
O setor segurador é um dos principais investidores 

institucionais do País. Com mais de R$ 1,3 trilhão em 

ativos, é responsável pelo financiamento de 

aproximadamente 25% da dívida pública brasileira, mas 

ainda tem presença tímida em classes de ativos de maior 

risco, como crédito privado, ações e private equity, por 

exemplo. Isso se deve, em grande parte, ao longo período 

de taxas de juros elevadas, em que investimentos em 

ativos de mais baixo risco (títulos públicos) já ofereciam 

taxas de retorno adequadas aos objetivos das empresas.   

Os atuais patamares da taxa de juros, entretanto, trazem 

novos desafios ao setor na alocação de seus recursos, já 

que investimentos em títulos públicos não serão mais 

capazes de trazer resultados financeiros como aqueles 

observados há alguns anos, que muito contribuíram para 

o bom desempenho das empresas.  
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A regulação de investimentos sob a ótica do Solvência II 
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TAXA SELIC  
(acumulada no mês anualizada  - % a.a.) 

Fonte: Banco Central do Brasil 

A regra vigente que disciplina a aplicação dos 

investimentos do setor de seguros é dada pela Resolução 

CMN 4.444/2015 e pelo Capítulo II do Título II da 

Resolução CNSP 321/2015. A primeira revogou a antiga 

Resolução CMN 3.308/2005 e manteve a abordagem 

baseada em limites de alocação por classe de ativos na 

aplicação dos recursos das reservas técnicas. Já a segunda 

consolidou as regras de investimentos, estabelecida na 

Resolução CNSP 226/2010, mantendo a essência da 

norma revogada, que trata dos critérios para a realização 

de investimentos, inclusive ativos livres .  
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Na época em que essas resoluções foram editadas o 

arcabouço regulatório que tratava de regulação baseada 

em risco era pouco ou nada desenvolvido, e o capital 

mínimo requerido era calculado pelo maior valor entre o 

capital base e a margem de solvência. O reflexo dessa 

situação foi a edição de normativos que privilegiavam, 

acima de tudo, a liquidez e segurança dos ativos 

financeiros investidos pelos entes segurados.  

 

Enquanto a norma de investimentos manteve sua 

essência baseada em limites de alocação por classes de 

ativos, o Pilar I do Solvência II, que trata dos aspectos 

quantitativos da exigência de capital, foi desenvolvido 

pela Susep e hoje já conta com todos os capitais de risco 

implementados, conforme a tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As parcelas de capital de risco baseadas no risco de 

crédito e no risco de mercado são uma importante 

ferramenta para avaliação dos riscos a que os 

investimentos das seguradoras e demais entes regulados 

estão expostos, já que buscam medir as perdas pelo não 

recebimento de determinadas obrigações financeiras de 

terceiros e aquelas resultantes de flutuações do valor dos 

ativos financeiros, respectivamente. 

 

O pilar II de Solvência II, que trata de aspectos 

qualitativos, abrangendo, entre outras questões, a 

estrutura de governança das empresas, ainda está em 

evolução no âmbito das supervisionadas pela Susep, 

porém já conta com as seguintes estruturas 

implementadas: 

• A estrutura de controles internos foi regulamentada 

pela Circular Susep 249/2004. A norma de 2004 está 

passando por revisão a partir de discussões entre 

regulador e regulados ;  

• A estrutura de gestão de riscos foi regulamentada 

pela Circular Susep 521/2015, inclusive com 

obrigatoriedade de nomeação do gestor de riscos, a 

partir de 2016. 

 

Nesse contexto, o gestor de risco atua no gerenciamento 

eficaz dos riscos (2ª linha de defesa), capaz de auxiliar a 

área de investimentos na definição de estratégias de 

aplicação dos recursos e otimização do perfil risco-

retorno, através da identificação e avaliação de riscos, 

definição do apetite ao risco, etc.  

