísticos
sobre o volume de provisões matemáticas dos seguro de grupo baseou-se na mesma
estratégia delineada para o caso dos seguros individuais.
Depois de repetirmos o processo de simulação para a série das taxas de severidade de
resgate para as principais modalidades do seguro de grupo, compararmos os
resultados da simulação estocástica com as taxas de severidade de resgate,
modalidade a modalidade, constatamos que as conclusões tiradas para as taxas de
incidência se mantêm genericamente válidas neste contexto, ou seja, o modelo
construído é válido.

5.2.4 Seguros de Grupo – Reduções nas principais modalidades
do Ramo Vida
Relembrando a regra prática encontrada para o caso das Reduções nos seguros de grupo,

os parâmetros encontrados, através dos métodos já mencionados, para a série das
diferenças são: 0.0007 para µ, enquanto que o par ordenado (0.0027, 0.62) se revela
adequado para a modelização do desvio-padrão (σ ) e do coeficiente de autocorrelação (a ).
O processo de simulação final consiste na adição das forças de crescimento simuladas da
série das diferenças com as forças de crescimento simuladas a partir da “regra prática”, a
qual, por sua vez, é alimentada pelas simulações da força de crescimento do Consumo
Público e pelas simulações da força de crescimento do BVL-Geral.
A fórmula que traduz as características combinadas das forças acima descrita é dada por:

Os resultados da análise do gráfico revelam que o modelo é adequado apenas para a
modalidade de Capital Diferido com Contrasseguro, uma vez que as taxas de redução dos
seguros Mistos ultrapassam substancialmente o valor correspondente ao nível de
confiança a 1% em 1996.
Contudo, a importância relativamente reduzida do peso dos capitais seguros, dos seguros
de grupo mistos em 1996 (cerca de 5% dos capitais seguros do agregado das
modalidades em estudo), tornam relativamente irrelevante o benefício de proceder a uma
modelização individualizada das taxas de redução desta modalidade.

5.2.5 Seguros Individuais – Anulações
Tal como tinha sido já referenciado, apesar de terem sido encontrados expressivos
factores de correlação entre a taxa anual de perda de capitais seguros devido a anulação
de apólices individuais e diversas variáveis macroeconómicas, não se divisa nenhum nexo
lógico de causalidade entre a primeira e as segundas, razão pela qual optámos por
modelizar estocasticamente a série das anulações de forma independente e sem qualquer
recurso a relações macroeconómicas.
Porém, os métodos utilizados para a modelização da série das Anulações coincidem na
íntegra com os métodos utilizados no caso dos Resgates e das Reduções, quer para os
seguros individuais, quer para os seguros de grupo.
Com efeito, a estimação completa dos parâmetros do modelo é efectuada através do
método de avaliação de Werner Hürlimann e dos Testes de Hipóteses dos Mínimos
Quadrados Ponderados.
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Tal como nos casos anteriores, elaboramos um gráfico organizado por níveis de confiança
estocástico que nos permite reconfirmar o processo de validação do modelo, com a série
da simulação dos valores da taxa de incidência de reduções (ou “taxa de reduções”), e
com as séries individuais de cada modalidade de seguro que integram aquele conjunto.
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Os parâmetros encontrados foram: 0.031 para µ , enquanto que o par ordenado (0.015,
0.95) se revela adequado para a modelização do desvio-padrão (σ) e do coeficiente de
autocorrelação (a).
O processo de simulação da taxa de anulações consiste na aplicação das fórmulas abaixo:
Após concluída a modelização das séries transformadas, retoma-se a simulação dos
valores da série de origem através de nova transformação do tipo
.
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Tal como nos casos estudados anteriormente, também foi elaborado um gráfico com a
série da simulação dos valores da taxa de incidência de anulações (ou “taxa de anulações”)
e com todas as modalidades do agregado em estudo, organizado por níveis de confiança
estocásticos que nos permite confirmar o processo de validação histórica do modelo.
Constata-se, pela análise gráfica, que o modelo não é adequado apenas para as Rendas
Vitalícias Imediatas, uma vez que as taxas de anulação das rendas ultrapassam o valor
correspondente ao nível de confiança a 1% entre 1989 e 1992. Para justificar esta
situação, fomos analisar a estrutura e a tipologia dos dados estatísticos utilizados, onde
observámos que as maiores percentagens de anulações verificam-se entre 1984 e 1987,
com variações entre 20% e 40%, enquanto que nos restantes anos (1988 – 2001) são
inferiores a 20% e com uma tendência para estabilizar em torno dos 5% a partir de 1998.
Pensa-se que estes valores elevados de anulações em contratos de rendas terão sido
devidos à entrada em vigor (no início de 1984) do novo Plano de Exploração do Ramo
Vida, que introduziu a figura da participação nos resultados obrigatória. Como os
mecanismos de participação nos resultados nas apólices de Seguro de Vida
comercializados em Portugal eram raros ou mesmo inexistentes em Portugal antes de
1984, é natural que esses contratos tenham sido integralmente anulados e substituídos
por novos contratos com participação nos resultados nos anos imediatamente posteriores
à introdução do novo normativo. Este tipo de operação corresponde tecnicamente a uma
“transformação de contrato” e não a uma anulação propriamente dita, uma vez que as
anulações de Rendas Vitalícias Imediatas são proibidas quando as rendas já se encontram
em serviço, podendo, no entanto, ocorrer durante os 30 dias do período de carência para
aceitação do contrato pelo tomador.
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5.2.6 Seguros de Grupo – Anulações
Visto que os passos seguidos para a simulação estocástica da série das anulações dos
seguros de grupo são os mesmos que os utilizados para a simulação estocástica da série
das anulações dos seguros individuais, fazemos referência apenas aos parâmetros
escolhidos e às conclusões retiradas da junção, no gráfico resultante da simulação dos
valores da taxa de incidência de anulações organizado por níveis de confiança
estocásticos, da série simulada da taxa de anulação com todas as modalidades do
agregado em estudo.
Deste modo conclui-se que 0.067 é um valor adequado para µ , enquanto que o par
ordenado (0.029, 0.99) se revela adequado para a modelização do desvio-padrão (σ) e do
coeficiente de autocorrelação (a).
No que respeita à validade do modelo para a série simulada das anulações dos seguros de
grupo, e para as modalidades que integram o agregado em estudo, concluímos que o
modelo é perfeitamente adequado.

