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SIMS – Serviço de Informações sobre o
Mercado de Seguros
Origem das Informações
O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO DE SEGUROS compreende um
conjunto de informações trabalhadas pela SISCORP – Soluções em Seguros e tem como
fontes de informação o SES – Sistema de Estatísticas da Superintendência de Seguros
Privados – SUSEP e dados da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, atualizados
e divulgados mensalmente através da Internet.
Existem informações de apoio que têm como fonte de informações o IBGE, INSS e
DENATRAN, entre outras.

Conteúdo
Os dados disponíveis se referem aos valores realizados e também projeções, permitindo a
interpretação por seguradoras, grupos seguradores, resseguradoras locais e operadoras de
assistência à saúde, por ramos e agrupamentos de ramos, pelas principais rubricas de
balanço, por período, em português e em inglês, sendo que a versão em inglês é
apresentada em dólar americano. Há também informações históricas por ramos e formação
dos grupos seguradores, anuário e sinistros da frota segurada, tendo por base o
sistema Autoseg da SUSEP.
O SIMS está subdividido em 4 grupos de informações:
1 – Informações de Seguros, Previdência, Capitalização e Resseguradoras Locais
2 – Informações de Saúde Suplementar
3 - Informações sobre os Sinistros da Frota Segurada
4 – Informações de Apoio
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1 – Informações de Seguros, Previdência,
Capitalização e Resseguradoras Locais
Para acesso aos modelos clique sobre o nome dos relatórios. Devido aos aperfeiçoamentos
do serviço, alguns modelos não contém todas as funções atuais.

1.1. Informações Analíticas

a) Resenha
Condensa as principais informações do mercado de seguros, previdência,
capitalização e resseguros no período e está disponível mensalmente na Internet
junto com as demais publicações.

b) Relatório das Principais Contas de Balanço
Dados disponíveis dos segmentos de seguro, previdência privada e capitalização,
desde dezembro de 2004.
Português em R$
Inglês em US$

c) Relatório por Ramos de Seguros
Dados disponíveis desde dezembro de 2004.
Português em R$
Inglês em US$

d) Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado
Detalhado conforme plano de contas da SUSEP, por companhia e grupo segurador
e por segmentos - dados disponíveis desde dezembro de 2009.
- Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do segmento de Seguros;
- Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do segmento de
Previdência Privada;
- Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do segmento de
Capitalização;
- Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do segmento de
Resseguradoras Locais.
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1.2. Projeções
As projeções dos dados de mercado se referem aos Balanços Patrimoniais dos
segmentos de Seguros, Previdência Privada e Capitalização. Para o segmento de
Seguros as informações estimadas têm detalhes por Prêmios Emitidos, Prêmios Retidos,
Prêmios Ganhos, Sinistros Retidos e Despesas de Comercialização, por ramos, por
agrupamentos de ramos, por seguradoras e por grupos seguradores. Todas as projeções
são para o exercício presente e para os próximos 3 anos.
As projeções também incluem os valores das companhias seguradoras especializadas
em saúde.
Mais que relatórios com projeções, este serviço é uma ferramenta poderosa de trabalho,
pois todos os valores projetados podem ser ajustados facilmente pelo usuário para
atender suas próprias expectativas ou informações, além de permitir a construção de
cenários.
A ferramenta de projeções está dividida em quatro partes, ou fases:

a) Projeções por Ramos
A primeira compreende as projeções por ramos técnicos e agrupamentos de ramos
na visão global do mercado.

b) Projeções por Companhias
A segunda parte se refere às projeções por seguradoras e grupos seguradores,
com visões por agrupamentos de ramos. Nesta fase, a ferramenta utiliza as
projeções dos agrupamentos de ramos definidas na primeira parte, com importação
automática dos dados.
A partir da seleção da seguradora ou grupo segurador e de até 5 concorrentes, a
ferramenta apresenta a projeção dos valores tomando por base os números
realizados no último exercício encerrado. No entanto, o usuário pode fazer ajustes
em qualquer valor projetado para atender suas expectativas.

