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Destinado a crescer

Resumo de mercado
O mercado de seguros da América Latina está pronto para um crescimento continuado em
2013. Ademais, os efeitos da globalização persistem na região, evidenciados pela expansão dos
negócios e um pequeno aumento nas fusões e aquisições, exigindo maior capacidade de
seguro global, como também modelagem de risco. As previsões de crescimento econômico em
taxa real de um único meio dígito na região contrasta com as condições esperadas em
qualquer outro lugar do mundo. Em adição à expansão econômica, existem oportunidades
para as seguradoras melhorarem, de forma crônica, as baixas taxas de penetração de mercado
explorando a classe média e os mercados de consumo em crescimento.
Inovações em distribuição e desenvolvimento de produtos e o uso eficaz da tecnologia podem
guiar a um crescimento sustentável das seguradoras bem sucedidas. Conforme o retorno do
investimento diminui, o foco em retornos de subscrição técnica exige melhorias no
desempenho operacional e capacidades analíticas para conduzir a gestão de capital baseado
no risco. Muitas seguradoras precisarão trasnformar seus sistemas antigos para apoiar análise
de dados através de uma cadeia de valor. O gerenciamento de capital eficiente e transparente
que antecede diretrizes regulatórias também pode ser uma vantagem estratégica em um
ambiente operacional, em geral, nebuloso, como o atual.
Investimentos bem sucedidos na América Latina requerem uma compreenção difereciada do
complexo conjunto econômico, condições competitivas e regulatórias da região. Fexibilidade,
inovação e alianças estratégicas podem aumentar tanto as posições de mercado como o
potencial técnico.
A Ernst & Young acredita que as práticas abaixo são esscenciais nesses mercados em
crescimento:




Aproveitar estrategicamente as grandes oportunidades de crescimento composto.
Expandir os mercados através de inovação orientada pela experiência local.
Explorar as vantagens de competências em tecnologias.




Integrar, de forma proativa, riscoo/capital avan
nçado e transparência quuanto às refo
ormas
regulatórrias.
Expandir e melhorar os
o mercadoss de risco de catástrofe.
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Cinquenta por cento da população do México também começou a fazer parte da classe média,
em comparação com 80% da sua população que empobreceu em 1960. Economistas e
analistas de negócios asocciam o recente crescimento do consumo mexicano e as matrículas
no ensino escolar pós‐secundário aos objetivos sociais desta classe média emergente.

Dados econômicos e de seguros da América Latina
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Países latino‐americanos têm uma população relativamente jovem. Isto apresenta um
potencial para maior crescimento em bens e vendas compostas durante a expectativa de vida
desses consumidores. Mais de 25% da população no Brasil, México, Colômbia e Argentina têm
menos de 15 anos, e menos de 7% da população na maioria dos países latino‐americanos têm
mais de 65 anos de idade. As seguradoras podem fortalecer o posicionamento de sua marca
com esses novos consumidores de seguro sem a necessidade de desalojá‐los de fornecedores
concorrentes.

*

Fundo Monetário Internacional, exceto Commonwealth das projeções de Porto Rico.
+Estimado dos dados avaliados mais recentes fornecidos pela organização supervisora de seguro de
cada país.
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5.6%
6.3%
6.9%
6.6%
11.1%
9.4%
15.6

Fonte: Agência de Inteligência Central World Fact Book
Nota: Por comparação, a porcentagem dos menores de 15 anos nos EUA e da Alemanha são, respectivamente, 20%
e 13%; maiores de 65 anos são 13% e 21%, respectivamente.