6. Conclusões
As conclusões do presente trabalho encontram-se, de algum modo, disseminadas por
todo o artigo. Na nossa perspectiva, tão importante quanto a utilidade prática das
conclusões finais do trabalho, em si, é a metodologia utilizada para as abordagens de
cálculo.
Não pretendemos vender a ideia de que a metodologia utilizada é a melhor, ou a mais
adequada, ou a mais aperfeiçoada, longe disso. No nosso entender, a referida
metodologia é até relativamente pouco sofisticada, mas tem a vantagem de ser
extremamente robusta e de produzir um tipo de modelo estocástico que serve os
objectivos práticos de gerar uma forma credível de testar a probabilidade de insolvência
das empresas de seguros, ligada às ocorrências de Resgate, Redução e Anulação de
apólices do ramo vida.
A metodologia reflecte uma atitude simples e directa, a da procura de modelos que
permitam descrever razoavelmente os acontecimentos passados e explicá-los em função
de uma lógica assente num binómio condicionador da atitude dos consumidores, o da
capacidade e da necessidade material dos indivíduos e da própria economia,
enquadrando-os numa perspectiva histórica ligada a momentos de crise e de bonança
que têm uma incidência espaçada no tempo.
É esse espaçamento ou periodicidade temporal que nos permite aferir de algum modo o
grau de realismo associado a uma probabilidade de ocorrência obtida através de um
modelo matemático.

A parte da projecção de cenários futuros é uma das grandes omissões deste trabalho.
Teria sido útil e interessante empreender essa tarefa mas não a desenvolvemos, contudo
procurámos deixar tudo preparado para que qualquer pessoa com suficiente interesse
pudesse, através da leitura destas “breves” páginas, utilizar as fórmulas e os parâmetros
deduzidos para executar exercícios de “forecasting”.
De um modo geral, cremos que a utilização da metodologia de análise e projecção de
cenários futuros proposta neste trabalho é claramente superior à que resulta da aplicação
de testes de resistência (“stress tests”) baseados num único tipo de cenário de taxas
niveladas ou num número muito restrito de cenários.
O formato dos túneis de incerteza estocásticos que se encontram identificados neste
trabalho revelam, para quase todas as variáveis (taxas de Resgate, Redução e Anulação)
longas secções afuniladas que se vão expandindo ao longo de períodos de vários anos, o
que é bastante distinto dos formatos toroidais de convergência rápida que caracterizam
boa parte dos “stress tests” actualmente utilizados.
Através da utilização da abordagem proposta neste trabalho as empresas de seguros
poderão, eventualmente, evitar no futuro a necessidade de afectação de excessivos
recursos de capital para cumprir requisitos de solvência ligados a uma baixa probabilidade
de insolvência.
Esperemos que esta ideia as incentive a investir num maior esforço de investigação e de
sofisticação de modelos matemáticos.
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Efectuada a validação do modelo a partir dos pressupostos de cálculo e do grau de
adequação com que explica os acontecimentos passados pode-se, então, passar para a
projecção de cenários futuros.
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configuração de uma
estratégia de negócio na
área seguradora

Fóru m
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Artur Marques 1

1 - Presidente da Comissão Executiva da Companhia de Seguros Açoreana S. A.

