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Novas tecnologias na construção afetarão o panorama dos riscos 
dos seguros na área de engenharia, segundo um estudo da 
publicação sigma 

• Os prêmios de seguros na área de engenharia em nível 
mundial em 2017 foram estimados em US$ 21 bilhões  

• O desempenho de subscrições se deteriorou recentemente, 
com taxas de prêmios em declínio e sinistros crescendo em 
alguns setores da construção 

• A urbanização, a substituição de infraestruturas envelhecidas 
e o desenvolvimento de fontes de energia renováveis 
deverão promover gastos na construção e a procura por 
seguros na área da engenharia 

• Novas tecnologias poderão conduzir a uma melhoria 
significativa na eficiência, mas implicam em novos riscos, 
como as ameaças cibernéticas. 

• Enquanto Londres continua a ser um importante centro de 
seguros relacionados à construção, os riscos de engenharia 
cada vez mais são subscritos a partir de centros 
internacionais em Singapura, Dubai e Miami. 

Zurique, 13 de junho de 2018 — Os prêmios de seguros na área de 
engenharia em nível mundial em 2017 foram estimados em                 
US$ 21 bilhões, tendo estagnado nos últimos anos de acordo com o 
mais recente estudo sigma do Swiss Re Institute. O desempenho das 
subscrições se deteriorou recentemente, com taxas de prêmios em 
declínio e sinistros surgindo em alguns setores da construção. A 
urbanização, a substituição de infraestruturas envelhecidas e o 
desenvolvimento de fontes de energia renováveis deverão promover 
gastos na construção e a procura por seguros na área de engenharia. 
Novas tecnologias também poderão conduzir a um avanço significativa 
na eficiência, incluindo melhor monitoramento, mitigação e 
gerenciamento de riscos relacionados com engenharia, apesar de 
criarem novos riscos, como as ameaças cibernéticas. 

O mercado carece de dados abrangentes sobre prêmios na área de 
engenharia. Com base em uma extensa pesquisa de fontes nacionais 
disponíveis, o Swiss Re Institute estima que os prêmios de seguros na área de 
engenharia em nível mundial em 2017 foram de US$ 21 bilhões. Isto 
representa aproximadamente 3% do total de prêmios de seguros 
(aproximadamente US$ 730 bilhões em 2017). Cerca de metade do 
mercado está coberto por seguros de projeto, que protegem contra riscos 
incorridos durante a construção ou montagem de instalações, edifícios e 
infraestruturas (consulte a Figura 1 no lado direito). 

tel.:%20+1%20914%20828%206502


 

2 

Depois de aumentarem significativamente nos anos 2000, enquanto a 
atividade da construção em vários países em desenvolvimento cresceu, os 
prêmios na área de engenharia em nível mundial estagnaram nos últimos 
anos. Os gastos no setor da construção em relação ao percentual do PIB em 
muitos mercados avançados continuam abaixo do auge do período pré-crise 
financeira de 2008, ao passo que alguns mercados emergentes importantes 
estão apenas agora se recuperando lentamente de recessões recentes. A 
região EMEA continua gerando a maior parcela de prêmios na área de 
engenharia em nível mundial, devido maioritariamente a popularidade de 
coberturas operacionais que abrangem, por exemplo, quebra de 
equipamentos e seguros de construção (Figura 1 no lado esquerdo).  

 

A estrutura do mercado de seguros na área deengenharia está 
evoluindo 
A diversificação dos riscos elevados e complexos na área de engenharia é 
conseguida através de uma combinação de mercados de subscrição de 
seguros nacionais (por ex., varejo) e mercados atacadistas de 
cosseguros/resseguros. Apesar de Londres continuar a ser um centro 
importante no que diz respeito a seguros na área de construção e de 
engenharia, especialmente para projetos de elevado valor cuja subscrição é 
tecnicamente exigente, cada vez mais riscos na área de engenharia estão 
sendo subscritos a partir de plataformas internacionais em Singapura, Dubai 
e Miami. Enquanto os corretores nacionais estão particularmente focados em 
providenciar seguros para projetos de construção locais, os corretores 
internacionais desempenham um papel fundamental em projetos complexos 
que requerem conhecimento especializado e/ou projetos que envolvem 
financiamento estrangeiro. 

O desempenho das subscrições está se deteriorando 
O desempenho de subscrições se deteriorou recentemente, com índices de 
perdas maiores e sinistros aumentando em alguns setores de construção, 
devido a um menor controle de qualidade. Os índices de perdas reportados 
provavelmente não correspondem à recente queda dos lucros derivados de 
subscrições. Uma vez que os resultados efetivos em matéria de perdas não 
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são imediatamente demonstrados, a regularização dos sinistros é 
frequentemente adiada. As condições de mercado de "soft underwriting" 
(prêmios baixos, cobertura mais ampla, critérios de subscrição reduzidos e 
maior concorrência entre seguradoras) também fizeram os preços dos 
seguros caírem na área de engenharia.  

