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Inovação de produtos se estende ao alcance do seguro comercial, 
afirma o Swiss Re sigma 

• Mudanças estruturais na economia criam novos riscos, como 
a interrupção de uma cadeia de fornecimento  

• O setor corporativo transformou-se de dominado pelo setor 
industrial, com ativos físicos, em serviços com ativos 
intangíveis 

• Para cumprir as necessidades de uma economia de serviços, 
novos produtos estão sendo desenvolvidos, melhorando a 
segurabilidade e expandindo a abrangência do seguro em 
gestão de riscos 

• Novas soluções podem tornar a transferência de risco mais 
eficiente, reduzir a volatilidade dos ganhos/fluxo de caixa e 
apoiar o crescimento dos negócios 

 
Zurique, 11 de outubro de 2017 – O mais recente estudo sigma: 
"Seguro comercial: inovação expandindo a abrangência da 
segurabilidade" discute soluções inovadoras de transferência de risco 
disponíveis para cobrir a abrangência em contínuo crescimento de 
exposições às quais as empresas estão sujeitas O desenvolvimento de 
produtos e inovação envolvendo dados e análise de dados tem 
expandido o alcance das soluções de seguros para uma abrangência 
maior de ameaças e perigos, e tornou a transferência de risco mais 
eficiente. Além disso, as empresas estão utilizando soluções inéditas 
para proteger seus ganhos, reduzir a volatilidade do fluxo de caixa e 
apoiar estratégias e crescimento de negócios. 

Grandes tendências tecnológicas, econômicas, demográficas, sociais e 
geopolíticas estão gerando profundas mudanças no ambiente de negócios. 
Essas transformações estruturais criam novas oportunidades, mas também 
trazem novos riscos. Ao mesmo tempo, o setor corporativo tem se 
transformado de dominado por ativos físicos, para derivados de maior valor 
de ativos intangíveis, como propriedade intelectual, redes, plataformas, 
dados e relacionamento com clientes. Essas transformações e exposições 
por elas criadas refletem-se nas pesquisas de percepção de risco pelas 
empresas. Por exemplo, hoje a interrupção dos negócios devido a riscos 
cibernéticos e de cadeia de fornecimento é o principal motivo de 
preocupação das empresas, segundo pesquisas de especialistas em risco em 
todo o mundo.  
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Novas soluções tornam a transferência de risco mais eficiente 
"Novos tipos de soluções estão proporcionando proteção contra uma gama 
mais vasta de perigos e estendendo a cobertura de seguros de ativos físicos a 
intangíveis", afirma Kurt Karl, economista-chefe da Swiss Re. Por exemplo, 
coberturas holísticas combinam riscos múltiplos e/ou acionadores 
interdependentes e permitem um melhor alinhamento às necessidades da 
transferência de risco específicas do comprador de seguros. "Além de 
oferecer cobertura para múltiplos riscos, soluções holísticas oferecem 
transferência de risco eficiente devido ao seu foco na distribuição conjunta de 
todos os riscos".  

Soluções paramétricas com base em índices diferentes de perdas atuais 
também oferecem benefícios de eficiência. A maior vantagem dos 
acionadores paramétricos são sua clareza e neutralidade: um prêmio de 
seguro é gerado se condições estabelecidas previamente forem cumpridas, 
oferecendo um pagamento ágil, acordado antecipadamente sem uma 
demorada investigação de sinistros. Por este motivo, as soluções 
paramétricas são particularmente úteis na gestão de volatilidade de ganhos 
ou para tipos de coberturas de interrupções de negócios, com ou sem danos 
físicos de propriedade.  

A utilidade de tais soluções é demonstrada por uma cobertura paramétrica 
recentemente desenvolvida com plano plurianual para eventos de terremoto 
de magnitude mínima adquirida por uma entidade governamental dos EUA 
com ativos de propriedade abrangendo uma vasta área. O principal objetivo 
do comprador era assegurar liquidez suficiente posterior ao evento para 
administrar as necessidades iniciais de fluxo de caixa após um terremoto, 
como evacuações de emergência e facilitação ao acesso para trabalhos de 
reparo.  

Reduzindo volatilidade de ganhos e fluxo de caixa 
As soluções de seguros também estão cada vez mais sendo usadas para 
proteger riscos de ganhos e fluxos de caixa. Alguns riscos não essenciais de 
negócios anteriormente não seguráveis agora podem ser colocados no 
seguro até um certo grau, graças à evolução dos acionadores, estruturas de 
indenização e avanços de dados e modelagem. Exemplos de perigos que 
podem ser cobertos de formas mais inovadoras incluem danos não físicos de 
interrupção comercial, cibernéticos, recall de produtos, bem como riscos 
relacionados ao clima e preços de energia.  