1. Introdução
Começo por endereçar os meus parabéns à “Fórum”, revista que tem vindo a alcançar
uma importância incontornável no panorama da actividade Seguradora e dos Fundos de
Pensões em Portugal, pela pertinência dos temas que são habitualmente tratados e pela
qualidade dos seus artigos, considerando, nomeadamente, o rigor e a tecnicidade
colocados na sua elaboração.
Quero, também, agradecer ao Conselho Directivo do Instituto de Seguros de Portugal e
em particular ao seu Presidente, Dr. Rui Leão Martinho, o amável convite que me foi
dirigido para explicitar nas páginas da “Fórum” a minha opinião relativamente aos
aspectos fundamentais que o desenho e configuração de um modelo de negócio para a
actividade Seguradora deve ter em consideração.

2. Considerações sobre o enquadramento da
estratégia
“Gasta o teu tempo a planear, mas quando o tempo de
acção chegar, não penses mais, age”
Napoleão
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Não sendo minha pretensão neste curto trabalho abordar aspectos macro, importa no
entanto compreender e interpretar o enquadramento em que as Companhias de Seguros
têm vindo a desenvolver a sua actividade e que factores, de forma mais marcante,
condicionam a mesma.
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Desde logo, factores de natureza económica relacionados, em particular, com os
fenómenos da globalização, alterações demográficas e o comportamento dos mercados
financeiros; factores de natureza política, legal e regulamentar, os quais, de alguma forma,
condicionam o grau de abertura das economias, as condições de acesso e o exercício da
actividade Seguradora e a natureza e profundidade dos instrumentos financeiros à
disposição dos agentes económicos; factores de natureza sócio-cultural, relacionados
com os padrões e estilos de vida da população, hábitos de consumo, comportamentos e

expectativas dos distintos segmentos e, finalmente, os factores relacionados com as
tecnologias de informação e as comunicações e o respectivo impacto na vida das
empresas, os quais têm contribuído, nomeadamente, para acelerar de forma drástica a
frequência e velocidade das transacções empresariais.
Alguns fenómenos, mais específicos do sector financeiro onde nos inserimos, têm
igualmente condicionado de forma decisiva as estratégias das Seguradoras.
Destes, o mais marcante diz respeito à aproximação e convergência entre diferentes
actores e actividades do sector financeiro, potenciando sinergias, seja no âmbito da
concepção e oferta de novos produtos e soluções integradas, seja na exploração e
utilização de bases de dados de clientes, seja em matéria de utilização de canais de
distribuição. Neste âmbito merecem, naturalmente, destaque o extraordinário
desenvolvimento da Banca Seguros e, embora em menor grau, da Assurfinance.
De alguma forma, esta integração intersectorial, a par com a entrada de novos
competidores, quer de dentro, quer de fora do sector financeiro, têm vindo a produzir
importantes alterações, nomeadamente, nos conceitos de distribuição e nas
metodologias de abordagem dos clientes. Neste particular, importa destacar o
aparecimento de novos canais de distribuição (por telefone e pela internet, entre outros),
susceptíveis de endereçar novas formas de relacionamento.

Contributos para a configuração
de uma estratégia de negócio
na área seguradora

Assistimos, também, ainda que de forma mais mitigada, a alterações com algum
significado no conceito tradicional de produto, acompanhando a reformulação dos
conceitos de criação de valor e serviço e a necessidade da indústria se posicionar de forma
diferente, disponibilizando, cada vez mais, soluções integradas e promovendo a oferta de
soluções nas áreas da assistência, aumentando por essa via o “income” proveniente de
negócios que não resultam da intermediação pura do risco.
Todas estas mudanças estão a produzir-se de forma extraordinariamente acelerada,
induzindo nas Seguradoras uma dinâmica de adaptação e transformação internas,
igualmente, rápida e, por vezes, em ruptura com os conceitos e as práticas do passado.
Encontrando-se, pois, a actividade das Seguradoras dependente de um conjunto alargado
de elementos exógenos, de natureza sócio-cultural, política e legal, económica e
tecnológica, cuja dinâmica de mudança e impacto constituem uma incerteza, parece
óbvio concluir que qualquer modelo para ter sucesso deverá eleger a competitividade
como núcleo central.
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Não me referi propositadamente às questões tecnológicas e às questões de natureza
financeira. Naturalmente que estas variáveis são importantes e mesmo decisivas. No caso
das tecnologias, porque estando disponíveis e ao alcance de todos, constituem, em certa
medida, uma “commodity”. A via da tecnologia, para alcançar uma diferença real face
aos concorrentes, não constitui uma alternativa sustentável durante um prazo longo. Não
constituindo a panaceia que resolve todos os problemas, a tecnologia constitui, sem a
menor dúvida, um importante acelerador. Quando utilizada convenientemente pode
potenciar os resultados de forma significativa. Mas se o “imput” for inconsistente ou
inadequado, os resultados, seguramente, serão inconsistentes ou inadequados.
Em certa medida, o mesmo se poderá dizer a propósito dos recursos financeiros, já que o
acesso às distintas formas de financiamento encontra-se relativamente facilitado,
dependendo, no entanto, em termos de custo e disponibilidade, da qualidade dos
projectos e das garantias oferecidas pelos promotores.