O desenvolvimento bem sucedido desses mercados requer conhecimento das variações
culturais das regiões e seu desenvolvimento regulatório e político. O levantamento sobre
consumo global em 2012 da Ernst & Young indentificou grandes diferenças entre o brasileiro e
o mexicano no que diz respeito ao uso de comparações online de produtos de vida e de
investimento, com o uso do Brasil sendo significantemente maior. Muitos países latino‐
americanos têm fortes taxas de inserção da internet de alta velocidade e uso das redes sociais.
O Chile, por exemplo, tem uma das maiores taxas de inserção de internet do mundo. Sites de
agregações/comparações online já se lançaram no país e também no Brasil. Se comparações
de produtos tendem mais para canais de internet, como na Europa, isso poderia causar uma
grande mudança na distribuição de seguros.
Autoridades de proteção ao consumidor na região estão se concentrando mais nos seguros e
seus respectivos preços relacionados, comissões e direitos dos consumidores. No Chile, o
SERNAC (Seviço Nacional do Consumidor) determinou que o seguro relacionado à hipoteca
comercializado pelos bancos deve envolver um processo de leilão oganizado e regulamentado.
Esta determinação aumentou preços competitivos e criou a necessidade de produtos
diferenciados.
Estes vários fatores estão contribuindo para o desenvolvimento de dois mercados de seguros –
seguradoras nacionais constituídas com distribuição bem estabelecida e relações comerciais
consolidadas, além de players internacionais com escala e sofisticação técnica. Entre as 25
maiores seguradoras da América Latina, as subsidiárias de seguradoras internacionais
respondem por cerca de metade do volume dos prêmios. Apesar da compra da Amil
Paticipações do Brasil pela UnitedHealth (por quase US$5 bilhões), uma rápida expansão das
seguradoras internacionais é difícil. Obstáculos incluem ações regulatórias e governamentais
que parecem favorecer o protecionismo local e a ameaça de perda de talento pós‐aquisição.

Ambiientes políticos dísparess constituem
m outro fato
or importante a consideerar. A Arge
entina
nacio
onalizou o reesseguro e fo
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recon
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cobraança de prêêmio, promovendo com
mbinações com
c
outras transações financeiras para
reduzzir custos e aumentar
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os prin
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arcas. Da meesma forma, 90% do co
omércio do México hoje
e está
publicidade e criiação de ma
os de livre comércio.
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México aumento
ou de 7% para 12%, e s ua participação nas imp
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3‐ Explorar as vantagens das competências em tecnologias
Os retornos sobre investimentos estão diminuindo e espremendo margens na América Latina e
em qualquer lugar do mundo. No Brasil, o rendimento médio caiu de 5% para uma taxa de
juros anual de aproximadamente 2% porque o governo exigiu dos bancos que reduzissem os
spreads. Isso, por sua vez, afeta o modelo de negócios das seguradoras, as estratégias de
desenvolvimento de produtos e investimento. Consequentemente, as principais seguradoras
estão implementando medidas que aumentam o apetite de riscos e reforçando seus
departamentos de auditoria interna. Muitas também estão investindo em tecnologias de
várias áreas para alcançar eficiências em processos, melhorar a subscrição e as análises de
sinistros, e visam segmentos rentáveis de consumo.
O mercado segurador da América Latina, de grande crescimento, requer uma significativa
capacidade operacional e eficiência das seguradoras. Melhorar a experiência do consumidor é
cada vez mais importante, considerando o crescimento da classe média e a competição das
seguradoras. Infelizmente, muitas seguradoras carregam o ônus de sistemas de tecnologias da
informação (TI) com processamento antigo de sinistros e apólices, assim como a granularidade
e confiabilidade de dados que são impróprias para sustentar análises de preditivas avançadas.
À medida que as seguradoras desenvolvem apoio interno para competição baseada em
análises, as oportunidades surgirão para irem além de produtos tradicionais, a fim de se
tornarem parceiras estratégicas com recursos tecnológicos.
Seguradoras precisam de informações mais detalhadas e confiáveis internamente para gerir
seus negócios e precisam incorporar uma ampla gama de fontes externas. Isso requer
transformar vários sistemas antigos existentes para proporcionar maior velocidade,
flexibilidade e transparência ou investir em novos sistemas e atualizações de TI.
O uso de telemática, meios de comunicação de massa e comunicação móvel podem ampliar as
fontes de dados dos consumidores e oportunidades. No Brasil, a lei 245‐CONTRAN reforça o
uso de telemáticas, requerendo que novos veículos sejam equipados com módulos de
rastreamento. Por fim, expandirá o rastreamento de veículos além do usual, que é para
veículos de alta qualidade ou veículos com cargas muito valiosas. Meios de comunicação
social e outras estratégias de internet também podem alcançar novos consumidores com
muita eficiência através de comunicações personalizadas.
As oportunidades para alcançar maior comercialização e retorno financeiro a partir das
análises de dados exigirão investimentos em tecnologia para aumentar a qualidade e precisão
dos mesmos. Embora a transformação de sistemas antigos seja um passo importante, o acesso
ao conhecimento necessário e a experiência são igualmente críticos. Seguradoras globais com
experiência em usar análises de previsão parecem estar em melhor posição para desenvolver
essas capacidades. As diferenças na consistência e amplitude dos dados e mudanças nos riscos
subjacentes expostos pela região exigem maior conhecimento dessas condições ao analisar os
resultados estatísticos.
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parte da altaa administraçção, esclareccendo sobre
e gerenciame
ento de riscoo, e comuniccando
por p