Por exemplo, no Brasil, o terceiro maior produtor de energia hidrelétrica do 
mundo e que também está se recuperando de sua pior seca em 40 anos, 
uma empresa de comercialização de energia queria fazer a cobertura de sua 
exposição ao risco de futuras secas. Uma solução derivada personalizada foi 
desenvolvida com base em um índice de medida do escoamento natural de 
um rio. O índice é calculado diariamente por uma organização independente 
responsável por coordenar e controlar a geração de energia e a transmissão 
no Brasil. Se o índice cair para baixo de um limite definido, o derivado pagará 
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uma compensação financeira. O acordo com base no índice cobre a posição 
da empresa de comercialização contra o risco de seca, o mais importante 
risco relacionado às intempéries, e irá auxiliar a estabilizar seus ganhos 
esperados no futuro. 

Apoiando estratégias e o crescimento de negócios 
Houve casos nos quais soluções inéditas permitiram a operação de novos 
tipos de modelos de negócios como start-ups de consumo colaborativo e 
permitiram até mesmo que empresas utilizassem a transferência de risco 
como apoio de marketing e diferenciação de seus produtos. Por exemplo, na 
China, uma empresa desejava promover um programa de lealdade do cliente 
que permitiria aos fazendeiros locais tirar proveito de substituições livre de 
custos para pesticidas adquiridos se as plantações fossem danificadas por 
uma grave tempestade. O objetivo da fábrica era transferir essa exposição de 
risco ao mercado de seguros. Além de aumentar as vendas, o fabricante de 
pesticida pôde aumentar a lealdade do cliente ao oferecer um complemento 
de seguro ao seu produto e também justificar um pequeno aumento no preço 
do produto. O benefício dos fazendeiros é que a substituição livre de custos 
proporcionará um alívio econômico quando eles mais precisarem. 

Expandindo o papel da gestão de risco corporativo 
A gestão de risco corporativo está se tornando mais sofisticada como uma 
resposta necessária ao cenário variável de riscos de mudanças estruturais no 
ambiente de negócios. Empresas estão fazendo transferência de risco por 
meio de instrumentos financeiros a fim de reduzir os custos associados com 
dificuldades financeiras e para salvaguardar o fluxo de caixa e, dessa forma, 
os projetos de investimento. Contudo, eles também estão usando soluções 
inéditas de transferência de risco para criar valor ao abaixar o custo de capital 
e reduzir a volatilidade dos ganhos. Novas coberturas expandirão a 
abrangência dos produtos de proteção ao aumentar as fronteiras de 
segurabilidade e também o papel do seguro na gestão do risco corporativo. 
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Notas para os editores 

Swiss Re 
O Grupo Swiss Re é líder no fornecimento por atacado de resseguro, seguro e outras formas 
baseadas em seguro de transferência de risco. Lidando de forma direta e por meio de 
corretores, sua base global de clientes consiste em companhias seguradoras, corporações de 
médio a grande porte e clientes do setor público. De produtos padronizados a coberturas 
customizadas em todas as linhas de negócios, a Swiss Re coloca à disposição sua solidez 
financeira, sua experiência e poder de inovação para permitir a tomada de riscos, condição 
imprescindível ao progresso empresarial e social. Fundada em 1863 em Zurique, na Suíça, a 
Swiss Re atende a clientes por meio de uma rede de aproximadamente 80 escritórios 
localizados ao redor do mundo e possui a classificação “AA-” pela Standard & Poor's, “Aa3” pela 
Moody's e “A+” pela A.M. Best. Ações nominativas no holding Swiss Re Group, Swiss Re Ltd, 
são negociadas em conformidade com a International Reporting Standard na SIX Swiss 
Exchange e negociam sob o símbolo SREN. Para obter mais informações sobre o Grupo Swiss 
Re, acesse: www.swissre.com ou siga-nos no Twitter @SwissRe. 
 
Como solicitar este estudo sigma: 
As versões em inglês, alemão, francês e espanhol do sigma n° 5/2017, "Seguro comercial: 
inovação expandindo a abrangência da segurabilidade" estão disponíveis eletronicamente no 
site da Swiss Re: www.swissre.com/sigma 
 
Atualmente, estão disponíveis as edições impressas do sigma n° 5/2017, em inglês, alemão, 
francês e espanhol. As versões impressas em chinês e japonês estarão disponíveis em breve. 
Envie sua solicitação, com seu endereço completo, para institute@swissre.com 

http://www.swissre.com/
http://www.twitter.com/swissre
http://www.swissre.com/sigma
mailto:institute@swissre.com
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