
Estatísticas dos 
Mercados Supervisionados



Quantidade de Empresas por Mercado



Evolução Anual de Receitas dos Mercados Supervisionados



Evolução Anual do Montante de Provisões Técnicas







Evolução Anual do Montante de Ativos



Evolução Anual de Receitas – Produtos de Acumulação de Recursos



Evolução Anual de Provisões Técnicas – Produtos de Acumulação de Recursos



Mercado de Seguros - Principais Segmentos



Prêmios Cedidos em Resseguro - Evolução Anual



Segmentação entre Resseguradoras Locais, Admitidas e Eventuais



Temas de Estudo na SUSEP atualmente

1 – Proporcionalidade: busca de maior proporcionalidade no custo regulatório imposto às 
empresas, de forma a não se tornar obstáculo à inclusão e à expansão;

2 – Sustentabilidade: implementação da Declaração do Rio, relativa às recomendações do TCFD, e 
outras considerações dos fatores ASG na regulação e supervisão;

3 – “Suptech” e “Regtech”: Início dos estudos de viabilidade do Sistema de Monitoramento 
Eletrônico de Operações do Mercado Supervisionado, que tanto pode auxiliar as supervisionadas a 
estarem aderentes à regulação quanto o supervisor a executar sua missão de forma satisfatória.



Temas de Estudo na SUSEP atualmente

Implementação do Banco de Dados de Perdas Operacionais –
BDPO:

Permitirá a modelagem do capital de risco operacional

Estimam-se serem necessários ao menos 5 anos de 
dados para se obter uma modelagem robusta.



Governança da SUSEP

1) Implantação do Planejamento Tático Operacional, que busca o alinhamento entre as 
estratégias e ações da SUSEP e a sua estratégica organizacional, formalizada no Planejamento 
Estratégico Institucional; 

2) Implantação do Plano de Regulação, que consiste em um processo estruturado com o intuito 
de definir ações regulatórias prioritárias, com a participação da sociedade civil e observância 
ao planejamento estratégico da Autarquia; e 

3) Adoção da Análise de Impacto Regulatório, que é o processo sistemático por meio do qual 
são avaliados os possíveis impactos das ações regulatórias disponíveis para o alcance dos 
objetivos pretendidos em relação a cada tema, tendo como finalidade orientar e subsidiar a 

tomada de decisão da alta gestão.



Obrigado!

¡Gracias!

Thank you!

Correo: gustavo.caldas@susep.gov.br