Mike Mitchell, Head de Property & Specialty Underwriting da Swiss Re, 
afirma: "As taxas de prêmios na área da engenharia estão em declínio há 
mais de uma década. As margens de lucro de algumas seguradoras na área 
da engenharia já foram reduzidas para próximo ou abaixo dos níveis 
considerados sustentáveis no longo prazo." 

O uso crescente de novas tecnologias na construção 
O setor da construção está começando a adotar tecnologia e processos 
digitais. As start-ups são um elemento importante da narrativa emergente de 
inovação. Foram fundadas mais de 400 empresas "constructech" desde 
2009, perfazendo US$ 2,9 bilhões em financiamento, muitas das quais são 
especializadas em ferramentas para melhorar a gestão da construção 
(Figura 2). 
 

 

Embora o uso de tecnologia digital possa conduzir a um avanço significativo 
na eficiência, incluindo melhor monitoramento, mitigação e gerenciamento 
de riscos relacionados com a engenharia, Mitchell afirma que "a tecnologia 
também afeta a natureza dos riscos existentes e acarreta novos riscos como 
os cibernéticos. As seguradoras poderão observar um aumento da gravidade 
dos sinistros ainda que a frequência de incidentes continue diminuindo." 

A inovação de produtos e processos ajudará as seguradoras a responder ao 
panorama da concorrência e dos riscos em ascensão. Em um mundo 
digitalmente interligado, os seguros poderão desempenhar um papel cada 
vez mais importante na mitigação/prevenção de riscos. Em último caso, isso 
poderá exigir uma reconfiguração mais radical dos modelos comerciais das 
seguradoras na área da engenharia. 
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Perspectiva para o mercado de seguros na área da engenharia 
Além da inovação tecnológica, o panorama dos seguros na área de 
engenharia é altamente influenciado pela perspectiva de crescimento da 
economia mundial. A cíclica ascensão econômica em mercados 
desenvolvidos e em desenvolvimento no curto prazo deverão estimular a 
atividade da construção e a procura por seguros. Além disso, ajustes 
estruturais como a urbanização, a substituição de infraestruturas 
envelhecidas e o desenvolvimento de fontes de energia renováveis deverão 
promover os gastos na construção. No entanto, ainda há incerteza sobre até 
que ponto alguns desses fatores se traduzirão em um aumento significativo 
no crescimento dos prêmios. 
 
 
Nota para os editores 
Este ano marca o 50º aniversário do sigma, a principal publicação de pesquisa no setor de 
seguros e carro-chefe da Swiss Re. Visite a seção sigma 50 anos no site do Swiss Re Institute 
para saber mais sobre a evolução do sigma e a amplitude e profundidade da oferta geral de 
pesquisas do Swiss Re Institute: Institute.swissre.com/sigma50years 
 
Swiss Re 
O Swiss Re Group é um dos principais fornecedores mundiais de resseguros, seguros e outras 
formas de transferência de riscos com base em seguros, trabalhando para tornar o mundo mais 
resiliente. Antecipa e gerencia riscos, desde catástrofes naturais a alterações climáticas, 
populações envelhecidas ou cibercrime. O objetivo do Swiss Re Group é capacitar a sociedade 
a prosperar e progredir, criando novas oportunidades e soluções para os seus clientes. Com 
sede em Zurique, na Suíça, onde foi fundado em 1863, o Swiss Re Group opera com uma rede 
de aproximadamente 80 escritórios a nível mundial. Está organizado em três unidades de 
negócio com estratégias e objetivos distintos que contribuem para a missão global do grupo. 
 
Como solicitar este estudo da publicação sigma: 
As versões em inglês, alemão, francês e espanhol do sigma nº 2/2018, "Constructing the 
future: recent developments in engineering insurance", estão disponíveis eletronicamente no 
site do Swiss Re Institute: institute.swissre.com 
 
Estão disponíveis versões impressas da publicação sigma nº 2/2018 em inglês, alemão, 
francês e espanhol. Estarão disponíveis versões impressas em chinês e japonês em um futuro 
próximo. Envie os seus pedidos juntamente com o seu endereço postal completo para 
institute@swissre.com 
 

http://institute.swissre.com/research/overview/sigma_50years/?utm_source=signature_graphic&utm_medium=email&utm_campaign=sigma50
http://institute.swissre.com/research/overview/sigma/
mailto:institute@swissre.com
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