Quando em excesso, os recursos financeiros possibilitam responder em melhores
condições a situações mais adversas mas, também, podem “facilitar” e sustentar práticas
de mercado menos ortodoxas. Se são insuficientes podem, em certas circunstâncias,
constituir uma limitação, condicionando e até comprometendo o desenvolvimento das
operações. Em todo o caso e em matéria de aquisição de recursos financeiros, as decisões
apresentam-se sempre de forma racional, uma vez que existem metodologias muito
avançadas de avaliação do custo do capital e de análise do retorno dos investimentos.

3. Algumas questões prévias à definição de
uma estratégia
“A Rainha de copas: “Veja, você precisa correr tanto quanto
pode para permanecer no mesmo lugar. Se você quiser
chegar a algum outro lugar, deverá correr pelo menos duas
vezes mais depressa”.”
Lewis Carroll
A definição de qualquer estratégia deverá ter subjacente o diagnóstico prévio da
envolvente externa e interna e pressupõe, necessariamente, entre outras actividades, a
formulação de objectivos, selecção de alternativas, caracterização do posicionamento e
do perfil de desenvolvimento da Instituição, bem como a escolha, em cada momento, das
tácticas adequadas às circunstâncias específicas de mercado.

(i) Desde logo, que objectivos deve a empresa prosseguir ou pretender alcançar.
Aparentemente, parece óbvio que, constituindo a competitividade uma
preocupação nuclear, a empresa será tanto mais competitiva quanto maior for a
sua dimensão. Concluindo-se portanto que qualquer estratégia de reforço da
posição competitiva deve ser, necessariamente, a longo prazo, uma estratégia
expansionista e orientada para o crescimento.
A longo prazo, o crescimento tem sempre um efeito favorável ou perverso sobre a
rendibilidade dos capitais investidos, dependendo, naturalmente, dos
compromissos que a empresa aceitar relativamente aos preços e margens a
praticar nas suas distintas linhas de produtos. No entanto, quando considerado o
impacto marginal do efeito escala, proporcionado por uma maior dimensão, sobre
os custos fixos ou de estrutura, o mesmo apresenta-se, como regra geral, de uma
forma positiva.
Também parece evidente que, em qualquer sector de actividade e num
determinado mercado geográfico de actuação, existe uma dimensão mínima para
competir, abaixo da qual não é economicamente racional produzir ou distribuir
determinado bem.
Mas uma estratégia de expansão e crescimento implica, necessariamente, a
mobilização de recursos. Na nossa actividade implica, nomeadamente, mais
capital e garantias adicionais que compensem o risco acrescido induzido,
nomeadamente, por estratégias de crescimento rápido. Por outro lado, atingir a
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Assim, algumas questões prévias ao desenho de qualquer modelo de negócio e à
formulação de qualquer estratégia devem ser convenientemente interpretadas e
respondidas.
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tal dimensão crítica pode significar, em mercados maduros, o sacrifício de
margens durante o período de expansão.
Como sabemos, a empresa tem, cada vez mais, de justificar a sua existência. E a
razão de ser da empresa é a procura do lucro, até como condição da sua
perenidade e sobrevivência. Estratégias de preço baixo por períodos longos,
muitas das vezes nem sequer suportadas por operativas de custo
comparativamente mais baixo que os concorrentes, estão condenadas ao
fracasso.
(ii) Constitui missão básica da empresa satisfazer um conjunto de obrigações perante
um conjunto cada vez mais alargado e exigente de “stakeholders”.
Sem prejuízo das expectativas dos outros interessados nos destinos da empresa, as
expectativas dos accionistas e, numa empresa aberta ao público, as expectativas
do mercado, constituem o factor determinante para a fixação de objectivos. Os
métodos habituais de avaliação dos resultados e do desempenho da gestão
assentam numa bateria de indicadores. Destes, o escrutínio do(s) accionista(s)
destaca a análise comparativa com o mercado, nomeadamente em termos de
indicadores de crescimento e rendibilidade, o nível de resultados (medido através
de distintas formas: EBITDA, EBIT, ou simplesmente RDI) e o retorno, medido em
função dos capitais investidos, dos activos ou das vendas.
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No entanto, na nossa Indústria, a gestão deve saber como lidar e conciliar três
tipos de objectivos aparentemente antagónicos: de crescimento, de optimização
do risco e de maximização da rendibilidade. A combinação destes três vectores
deverá ser perspectivada numa óptica de médio e longo prazo, o que significa
resistir às pressões de curto prazo.
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Na indústria Seguradora, afigura-se da maior importância a capacidade de gerir de
forma adequada os vários tipos de risco, em particular os chamados riscos técnicos
e que se encontram relacionados com a subscrição de negócios. A definição de
um perfil de risco, correspondente à capacidade financeira e de resseguro,
organização e nível de tecnicidade da Companhia, pressupõe, desde logo, a
selecção de determinadas actividades, categorias de risco e segmentos de clientes.
Parece óbvio que estas opções deverão condicionar, e de que maneira, qualquer
estratégia de crescimento e expansão.
Também parece evidente que os melhores riscos têm, em princípio, associadas
margens mais baixas e, por sua vez, riscos mais elevados deverão, igualmente e
por princípio, ter associadas margens mais elevadas. Daí que o perfil dos riscos que
a Companhia pretenda reter em carteira seja, igualmente, condicionador dos
níveis de rendibilidade e, naturalmente, do perfil de crescimento.
(iii) Estabelecidos os objectivos, os quais correspondem a um compromisso entre
rendibilidade, nível de dimensão/quota de mercado desejado e perfil de risco
correspondente à estrutura e composição das responsabilidades em carteira; uma
vez conhecida e diagnosticada a posição de mercado da Companhia e, em termos
internos, os seus pontos fortes e as fraquezas; os passos seguintes passam por
avaliar os vários caminhos e alternativas possíveis que conduzam ao
preenchimento do GAP entre a situação de partida e os objectivos desejados.
(iv) Para o sucesso de qualquer estratégia, afigura-se determinante a capacidade de
implementar e executar de forma adequada a mesma. Pese embora a importância

