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Base de Dados: novembro/2012 
Número: 1 
 

 
 

Primeiro ICES revela otimismo do mercado 
 
Realizado pela Rating de Seguros Consultoria e Revista Cobertura Mercado 
de Seguros, o Índice de Confiança e Expectativas das Seguradoras (ICES) 
de novembro atinge 119,0 e demonstra otimismo do setor de seguros. A 
análise aponta que a melhor expectativa é com aumento do faturamento. 
 
Todas as amostras são colhidas tendo como base os próximos seis meses: 
 
 1) Crescimento da Economia Brasileira  
 
Avaliação (%) Nov.12 

Muito Melhor 3 
Melhor 49 
Igual 43 
Pior 6 

Muito Pior 0 
Total 100 

 
  
 

2) Rentabilidade das Seguradoras  
 
 
Avaliação (%) Nov/12 

Muito Melhor 3 
Melhor 26 
Igual 31 
Pior 40 

Muito Pior 0 
Total 100 
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3) Faturamento das Seguradoras  
 
Avaliação (%) Nov/12 

Muito Melhor 3 
Melhor 74 
Igual 23 
Pior 0 

Muito Pior 0 
Total 100 

 
 4) Faturamento do Seguro Auto 
(comparativo entre 2013/2012 com 2012/2011) 
 
Avaliação (%) Nov/12 

Muito Maior 0 
Maior 42 
Igual 50 
Menor 8 

Muito Menor 0 
Total 100 

 
  

5) Resultados do ICES 
 

Avaliação Nov/12 

Índice 119,0 
 
 
Comentários 
 

• Em novembro de 2012, o ICES foi 119,0, o que indica, como um 
todo, um otimismo das seguradoras para os próximos seis meses. 

• O aspecto mais favorável se refere à expectativa de crescimento de 
receita das seguradoras, pois 74% dos entrevistados disseram que 
vai melhorar. 

• O aspecto mais desfavorável se refere à expectativa de rentabilidade 
das seguradoras, pois 40% das empresas disseram que vai piorar. 

• No ramo automóvel, no momento, a visão de crescimento para 2013 
é mais otimista em comparação a 2012. 
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Referências sobre outros Índices de Confiança: 
 

Avaliação ago/2012 set/2012 out/2012 nov/2012 
Índice de Confiança do 
Comércio (ICEC) 122,5 125,4 128,0 128,6 

Índice de Confiança das 
Pequenas e Médias Empresas 

(ICMPE) 117,0 122,0 124,0 - 
Índice de Confiança da 

Indústria (ICI) 102,7 105,0 106,0 105,2 
Índice de Confiança do 
Consumidor (ICC) 120,4 122,1 121,7 120,0 

Índice de Confiança do 
Comércio Varejista (IFECAP) 124,1 125,3 124,6 127,6 
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Sobre o ICES: 

- Todo final de mês serão enviadas perguntas simples, de múltipla 
escolha, em que os executivos de seguradoras atribuirão valores ao que 
esperam que aconteça nos próximos meses, com relação a algumas 
variáveis relevantes do setor. 

- Os questionários são enviados para aproximadamente 70 seguradoras. 

- Embora todas as perguntas sejam de caráter institucional, as respostas 
das empresas não serão divulgadas individualmente. 

- O ICES leva em conta três aspectos: economia brasileira, faturamento e 
rentabilidade das seguradoras. 

- A partir dessas informações, e após cálculos estatísticos, é definido esse 
índice, cujo valor irá variar de 0 a 200.  

- O número 100, que divide o índice ao meio, sinaliza que a expectativa 
atual é que a situação permaneça a mesma no futuro. Por outro lado, 
quanto maior esse valor, mais otimista está o segmento; e vice-versa. 

- O ICES será divulgado todo início de mês, tomando como referência os 
dados obtidos na última semana do mês anterior. 

- Esses indicadores medem expectativas empresariais em cada momento, 
que podem naturalmente se concretizar ou não no futuro. 

- Essa metodologia segue um padrão similar ao existente em outros 
setores – por exemplo, Índice McKinsey, Índice Fecap (IFECAP), Índice de 
Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), Índice de Expectativas do 
SEBRAE, etc. 

- As perguntas usadas no cálculo do ICES serão repetidas mensalmente. 

- Em termos econômicos, o ICES tem três objetivos principais: 

* permitir a comparação com indicadores de outros setores da 
economia; 

* torna-se uma fonte teórica e acadêmica;  

* o próprio segmento avaliado (seguradoras) e seus setores 
relacionados (corretores, reguladores, consultorias, despachantes, etc.) 
passam a compreender melhor a realidade, e podem fazer com mais 
acuidade as suas previsões. 

Fontes: Rating de Seguros Consultoria; Revista Cobertura Mercado de 
Seguros www.ratingdeseguros.com.br; www.revistacobertura.com.br 
 


