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A.M. Best Revisa a Perspectiva de Crédito de Emissor de Terra Brasis Para Positiva
OLDWICK, NOVA JERSEY, U.S.A 13 De Maio de 2015—A.M. Best revisou a perspectiva de Terra
Brasis Resseguros (Terra Brasis) de estável para positiva e afirmou a classificação de crédito de emissor (ICR) de
“bbb”. A.M. Best também afirmou de força financeira (FSR) de B++ (Bom) de Terra Brasis com perspectiva
estável.
Os ratings atribuídos à Terra Brasis refletem o seu forte plano de negócios e adequado capital de risco
ajustado. Terra Brasis é registada como uma empresa de resseguros local no Brasil e continua a concentrar-se
exclusivamente ao crescente mercado de (re)seguros no Brasil subscrevendo uma combinação ampla de negócios
de vida e de ramos elementares.
A empresa divulgou resultados que estavam à frente de seu plano de negócios e as expectativas em parte
devido a sua aceitação sólida no mercado brasileiro de (re)seguros em relação ao ano passado. A.M. Best
continuará a acompanhar o crescimento da Terra Brasis, a sua aceitação por companhias experientes no mercado, e
a sua força de balanço.
Contrabalançando parcialmente estes atributos de avaliação positiva temos o perfil limitado de Terra
Brasis no mercado, o potencial para mudanças regulatórias que podem afetar negativamente a empresa, e o risco
inerente associado a uma empresa nova de executar os seus planos de negócios. O mercado de resseguros
brasileiro é um mercado altamente competitivo dominado por empresas significativamente maiores, algumas sendo

apoiadas por grandes (re)seguradoras globais que possuem uma flexibilidade financeira mais substancial e recursos
operacionais contra os quais Terra Brasis terá que competir.
Nos últimos anos, o mercado de resseguros do Brasil tem transitado para um mercado mais aberto. Na
América Latina, o Brasil é o maior mercado de (re)seguros com quase 50% dos prêmios emitidos na região e com
um potencial de crescimento contínuo. No entanto as condições políticas e econômicas no Brasil se deterioraram
nos últimos meses, a inflação permanece alta e o crescimento econômico está previsto para ser negativo em 2015.
Pelo fato que Terra Brasis é uma empresa nova, a A.M. Best irá continuar a acompanhar de perto o
desempenho da empresa e a execução dos seus planos de negócios. Fatores de rating que poderiam levar a uma
melhoria dos ratings seriam rentabilidade continua e estável, forte capital de risco ajustado, e indicações de que a
empresa alcançou um perfil mais sólido no mercado. Fatores que podem levar a um rebaixamento dos ratings e/ou
a uma revisão da perspectiva para negativa incluem uma perda significativa do capital de risco ajustado,
volatilidade relacionada com a subscrição de prêmios ou a incapacidade da empresa atingir as suas metas de
rentabilidade, conforme descrito no seu plano de negócios. Outros fatores que podem afetar negativamente as
classificações de Terra Brasis seriam a saída de executivos-chave, indicações de que a empresa não está ganhando
perfil no mercado e/ou a gestão de risco empresarial não esta desenvolvendo de acordo com o seu perfil de risco.
A metodologia utilizada na determinação destas avaliações de rating é a Metodologia do Credito Rating de
A.M. Best, que fornece uma explicação detalhada do processo de classificação e contém os critérios das diferentes
classificações utilizados. A Metodologia do Credito Rating de A.M. Best pode ser encontrada em
www.ambest.com/ratings/methodology.
Importantes relatórios de critérios seguros utilizados:
• Avaliação Do Risco País
• A Gestão de Risco e o Processo de Classificação das Companhias de Seguros
• Entendendo o BCAR para seguradoras de ramos elementares (bens/imóveis)
• Entendendo o BCAR Universal

Este comunicado de imprensa refere-se a classificação (ões) que foram publicadas no website de
A.M. Best. Para todas as informações deste comunicado de imprensa e as suas divulgações relevantes,
incluindo os dados do escritório responsável pela emissão de cada uma das classificações individuais
referenciadas neste comunicado, visite A.M. Best Centro de Avaliações e Critérios.
A.M. Best Company é a empresa mais antiga e de maior autoridade de ratings e fonte de informação
do mundo. Para mais informações, visite www.ambest.com.
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