açõess e resultad
dos dos principais objjetivos. À medida
m
que as empressas aumenttam a
transsparência no risco, a confiança das ppartes interessadas em suas capacidaades finance
eiras e
operaacionais vai aumentar.
a

Aplicações
A
de gerenciam
mento de risco e capital
sofisticadas podem serr melhor estrratégia a
longo prazo para conquuista uma va
antagem
competitiva em merccados tradicio
onais e
expandir para
p novos poor meio de in
novação

5. Expaandir e melhorar oss mercado
os de risco
o de catásstrofe
Risco
os catastróficcos são gerralmente poouco segurad
dos em tod
da a Américca Latina, crriando
oporttunidades para
p
o aume
ento de segguro e ressseguro. Emp
presas e govvernos da região
r
enten
ndem que devem
d
garan
ntir uma re cuperação mais
m
rápida de infraesttrutura apóss uma
catásstrofe para evitar
e
a dete
erioração daas condições econômicass. Estas expoosições requ
uerem
ferramentas de gestão
g
de riisco e goverrnança corporativa que demanda ggerenciamen
nto de
ofes.
riscoss de catástro
A maaior parte do
o México, América
A
Centtral, Caribe e América do
d Sul está exposta a perdas
p
substtanciais por riscos de catástrofes, ccomo furacõ
ões, tsunamis, terremottos e inunda
ações.
Apesaar dos grand
des terremottos recentess, os riscos de
d catástrofe
e permaneceem sem cobe
ertura
de seeguro. Por exxemplo, o te
erremoto de 2010 no Haaiti causou US$
U 14 bilhõees em danoss para
recon
nstruir a infrraestrutura, dos quais U
US$ 200 milhões foram asseguradoos. Chile tem
m uma
penetração de seeguro muito mais elevadda do que em
m outros países latino‐a mericanos, mas o
010 causou cerca
c
de USS$ 30 bilhõe
es em perda
as, dos quaiss US$ 8,2 bilhões
terremoto de 20
estavvam asseguraados. Em me
ercados maiss maduros, a cobertura de
d seguros é muitas veze
es 50%
ou mais das perdas econômiccas.

