
Prezados Senhores, 
  

Para conhecimento e para pensar... 
  

A empresa de consultoria Ernst & Young divulgou, ao final de janeiro, 2 estudos sobre as perspectivas do 

mercado segurador norte-americano em 2011.
  

1) “2011 Outlook: US property/casualty insurance industry”. 

Elementares) 
 

Ver http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/2011_US_property_casualty_outlook/$FILE/US_property_casualty_outlook.pdf

  

2) “2011 Outlook: US life insurance outlook”. 
 

Ver http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/2011

  

Para Ramos Elementares, os desafios são operar em uma economia com baixo crescimento, enf

continuidade do ciclo de taxas de prêmios menores, saber utilizar e analisar as informações produzidas por 

diversos meios de uma forma produtiva e eficiente, fazer a transição para as novas normas contábeis, 

antecipar a evolução da regulamentação,

seguradoras. 
  

Para a área de Vida, os desafios são r

capital de risco e soluções de gestão pós

distribuição de produtos para crescer.
  

O gráfico, abaixo,  mostra o nível de alavancagem (Prêmios/Patrimônio Líquido) das seguradoras de ramos 

elementares, bem menor agora do que 
  

 

Cordialmente, 
  

Francisco Galiza. 

www.ratingdeseguros.com.br 
http://twitter.com/ratingdeseguros  
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Para Ramos Elementares, os desafios são operar em uma economia com baixo crescimento, enf

continuidade do ciclo de taxas de prêmios menores, saber utilizar e analisar as informações produzidas por 

diversos meios de uma forma produtiva e eficiente, fazer a transição para as novas normas contábeis, 

antecipar a evolução da regulamentação, analisar as oportunidades para gerir o capital em excesso das 

Para a área de Vida, os desafios são responder às mudanças das regras de controle, estabelecer novos 

capital de risco e soluções de gestão pós-crise, melhorar mecanismos de controle de custos, incrementar a 

distribuição de produtos para crescer. 

mostra o nível de alavancagem (Prêmios/Patrimônio Líquido) das seguradoras de ramos 

que no início do século, indicando o excesso de capital citado acima.
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Para Ramos Elementares, os desafios são operar em uma economia com baixo crescimento, enfrentar a 

continuidade do ciclo de taxas de prêmios menores, saber utilizar e analisar as informações produzidas por 

diversos meios de uma forma produtiva e eficiente, fazer a transição para as novas normas contábeis, 

analisar as oportunidades para gerir o capital em excesso das 

esponder às mudanças das regras de controle, estabelecer novos 

ontrole de custos, incrementar a 

mostra o nível de alavancagem (Prêmios/Patrimônio Líquido) das seguradoras de ramos 

de capital citado acima. 

 