c) Projeções do Balanço Patrimonial
A terceira parte reúne o Balanço Patrimonial com projeções dos dados do mercado
brasileiro de seguros, previdência privada, capitalização e saúde das seguradoras
especializadas.
As projeções estão apresentadas em planilhas para o Ativo, outra para o Passivo e
mais uma para a Demonstração do Resultado, para cada um dos segmentos de
seguros, previdência privada, capitalização e saúde (apenas seguradoras). Há
também uma planilha com a Demonstração do Resultado e das Origens e
Aplicações de Recursos com os dados consolidados desses segmentos.
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Os valores projetados referentes ao prêmio emitido líquido, prêmio retido, prêmio
ganho, sinistro retido e despesa de comercialização são importados,
automaticamente, da primeira fase. Esses valores importados consideram os
valores resultantes dos ajustes feitos pelo usuário naquela fase e do cenário
selecionado.

d) Evolução da Contribuição Marginal Realizada e
Projetada
A quarta parte se refere a evolução histórica e projetada da contribuição marginal
do segmento de seguros, inclusive saúde (seguradoras especializadas), informando
os últimos 6 anos com dados realizados e 4 anos projetados. Os dados são
detalhados por Prêmios Emitidos, Prêmios Retidos, Prêmios Ganhos, Sinistros
Retidos, Despesas de Comercialização e Contribuição Marginal, por ramos e por
agrupamentos de ramos.
As informações estão expressas em moeda corrente, dólar e valores atualizados
com base no IGP DI, IGPM, INPC e IPCA.
O usuário pode interagir para selecionar agrupamentos de ramos ou ramos
técnicos, selecionar o índice de atualização dos valores monetários, alterar as
projeções da cotação do dólar e dos índices, e criar até 15 novos agrupamentos de
ramos.
O relatório também contém 3 gráficos com a evolução anual dos Prêmios Emitidos
Líquidos: um com valores nominais, outro com valores atualizados segundo a
seleção do índice pelo usuário e o último com valores em dólar.

1.3. Capital Mínimo Requerido - Até dezembro de 2012.
De acordo com os critérios estabelecidos pelas Resoluções do CNSP, estão disponíveis
duas planilhas que informam o Capital Mínimo Requerido, sendo uma para as
seguradoras e outra para resseguradoras locais.
O cálculo por seguradora é feito através de sua seleção. No caso de resseguro, como a
Susep não divulgava as informações da resseguradoras locais com detalhes necessários,
a base de cálculo são os prêmios de resseguro cedidos pelas seguradoras, sendo que o
usuário tem a opção de trabalhar com seus próprios dados.
As planilhas contêm o seguinte detalhamento:
- O Prêmio Retido por região de atuação para a determinação do Capital Base, no
caso de seguradoras.
- Os Prêmios e Sinistros retidos por classes de negócio e região de atuação para a
apuração do Capital Adicional e
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- O excesso/insuficiência de recursos em relação ao montante do Patrimônio Líquido
Ajustado.
- É possível interagir com a informação, através da exclusão temporária do cálculo de
uma ou mais classes de negócios, em uma ou mais regiões de atuação. É possível
também excluir os Sinistros Retidos para avaliar a sua representatividade na
determinação do Capital Mínimo.
- Inclusão de forma simples, de dados manuais para simular cenários.

1.4. Análises Comparativas
Estão disponíveis análises comparativas em 9 conjuntos de informações separadamente,
nas quais o usuário tem condições de interagir com a informação, através da seleção de
companhias/grupos seguradores, agrupamentos de ramos (inclusive outros agrupamentos
criados pelo próprio usuário), ramos técnicos e unidades da federação:

a) Comparação entre Grupos/Seguradoras Selecionados
Análises comparativas entre seguradoras e grupos seguradores, sendo um conjunto
por contas de balanço e outro por agrupamentos de ramos.