de uma correcta formulação estratégica, a arte da gestão está na capacidade de
implementar bem, executar melhor, de forma mais económica e mais
rapidamente que os concorrentes.
A este propósito convém referir a importância dos activos incorpóreos e, em
particular, do capital intelectual e do conhecimento, para a sustentabilidade e
eficácia das estratégias.
O “empowerment” dos colaboradores, nomeadamente através do
desenvolvimentos dos aspectos relacionados com a atitude e o compromisso e,
noutra perspectiva, o desenvolvimento das competências ao nível da gestão para
mobilizar e motivar adequadamente as equipas, constituem aspectos porventura
decisivos num contexto de permanente pressão e mudança organizacional.
A implementação eficaz de qualquer estratégia exige, igualmente, o perfeito
alinhamento da organização com a mesma, por forma a ser alcançada a
necessária unidade na acção de todos os colaboradores. Tal pressupõe unidade de
comando, uma liderança forte, coesa e determinada e, sobretudo, muito
comprometida – apaixonada – com os objectivos da organização, mas pressupõe,
também, uma gestão, simultaneamente, envolvente, receptiva e participativa.

4. Contributos para a definição de um modelo
de negócio
“Não há vento favorável para quem não sabe o porto de
destino.”

Como referi, a definição de uma qualquer estratégia e do modelo de negócio que lhe dá
suporte deve considerar os condicionalismos externos e os constrangimentos internos
próprios da empresa e, se for o caso, do Grupo Financeiro onde se integra e,
simultaneamente, procurar o melhor compromisso entre três variáveis estratégicas,
decisivas mas permanentemente conflituantes: crescimento, rendibilidade e risco.
O racional do modelo que explicito a seguir tem em consideração, nomeadamente, a
minha experiência pessoal e o conhecimento adquirido na Indústria ao longo dos últimos
dez anos, mas também o percurso e o processo de aprendizagem percorridos pela
empresa de que faço parte.
Tem pois as limitações próprias de uma perspectiva empresarial originada a partir de uma
entidade “solitária” do sistema e não corresponde nem é o resultado da aplicação de
qualquer método cientifico de análise.
Como referi em 3.(ii), existe um conjunto de opções que deverão também, previamente,
condicionar a formulação de qualquer modelo de negócio:
–

Quais os segmentos de clientes e actividades a privilegiar;

–

Quais as características dos produtos a comercializar e, nomeadamente, qual o
“trade-off” desejável entre uma subscrição mais massificada ou, em alternativa,
mais “taylor made”;
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–

Quais as variáveis de marketing a privilegiar como forma de alavancar o
crescimento (distribuição, produto, preço...) e a forma como deverão interagir.