Principais terremotos recentes latino‐americanos

Catástrofe
Terremoto (8.0 na escala
Richter) de 15 de agosto de
2007 no Peru

Extensão do dano
Matou 519 pessoas, destruiu
59.000 casas e causou perdas
econômicas de US$ 15
bilhões a US$ 30 bilhões
Terremoto (7.0 na escala Matou mais de 220.000
Richter) de 12 de janeiro de pessoas, deixou 1.5 milhões
desabrigados e causou dano
2010 no Haiti
de US$ 15 bilhões

Custo do seguro
Perdas
asseguradas
menos de US$ 1 bilhão

em

US$ 200 milhões, incluindo
os US$ 7,8 milhões que o
Fundo de Seguro de Risco de
Catástrofes do Caribe pagou
ao governo haitiano
Terremoto (8.8 na escala Matou 82 pessoas e teve um Perdas asseguradas em US$
Richter) de 27 de fevereiro total de perdas de quase US$ 8.2 bilhões
30 milhões
de 2010
Fonte: Swiss Re, Guy Carpenter, EQECAT Inc. e AIR Worldwide, preparado por Ernst & Young

A maior parte do México, América Central,
Caribe e América do Sul está exposta a perdas
substanciais por riscos de catástrofes, como
furacões, tsunamis, terremotos e inundações.

Limitações de modelagem
m
significativvas permane
ecem para riscos cataastróficos latino‐
ntes melhoriaas e ajustes.. A preocupa
ação com rissco de inund
dação,
amerricanos, apessar de recen
por eexemplo, esttá aumentan
ndo por caussa de sua ub
biquidade e a disponibil idade limitada de
dados modeladoss.
Reforrmas ao longgo da última década em m
muitos paíse
es aumentara
am a capaciddade de acessso ao
capitaal estrangeiro, e os invvestidores esstão agora exigindo
e
uma melhor geestão do rissco de
catásstrofe. Muitos governoss estão aum
mentando sua
s
avaliação de catásttrofe, preve
enção,
mitigação e cap
pacidades de
e financiam ento. O Baanco Interna
acional paraa Reconstruçção e
o do Banco Mundial
M
tam bém se torn
nou ativo na promoção dde mecanism
mos de
Desenvolvimento
transsferência dee riscos do
o mercado de capitaiis para os países em
mergentes e em
nvolvimento
o.
desen
Recen
ntes ações para
p
risco de catástrofes ddos governo
os latino‐ame
ericanos incluuem:




A Colômb
bia completo
ou um progrrama de redu
ução da vuln
nerabilidade de suas escolas e
hospitais em Bogotá, ao observaar que um terremoto
t
nã
ão ocorrido a 250 anos pode
causar mais de US$ 35
3 bilhões em
m perdas.
O México
o completou um mercad o de transfe
erência de ca
apital de risccos de catásttrofes,
conhecido como MultiCat. Este instrumento
o de títulos de US$ 2900 milhões pe
ermite
que o Mééxico diversiffique o seu m
mix de financiamento pa
ara catástroffes para redu
uzir as
pressões orçamentárrios, no casoo de uma caatástrofe nattural. Ele tam
mbém demo
onstra
parentes de ccapital adequ
uado para re
esposta a dessastres.
garantiass mais transp

A ind
dústria de seguros
s
reco
onhece a urrgência na região para desenvolveer plenamen
nte os
mercados de segguros de catá
ástrofes e m
melhorar mod
delos de risco de catástrrofe. Um me
ercado
ura do
comeercial estável vai ajudar a deter as reespostas do governo parra as lacunass na cobertu
mercado.
No geeral, os merccados de segguros da Am
mérica Latina são vistos por oferecer oportunidad
des de
cresccimento com
mposto de longo prazoo para as seguradorass, devido àss classes médias
m
emerrgentes, um historicame
ente lento d esenvolvime
ento do merrcado de segguros, e aum
mento
das n
necessidadess de cobertu
ura de risco de catástroffe. Esses me
ercados exigeem investim
mentos
inteligentes em várias tecnologias, inoovações centradas no conheciment
c
to de produto e
ado e instrum
mentos de ge
estão de capital.
distribuição e de risco avança

Refo
ormas ao lon
ngo da últim
ma década em
m
muittos países au
umentaram a capacidade
de
e acesso ao capital
c
estranngeiro, e os
invvestidores esstão agora exxigindo uma
a
me
elhor gestão do risco de catástrofes.
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