 

Em relação às práticas internacionais, a Diretiva 

2009/138/CE de Solvência II traz uma abordagem 

baseada em risco, que dá liberdade para que as 

seguradoras façam seus investimentos com maior 

liberdade, em que o estabelecimento de limites de 

exposição a ativos é a exceção e não a regra, conforme 

pode ser observado abaixo: 

 

“(67) Em princípio, a nova abordagem baseada 

no risco não inclui o conceito de limites 

quantitativos ao investimento e de critérios de 

elegibilidade de ativos. Deverá, no entanto, ser 

possível introduzir limites ao investimento e 

critérios de elegibilidade de ativos aplicáveis aos 

riscos que não sejam adequadamente cobertos 

por um sub-módulo da fórmula-padrão.” (grifo 

nosso) 

 

O enfoque utilizado na gestão dos investimentos, no 

âmbito de Solvência II, segue o princípio do gestor 

prudente, conforme disposto na seção 6, e se baseia, 

entre outros, nos seguintes aspectos: 

• Investimentos em ativos, cujos riscos possam ser 

identificados, mensurados, monitorados e avaliados 

de forma adequada através da autoavaliação do risco 

e da solvência, comumente conhecido como ORSA 

(Own Risk and Solvency Assessment); 

• Investimentos levando em consideração a gestão de 

riscos de descasamentos entre ativos e passivos - ALM 

(Asset Liability Management); 

• Utilização de derivativos para proteção e gestão 

eficiente da carteira; 

Capitais de Risco 
Resolução 

CNSP 

Ano de 

publicação 

Subscrição de Danos  158 2006 

Crédito 228 2010 

Subscrição de Vida 

Individual e Previdência 
280 2013 

Operacional 283 2013 

Subscrição de Capitalização 284 2013 

Mercado 317 2014 

Revisão de Subscrição de 

Danos 
360 2017 
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• Manutenção de níveis prudentes para ativos não 

admitidos à negociação em mercado organizado de 

bolsa ou balcão organizado; 

• Incentivo à diversificação;  

• Preocupações com a concentração. 

 

As normas de investimentos brasileiras mantiveram sua 

abordagem baseada em limites de aplicação ao longo dos 

últimos anos. Mas a implementação dos capitais de risco 

pavimentou o caminho para a mudança dessas regras, 

permitindo que sejam construídas sob o enfoque 

existente na Diretiva de Solvência II. 

 

Neste sentido, um grupo formado por representantes do 

governo e do setor privado, chamado de Iniciativa do 

Mercado de Capitais (IMK), dentre outras agendas, 

discute a revisão estrutural da Resolução CMN 

4.444/2015. Esse grupo é coordenado pela Susep e tem a 

CNseg como relatora. A proposta busca a segregação da 

Resolução CMN 4.444/2015 em duas, com os seguintes 

objetivos: 

• Uma para tratar da gestão de recursos de clientes de 

planos de caráter previdenciário, buscando a 

otimização da relação retorno-risco (fronteira 

eficiente) tendo por base o perfil de risco do cliente; e 

• Outra para a gestão de recursos de provisões cujo 

risco seja da seguradora, buscando o melhor ALM. 

 

No âmbito da ANS, a regra vigente que disciplina a 

aplicação dos investimentos é dada pela Resolução 

Normativa 392/2015, que trata especificamente da 

aceitação, registro, vinculação, custódia e movimentação 

dos ativos garantidores e, quando dispõe sobre limites de 

alocação e de concentração na aplicação desses ativos, 

ela segue as diretrizes estabelecidas pela Resolução CMN 

4.444/2015, a mesma que rege a aplicação dos recursos 

das reservas técnicas das entidades reguladas pela Susep.  

 

Já no que se refere ao Solvência II, as discussões estão 

mais incipientes que na Susep, contando apenas com 

cálculo da margem de solvência como fórmula padrão. 

Entendemos que essa é uma evolução necessária, que 

em muito ajudará para a maior eficiência na alocação dos 

recursos financeiros das seguradoras, EAPCs, 

resseguradoras e sociedades de capitalização, e 

aproximará o arcabouço regulatório daquele existente 

em jurisdições com mercados mais maduros, 

potencializando o papel de importante investidor 

institucional do setor de seguros brasileiro.  