b) Comparação por Desempenho
Análise por seguradora ou grupo segurador de seu desempenho por agrupamentos
de ramos, ramos técnicos e unidades da federação.
Obs.: A nova versão dos relatórios permite que o usuário
crie até 15 novos agrupamentos de ramos:
A versão mais atual deste último relatório contém 2 gráficos:
O primeiro demonstra a evolução, mês a mês, do Prêmio Emitido Líquido, com
uma linha para o ano presente e outra para o ano anterior;
O segundo gráfico apresenta a Sinistralidade (Sinistro Retido sobre o Prêmio
Ganho), com a evolução acumulada do índice até o mês, em duas linhas, uma
para o ano atual e outra para o anterior.

c) Evolução da Formação da Contribuição Marginal
Análise comparativa da formação da contribuição marginal nos últimos 11 anos, por
agrupamento de ramos, ramos, seguradoras e grupos seguradores, com valores
acumulados até o mês e de períodos anuais. Os valores podem ser nominais,
corrigidos pelo IGP DI, IGPM, INPC, IPCA e também em dólar. O relatório permite
que o usuário crie até 15 novos agrupamentos de ramos.
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d) Comparação das Despesas Administrativas
Análise dos itens que compõem as despesas administrativas por
companhias/grupos seguradores em relação ao prêmio retido e prêmio ganho.

e) Capitalização
Evolução, mês a mês, dos recursos e da formação do lucro líquido das operadoras.
Relatório com interação do usuário para selecionar a Operadora/Grupo Operador
de Capitalização, com informações da receita com títulos de capitalização; receitas
ganhas de capitalização; resgates e sorteios; desp. coml. + outras operac. +
desp. adm.; resultado industrial de capitalização; resultado financeiro e patrimonial;
outras não operac. e participações; impostos sobre resultados; lucro líquido;
patrimônio líquido; provisões técnicas; aplicações; e investimentos + imobilizado,
referentes aos 2 últimos anos, com detalhamento por mês, acumulado no ano e
períodos totalizados de 12 meses.
O relatório também contém 3 gráficos com a evolução mês a mês da receita com
títulos de capitalização; da relação resgates e sorteios sobre as receitas ganhas de
capitalização; e do lucro líquido sobre as receitas ganhas de capitalização.

1.5. Suporte à Visão de Resseguro
a) Relatório de Prêmios/Sinistros por ramos/companhias
Para análise dos montantes de prêmios de resseguro e dos índices de cessão, há
uma consulta que informa o Prêmio Emitido Líquido, Prêmio Retido, Prêmio Cedido
em Resseguro e Sinistro Retido, por ramo de seguro e agrupamentos, nos 12
últimos meses de referência da informação. Os dados podem ser consultados por
companhia ou grupo segurador, através da seleção executada pelo usuário.
- Projeção: A consulta também informa os dados projetados para o mercado no
ano corrente.

b) Relatório com os Destaques das Resseguradoras
Locais
Dados comparativos das resseguradoras locais referentes às principais contas do
balanço patrimonial e aos prêmios e sinistros por resseguradoras e agrupamento de
ramos.

1.6. Relatório Executivo
Posicionamento da Seguradora no Mercado e frente à Concorrência: relatório executivo
que ordena o conjunto de informações sob o foco da análise da seguradora contratante.
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1.7. Informações Históricas
a) Relatório Evolução da Contribuição Marginal
Evolução histórica dos últimos 10 anos dos Prêmios Emitidos, Prêmios Retidos,
Prêmios Ganhos, Sinistros Retidos e Despesas de Comercialização, por ramos e
por agrupamentos de ramos. Essas informações estão expressas em moeda
corrente, dólar e valores atualizados com base no IGP DI, IGPM, INPC e IPCA.
O usuário pode interagir para selecionar agrupamentos de ramos ou ramos
técnicos, selecionar o índice de atualização dos valores monetários, e criar até 15
novos agrupamentos de ramos.
O relatório também contém 3 gráficos com a evolução anual dos Prêmios Emitidos
Líquidos: um com valores nominais, outro com valores atualizados segundo a
seleção do índice pelo usuário e o último com valores em dólar.

b) Anuário
Informações do mercado nos últimos 5 anos.

c) Posição Histórica das Seguradoras no Mercado
Dados desde 1999, com a formação histórica dos grupos seguradores no final de
cada ano, incluindo a participação anual no mercado em prêmios emitidos líquidos
de seguros (inclusive Saúde) dos grupos e seguradoras. O usuário interage para
selecionar, ano, grupo segurador e seguradora.