O modelo de negócio que vou explicitar estabelece quatro macro objectivos
fundamentais, aos quais se deverão subordinar os objectivos departamentais e sectoriais
das distintas unidades, bem como os respectivos programas de actuação:
1 – Alcançar um ritmo de crescimento da produção acima da média de mercado. Pretende
acomodar a necessidade de alcançar dimensão e conduzir a ganhos de quota de
mercado;
2 – Manter elevada selectividade e rigor na subscrição. No nosso sector, como sabemos e
a experiência recente demonstrou, o efeito de alavancagem das vendas sobre a margem
técnica e, consequentemente, sobre os resultados, é decisivo. Em conjunturas de
mercados financeiros deprimidos pode mesmo ser vital;
3 – Reduzir os custos com sinistros e melhorar, sustentadamente, o aumento dos níveis de
eficiência e produtividade internas;
4 - Aperfeiçoar o modelo de governação.

4.1. Alcançar um ritmo de crescimento de produção
acima da média de mercado
Alcançar e manter um ritmo de crescimento da produção acima da média do mercado
poderá ser conseguido através de quatro “drivers” mais operacionais:
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1. Aprofundar o “cross-selling” e as parcerias;

92

2. Promover o “empowerment” das redes comerciais;
3. Capturar, desenvolver e reter o valor dos clientes;
4. Promover de forma constante a inovação e o lançamento de novos produtos.
1. O aprofundamento do “cross-selling” deve ser apoiado em programas de venda
cruzada e acções de CRM, coordenadas, eventualmente, com outras entidades com as
quais existam acordos de parceria.
Internamente, com carácter regular, deverão ser desencadeadas acções de “upselling” e “cross-selling” envolvendo a rede de mediadores, por sua vez apoiadas em
objectivos específicos e incentivos especialmente desenhados para o efeito.
Com o propósito de desenvolver e intensificar as parcerias, deverá, igualmente, ser
desenhada uma proposta de valor específica para a rede de mediação,
simultaneamente, competitiva e que possibilite atrair, reter e desenvolver os agentes
de maior potencial, favorecendo a lealdade e o entrosamento progressivo com as
políticas (em particular, as políticas de subscrição) da Companhia.
Em paralelo, deverá ser desenhado um sistema de incentivos competitivo que traduza
os objectivos da Companhia e que, nomeadamente, favoreça o equilíbrio e a
rendibilidade da carteira.

Afigura-se igualmente fundamental proporcionar aos mediadores uma plataforma
informática para suportar o desenvolvimento das suas actividades comerciais e o
interface com a Companhia.
Internamente, importa modelizar o processo de planeamento, sistematização e
controlo das actividades dos comerciais, facilitando o direccionamento e a focagem
das mesmas.
2. No que se refere ao “empowerment” das redes comerciais externas, o mesmo deverá
ser alavancado através da implementação de uma proposta de valor e de uma
estratégia de parceria, como referido atrás, que premeie a criação de valor, a qual
deverá ser reavaliada sempre que as políticas comerciais o justificarem.
No que se refere, quer às redes externas, quer às redes internas:
–

Promovendo a venda de produtos considerados “estratégicos” (que contribuem
para a captação de mais passivo, ou para melhorar a estrutura de carteira ou,
ainda, produtos que contribuam para aumentar o “income” dos agentes e a
fixação dos clientes à Seguradora).

–

Desenvolvendo uma forte cultura de vendas, apoiada em ferramentas
informáticas que possibilitem a selecção de alvos, a definição de estratégias e a
modelarização dos programas de actuação;

–

Desenvolvendo uma forte cultura de serviço em toda a organização. A título de
exemplo, periodicamente, a organização deve ser confrontada com iniciativas do
tipo “cliente mistério”. Os resultados devem ser posteriormente validados e
discutidos com todos os envolvidos;

–

Elegendo a “performance” individual e a capacidade de criar valor, como critério
para avaliação e definição de estímulos e compensações.