1.8. Ferramenta de Extração de Dados
Para os assinantes que necessitam produzir suas informações com critérios próprios, a
ferramenta destina-se a facilitar a extração das informações do banco de dados SESSUSEP, com seleções que podem ser definidas pelo usuário, constituída de duas pastas
de trabalho: uma para a extração das informações que compõem a formação da
contribuição marginal e outra, para a extração das informações do prêmio direto, prêmio
retido e sinistro direto, com informações por unidades da federação.
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2 – Informações de Saúde Suplementar
2.1. Informações Analíticas
a) Resenha Saúde
Destaca as principais informações do mercado de saúde suplementar no período,
com informações de faturamento, lucratividades e distribuição da frequência de
beneficiários dos planos de assistência médica e odontológica. Está disponível de
acordo com a frequência de divulgação dos dados da ANS, que atualmente é
trimestral.

b) Relatórios das Principais Contas de Balanço Saúde
Dados disponíveis do segmento de assistência à saúde detalhados por tipos de
operadoras e por planos de assistência médica e assistência odontológica, tendo
por fonte os dados divulgados pela ANS:
Seguradoras Especializadas em Saúde
Operadoras de Medicina em Autogestão
Operadoras de Medicina em Grupo
Operadoras de Odontologia em Grupo
Cooperativas Médicas
Cooperativas Odontológicas
Operadoras Filantrópicas;
Administradoras de Planos de Saúde;
100 Maiores Operadoras em Faturamento

c) Evolução, por trimestre, dos recursos e da formação do
lucro líquido das operadoras
Relatório com interação do usuário para selecionar a Tipo de Operadora/Operadora,
com informações da receita com prêmios e contraprestações emitidas; prêmios
ganhos e contraprestações efetivas; sinistros retidos e eventos indenizáveis
líquidos; desp. coml. + outras operac. + desp. adm.; resultado industrial de saúde;
resultado financeiro e patrimonial; outras não operac. e participações; impostos
sobre resultados; lucro líquido; patrimônio líquido; provisões técnicas; aplicações; e
investimentos + imobilizado, referentes aos 2 últimos anos, com detalhamento por
trimestre, acumulado no ano e períodos totalizados de 12 meses.
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Estão disponíveis 3 "janelas" de seleção por tipo de operadoras: 20 maiores
operadoras em faturamento; 20 piores na relação sinistros retidos e eventos
indenizáveis líquidos sobre os prêmios ganhos e contraprestações efetivas; e 20
maiores operadoras por lucro líquido.
Além dos grupos por tipos de operadoras, o usuário também pode criar facilmente
um novo grupo de trabalho, apenas assinalando as operadoras escolhidas. Os
dados e análises acima indicados também se aplicam ao novo grupo de trabalho.
O relatório também contém 3 gráficos com a evolução trimestral dos prêmios e
contraprestações emitidas; da relação sinistros retidos e eventos indenizáveis
líquidos sobre os prêmios ganhos e contraprestações efetivas; e do lucro líquido
sobre os prêmios ganhos e contraprestações efetivas.

d) Relatório Comparativo das Seguradoras Especializadas
em Saúde
Dados comparativos de todas as seguradoras do exercício de 2008 comparado com
2007, tendo por base os balanços publicados na imprensa.

e) Relatório por Beneficiários
Relatório com os valores médios mensais por beneficiários das receitas e das
despesas com a operação e distribuição dos beneficiários pelas unidades da
federação: dados disponíveis por operadoras segundo cada tipo de operadora
(seguradoras especializadas em saúde, autogestão, medicina de grupo, odontologia
de grupo, cooperativas médicas, cooperativas odontológicas e filantrópicas),
segregadas por planos de assistência médica e assistência odontológica .

2.2. Projeções de Saúde Suplementar
As projeções dos dados de mercado de saúde complementar se referem ao conjunto de
informações provenientes das demonstrações contábeis, subdivididas na demonstração
das Origens e Aplicações de Recursos e demonstração da formação do Lucro Líquido.
Essas projeções estão expressas em moeda nominal, compreendendo o exercício
presente e os próximos três anos, detalhadas por tipos de operadoras e planos de
assistência médica e assistência odontológica:
Seguradoras Especializadas em Saúde
Operadoras de Medicina em Autogestão
Operadoras de Medicina em Grupo
Operadoras de Odontologia em Grupo
Cooperativas Médicas
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Cooperativas Odontológicas
Operadoras Filantrópicas;
Administradoras de Planos de Saúde.
Da mesma forma que as projeções existentes dos outros segmentos, as de saúde
suplementar permitem que todos os valores projetados sejam ajustados facilmente pelo
usuário, para atender suas próprias expectativas ou informações.
O conjunto de projeções é composto de duas partes:

a) Projeções por Tipos de Operadoras
Os valores estimados estão apresentados num conjunto de 10 planilhas:
Uma planilha para cada tipo de operadora, uma para a totalização e outra para o
resumo, com a evolução dos principais números.
A partir da seleção do tipo de operadora, a ferramenta apresenta a projeção dos
valores tomando por base as curvas de tendências dos últimos três anos das
rubricas envolvidas e também, das taxas anuais entre os itens que se relacionam.
Em situações em que a evolução dos valores apresenta variações significativas, as
estimativas podem fugir desses critérios. No entanto, o usuário pode fazer ajustes
em qualquer valor projetado para atender suas expectativas.

b) Evolução dos Recursos e Lucro Líquido Realizado e
Projetado
Se refere a evolução histórica e projetada do total dos recursos envolvidos na
operação, e os principais itens que formam o lucro líquido por tipo de operadora,
informando os últimos 6 anos com dados realizados e 4 anos projetados.
As informações estão expressas em moeda corrente, dólar e valores atualizados
com base no IGP DI, IGPM, INPC e IPCA.
O usuário pode interagir para selecionar o tipo de operadora, escolher o índice de
atualização dos valores monetários e alterar as projeções da cotação do dólar e dos
índices.
O relatório também contém 3 gráficos com a evolução anual da soma do
faturamento mais o resultado financeiro e patrimonial, comparado com total das
despesas da operação: um com valores nominais, outro com valores atualizados
segundo a seleção do índice pelo usuário e o último com valores em dólar.

3 – Informações de Sinistros da Frota Segurada
As informações de sinistros da frota segurada tem por base o banco de dados Autoseg da
SUSEP, e foram montadas em relatórios onde os usuários podem interagir, conforme o
seguinte:

Pág. 11
a) Informações por Tipos e Modelos de Veículos
Informações de veículos expostos, prêmio médio, quantidade de sinistros, sinistro
médio e sinistro médio por veículo exposto, referentes ao total dos sinistros,
incêndio/roubo, colisão e outras causas;
Por interação do usuário, as informações podem ser organizadas por categoria de
veículos (automóveis, utilitários, caminhões, ônibus e motos), por grupos de
modelos (por exemplo: Gol 1.0), por modelos de veículos (mais de 5.000 modelos),
com detalhes por regiões, estados, mesorregiões e municípios.

b) Relatório do Município de São Paulo
Relatório do município de São Paulo, por regiões, distritos e ano do modelo, com
informações de veículos expostos, prêmio médio, quantidade de sinistros, sinistro
médio e sinistro médio por veículo exposto, referentes ao total dos sinistros,
incêndio/roubo, colisão e outras causas.
O usuário pode interagir para organizar as informações por categoria de veículos
(automóveis ou utilitários), por ano do modelo, por grupos de modelos (por
exemplo: Gol 1.0), por modelos de veículos, com seleção por regiões ou distritos.

c) Banco de Dados
Além dos relatórios de consulta, o SIMS disponibiliza banco de dados com todos os
detalhes das informações fornecidas pelos relatórios para que o usuário possa
integrá-las ao seu sistema de dados e/ou desenvolver consultas próprias.