3. Capturar, desenvolver e reter o valor dos clientes passa por promover a gestão
estratégica do cliente, formulando propostas de valor específicas para os diferentes
segmentos, optimizando a estratégia de distribuição e a proposta de valor para os
distintos canais, desenvolvendo programas específicos para captar oportunidades ou
tirar partido de eventos específicos (locais, regionais ou nacionais). Desenvolver e reter
o valor dos clientes passa também, nomeadamente, por desenhar e concretizar
programas de lealdade específicos.
4. No âmbito da inovação de produtos e soluções, três orientações devem ser seguidas:
–

Desenvolver propostas de valor específicas por segmento;

–

Integrar pacotes de produtos para estimular o “cross-selling”;

–

Sempre que necessário, introduzir características adicionais nos produtos para
alcançar objectivos específicos.
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4.2. Manter elevada selectividade e rigor na subscrição
Quanto ao segundo dos objectivos enunciados, a saber, manter elevada selectividade e
rigor na subscrição, o mesmo poderá ser desdobrado em quatro grandes orientações:
1. Desenvolver uma forte cultura de risco em toda a organização;
2. Promover uma gestão activa do preço;
3. Racionalizar e limitar o uso dos descontos;
4. Rever programas de Resseguro.
Centrar-me-ei apenas nos dois primeiros itens referidos acima.
1. Desenvolver uma forte cultura de risco em toda a organização passa, antes de
mais, por clarificar as políticas de risco da organização. Refiro-me, neste caso,
obviamente, aos riscos de natureza técnica relacionados, nomeadamente, com as
políticas tarifárias, de subscrição e de resseguro. Desde logo, impõe-se uma
separação entre os riscos de massa e aqueles de subscrição customizada. Deverão
ser criadas estruturas específicas para a gestão, análise e seguimento dos riscos,
quer centralmente, quer junto das Direcções Comerciais. Em obediência aos
critérios subjacentes à classificação dos riscos em vigor na Seguradora, os quais
devem considerar, nomeadamente, a dimensão, frequência provável de
ocorrência e severidade, deverão ser estabelecidas grelhas de competências
delegadas em matéria de subscrição.

Contributos para a configuração
de uma estratégia de negócio
na área seguradora

Ainda neste âmbito, deverão ser normalizados os procedimentos a observar em
matéria de levantamento de informação, para análise dos riscos e decisão.
Com o propósito de favorecer uma melhor compreensão e interiorização das políticas
de risco e metodologias de subscrição, devem ser concretizadas diferentes iniciativas,
destinadas quer aos empregados internos quer aos agentes da Companhia.
2. A gestão activa do preço passa por promover a diferenciação do preço de forma
activa, através dos seguintes factores:
•

Ventilação, de forma sistemática, dos preços dos negócios em carteira;

•

Ventilação de segmentos e actividades específicas para verificar a
adequabilidade de preço;

•

Realização de testes de elasticidade às mudanças de preço na relação
volume/margem;

•

“Repricing” dos segmentos, actividades ou empresas com prejuízo.
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4.3. Reduzir os custos com sinistros e melhorar,
sustentadamente, os níveis de eficiência e
produtividade internas
A racionalização dos custos, em particular dos custos com sinistros, constitui uma tarefa
permanente e inadiável.

Após a recente operação de concentração ocorrida no sector, parece óbvio que a
capacidade das Seguradoras de média e pequena dimensão competirem depende, em
grande medida, da capacidade de alcançarem, isoladamente ou em conjunto, níveis de
racionalidade económica comparáveis com aqueles que a escala do principal grupo
Segurador possibilitará obter.
Com efeito, diferentes capacidades negociais junto das redes de prestadores externos e
fornecedores de serviços, tendo em vista obter melhores e mais económicas condições de
fornecimento, nomeadamente na área da reparação, poderão conduzir a importantes
desequilíbrios entre as posições competitivas das várias Seguradoras.
Sabemos que a capacidade de oferecer preços mais competitivos é uma consequência
directa da racionalidade das condições económicas de exploração. Importa pois,
prontamente, actuar, como mencionei, de forma isolada ou conjunta, na procura de
soluções alternativas que mitiguem o impacto económico resultante da situação de
desequilíbrio referida. Tais iniciativas poderão passar, na frente externa, pela selecção,
negociação, contratualização, seguimento, controlo e posterior reavaliação da qualidade,
eficiência e custo dos distintos fornecedores de serviços, nomeadamente nas áreas de
reparação.
Na frente interna, basicamente, através da:
i)

Criação de mais valor ao longo das distintas cadeias de valor da organização,
simplificando, racionalizando, promovendo a diminuição dos tempos de ciclo e a
automatização dos vários processos de negócio;

ii) Melhoria dos sistemas de informação de apoio à decisão;

iv) Melhoria da qualidade global, em particular através da valorização do potencial
humano da organização, intensificando o esforço de formação específica,
genérica e comportamental.

4.4. Reforçar a cultura interna e o modelo de governação
“Encaro a gestão como o órgão específico da Sociedade
que tem de manter o equilíbrio dinâmico entre mudança e
continuidade, sem o qual as Sociedades, as organizações e
os indivíduos perecem.”
Peter Drucker
Desenvolver uma cultura de desempenho operacional excelente, com impacto na
satisfação dos clientes, alcançando níveis de eficiência superiores aos dos concorrentes e,
simultaneamente, proteger a reputação da empresa, evitando perdas catastróficas e
reduzindo a volatilidade dos resultados, nomeadamente em consequência da incerteza e
imprevisibilidade, naturalmente associadas ao negócio dos seguros, constituem alguns
dos objectivos da gestão.
Como sabemos, a gestão das seguradoras confronta-se com um leque muito alargado de
riscos de distintas naturezas, os quais carecem de ser mapeados e devidamente
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iii) Promoção do “outsoursing” e deslocalização de processos não “core” e
indiferenciados;
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quantificados: riscos estratégicos e de natureza macroeconómica que poderão
comprometer a capacidade da organização em atingir os seus objectivos; riscos
comerciais, relacionados com a forma como a empresa interage com os seus
distribuidores e clientes; riscos operacionais e tecnológicos, relacionados com a
organização e o controlo interno, a fiabilidade dos sistemas e a eficiência dos processos;
riscos técnicos, específicos e inerentes à actividade, relacionados com a tarifação, as
políticas de subscrição e de resseguro; riscos de liquidez, nomeadamente, atinentes ao
risco de perda por não possuir activos líquidos suficientes para fazer face aos pagamentos;
riscos de mercado associados ao tipo de exposição, grau de concentração e preços de
mercado dos activos financeiros; riscos contabilísticos, associados ao processo de recolha
de informação, ao registo e à qualidade e conformidade da informação financeira
reportada; e outros, dos quais cito apenas alguns: riscos legais, regulamentares, de
crédito, políticos, de natureza ética e de reputação e imagem.
Algumas das questões que se colocam e para as quais os modelos de governação terão
que encontrar, necessariamente, respostas, são:
i)

As chefias de topo e intermédias conhecem bem os riscos em que estão envolvidas
as suas actividades e como se manifestam?

ii) Foram adoptadas as medidas suficientes e adequadas à gestão, controlo e
mitigação desses riscos?
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iii) Os sistemas implementados possibilitam que a gestão e controlo de riscos esteja
assimilado nas rotinas diárias das nossas chefias e os processos implementados
possuem, eles próprios, mecanismos de autocontrolo?
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Não obstante o facto das exigências nestas matérias terem surgido em crescendo nos
últimos anos, conduzindo mesmo a queixas e interrogações por parte de muitos membros
da nossa indústria que o tempo dedicado a responder às exigências de controlo, auditoria
e “reporting” é cada vez maior, é igualmente verdade que os esforços para a melhoria do
controlo interno, em particular em termos de mitigação dos riscos associados ao negócio
e à fiabilidade das operações, no longo prazo, constituem uma garantia adicional de
confiança e de robustez do negócio para todos os “stakeholders”.

5. Considerações finais
“Toda a minha vida de músico andei em busca da perfeição.
Ela sempre me escapou. É evidente que tinha a obrigação
de fazer mais uma tentativa.”
Verdi
A qualidade que uma Companhia de Seguros possa oferecer não corresponde a alcançar
um estado de arte mas à construção cuidadosa de um ambiente cultural interno onde a
atenção aos pormenores e o respeito e a conformidade com as metas definidas (os
chamados “KPI”) aos diferentes níveis da organização são absolutamente decisivos. A
qualidade é o resultado, antes de mais, do compromisso organizacional de cada um dos
colaboradores e, em particular, dos dirigentes, a quem compete, nomeadamente pelo
exemplo, transmitir quais as práticas e as condutas aceites e apropriadas.

Os modelos de negócio evoluem de forma dinâmica em função, basicamente, da
estratégia da Companhia (o modelo de negócios serve e segue a estratégia) e das
alterações que as circunstâncias internas e externas, em cada momento, vão impondo.
O modelo de negócio deve ter a vitalidade e a elasticidade suficientes para, sem nunca
comprometer a estratégia e os objectivos da Companhia, facilitar a sua adaptação táctica
e a incorporação rápida das mudanças por parte dos agentes comerciais.
Alterações de ciclo económico ou dos chamados paradigmas do negócio podem forçar e
mesmo provocar uma mudança em modelos já testados e que, até determinado
momento, eram considerados “fórmulas” de sucesso.
Vivemos um período de intensa e acelerada mudança à escala global, provocada,
nomeadamente, pelo fenómeno da evolução da tecnologia e das comunicações.
Provavelmente alguns dos paradigmas da nossa Indústria poderão vir, tal como aconteceu
no pós 11 de Setembro de 2001, a sofrer no curto prazo mudanças qualitativas com
algum significado. Que mudanças e em que momento e como interiorizar as mesmas no
modelo de negócio?
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Termino com estas interrogações, as quais constituem hoje motivo de reflexão e
preocupação para todos.
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