4 – Informações de Apoio
Relatórios com informações destinadas ao apoio das atividades de gestão e
planejamento, detalhadas pelas regiões do país, onde o usuário pode interagir para
selecionar o nível regional das informações:

a) PIB, População e PIB Per Capta
Informação com base nos dados divulgados pelo IBGE, detalhada por regiões, por
estados, por mesorregiões e por municípios, com valores reais de 2010 a 2013 e
tendência para 2016.
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b) Frota Nacional de Veículos
Base de informação do DENATRAN, detalhada por tipos de veículos, regiões,
estados, mesorregiões e municípios.

c) Aumento Anual da Frota Nacional de Veículos
Base de informação do DENATRAN, informando a variação em um ano em
quantidades de veículos e crescimento percentual, por tipos de veículos, regiões,
estados, mesorregiões e municípios.

d) Frota Nacional de Veículos por Modelos e Municípios
Base de informação do DENATRAN - banco de dados com a quantidade de
veículos detalhada por tipos de veículos, marca, modelo, regiões, estados,
mesorregiões e municípios.
- Inclui um documento denominado PERFIL DA FROTA DE VEÍCULOS
BRASILEIRA que contém tabelas com as principais informações extraídas do
banco.

e) Sinistros da Frota Segurada de Veículos
Base de informação do sistema AUTOSEG da Susep, com prêmios e sinistros da
frota exposta, detalhados por categoria de veículo, por tipo de sinistro, regiões,
estados, mesorregiões e municípios.

f) Unidades de Atividades Econômicas
Dados sobre a quantidade de unidades locais com desenvolvimento de atividade
econômica, total de pessoal ocupado, pessoal assalariado e valor de salários e
outras remunerações, detalhado por regiões, por estados, por mesorregiões e por
municípios. São informações baseadas nos dados divulgados pelo IBGE, que
podem servir de suporte aos negócios de seguros.

g) Produção Agrícola e Pecuária
Dados sobre a área plantada, quantidades produzidas e valor da produção,
detalhadas pelas 10 principais lavouras; quantidade de cabeças dos rebanhos de
grande, médio e pequeno porte, quantidades produzidas de leite e ovos e
respectivos valores, detalhado por regiões, por estados, por mesorregiões e por
municípios. São informações baseadas nos dados divulgados pelo IBGE, que
podem servir de suporte aos negócios de seguros das áreas rurais.

h) Censos IBGE
- Populacional IBGE: Base de informação do Censo 2010 do IBGE, com a
população por sexo, população urbana e rural e quantidades de domicílios,
detalhados por regiões, estados, mesorregiões e municípios.
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- Censo Agropecuário: Dados sobre a utilização das terras, produção animal,
número de cabeças, estabelecimentos, áreas e pessoal ocupado, detalhado por
regiões, por estados, por mesorregiões e por municípios. São informações
baseadas nos dados divulgados pelo IBGE, que podem servir de suporte aos
negócios de seguros voltados à atividade rural.

i) Beneficiários dos Planos de Saúde Médicos e
Odontológicos
Base de informação da ANS, detalhada por assistência médica e odontológica,
população, beneficiários por sexo e por faixa etária por regiões, estados,
mesorregiões e municípios.

j) Arrecadação e Benefícios da Previdência Social
Base de informação do INSS, com a evolução da arrecadação, espécies de
benefícios, quantidade de beneficiários, valores médios dos benefícios por
beneficiários e fluxo de caixa da previdência social, com informação dos últimos 24
meses, acumulado no ano e série de valores móveis do acumulado de 12 meses.

k) Índices e Cotação do Dólar
Séries históricas desde 1995 do IGP DI - Índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna, IGPM - Índice Geral de Preços do Mercado, INPC - Índice Nacional de
Preços ao Consumidor, IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo,
CDI – Certificados de Depósito Interbancário, SELIC - Taxa Referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia e cotação de venda do dólar americano no
último dia útil de cada mês

l) Balanços Patrimoniais Digitalizados
Disponíveis ao acesso os balanços das empresas do setor, referentes aos
exercícios encerrados em 2010, 2009, 2008 e 2007, 1º semestre de 2009 e 1º
semestre de 2008.

