
L A S  B E R M U D A S
A  C A P I TA L 
M U N D I A L 
D O  R I S C O  
D E  C A P I T A I S

A indústria de capitais de 
risco à muito respeitada 
nas Bermudas contém 
empresas líderes em seguros 
e resseguros, e veículos de 
resseguros alternativos na 
cobertura de capital de risco 
e mercado de capitais. 

A indústria de seguros cativa 
das Bermudas é um líder 
mundial, com mais de 800 
empresas gerando mais 
de 20 mil milhões dólares 
Americanos em prémios 
de seguro brutos anuais 
subscritos. A ilha é também 
um dos três principais centros 

mundiais de resseguro, com 
Nova York e Londres, e é 
a casa de 15 das “top” 40 
resseguradoras em todo 
o mundo. Recentemente, 
a jurisdição tem atraído a 
maior parte dos veículos 
alternativos de capital de 
risco – títulos indexados a 
seguros, títulos de catástrofe 
e outros produtos de 
transferência de riscos.

Bermuda é mercado 
imobiliário e de 
catástrofe individual mais 
importante do mundo.

Durante a última década, 
as nossas seguradoras e 
resseguradoras contribuiram, 
a título individual, 35 mil 
milhões dólares Americanos 
para perdas por catástrofes 
nos EUA. Elas também 
fornecem 26 por cento da 
capacidade de Lloyd de 
Londres - um total de 6,6 
mil milhões de libras.

Conectando Negocios



SEGUROS & RESSEGUROS

Operadoras de Seguros 
nas Bermudas:

    Contribuiram com 35 mil milhões 
de dólares Americanos entre 
2001 e 2012 do total de perdidas 
em catástrofes nos EUA

  Pagaram 22 mil milhões de dólares 
Americanos para a reconstrução 
das costas do Golfo do Mexico e 
da Florida depois de 2004 e 2005

  Pagaram cerca de 30% das 
perdas dos principais Furacões 
de 2005: Katrina, Rita e Wilma

  Pagaram 9% do 11/9 
reivindicações nos EUA

  Cobriram 22% dos estimados mil 
milhões de dólares Americanos, pela 
perda de mercado da Air France   
derivado ao acidente de 2009 

  Pagaram 51% dos passivos 
derivados do terremoto na 
Nova Zelândia em 2010

  Pagaram 37% dos passivos derivados 
do terramoto no Chile em 2010

   Cobritam 29% dos passivos 
referentes à quota internacional 
de resseguros do terremoto 
japonês de 2011

   Cobriram 50% das perdas 
registradas pelo naufragio do 
navio Costa Concordia em 2012

  Sustentam 25% do seguro de 
responsabilidade médica nos Estados 
Unidos e no mercado de resseguros

O mercado das Bermudas tem mais 
de 100 empresas com bons ratings 
de solidez financeira, muitas das 
quais são companhias de seguros 
cotadas em bolsa de valores. O 
mercado local é conhecido pela sua 
inovação e capacidade de entregar 
produtos de gestão de risco exigidos 
pelas principais corporações do 
mundo. Ao fazê-lo, as operadoras 
de seguros nas Bermudas apoiam 
a indústria e o comércio global.

Empresas nas Bermudas têm 
uma excelência sem paralelo no 
financiamento de capitais risco 
global, têm demostrado uma 
continua variedade de produtos, 
profundidade de conhecimentos 
e solidez e estabilidade financeira. 
Em resposta aos tempos e desafios 
econômicos e eventos catastróficos, 
o mercado ds Bermudas lança 
continuamente produtos de 
seguros e resseguros inovadores 
e oferece a capacidade muito 
necessária. Durante a grave crise 
da recuperação de confiança 
do mercado de seguros e de 
responsabilidade civil na década de 
1980, ACE e XL foram formados para 
fornecer soluções que cresceram no 

mercado. Os anos 80 também viram 
a criação de empresas de contas 
segregadas (células protegidas de 
seguros) criadas nas Bermudas.

Na década de 1990, as Bermudas 
reagiram ao colapso da capacidade 
de resseguro para cobrir riscos 
furacões pós-furacão Andrew, 
criando várias empresas novas 
de resseguro de catástrofe e 
altamente capitalizadas. Muitas 
outras empresas de resseguros 
foram estabelecidas em resposta 
ao  11/9 e furacões pós-milênio 
Katrina, Rita, Wilma e Ike.

Empresas do mercado 
das Bermudas movem-se 
rapidamente para liquidar e 
pagar reivindicações de 
capacidade existentes e 
criar novas capacidades 
para atender às 
necessidades 
futuras. O 
‘Contrato 
Certeza e 

Código de Prática’ foi desenvolvido 
pela ‘Associação de Seguradoras 
& Resseguradoras das Bermudas’ 
(ABIR) e a Associação de Corretores 
de Seguro & Resseguro das 
Bermudas (BIRBA), demostrando o 
total compromisso das Bermudas 
com as melhores práticas 
internacionais e que serve 
tambem para proteger 
o interesse de ambos 
(re) seguradoras e 
(re) segurados.



 A indústria de gestão de capitais de 
risco das Bermudas desenvolveu 
o conceito de empresas cativas 
durante os anos 1960. A mesma 
capacidade de inovar e ser 
criativo ainda prevalece hoje.

 Os Estados Unidos são a maior fonte 
de negócios de seguros cativos nas 
Bermudas, representando cerca 
de 60 por cento das companhias 
de seguros formadas na ilha. 
Empresas cativas, são usadas para 
segurar e ressegurar cuidados 
de saúde, responsabilidade 
civil geral, responsabilidade 
civil automóvel, beneficios de 
trabalhadores, propriedade, seguro 
marítimo e outros programas.

 Novos mercados emissores têm 
surgido na América Latina, Canadá, 
Ásia-Pacífico, África e Australia 
devido às empresas moderem as 
praticas de compra de seguros 
tradicionais e aumentarem o 
uso de “auto-seguros” e outros 
mecanismos de financiamento de 
risco alternativos. As Bermudas 
são o lar de quase 250 empresas 
da América Latina de múltiplos 
sectores empresariais.

 Notavelmente, algumas das maiores 
empresas da América Latina 
têm formado empresas cativas e 
outros veículos de investimento 
na ilha, incluindo as Columbianas 
Ecopetrol, Pacifico Rubiales, e 
Grupo Carvajal. Quase dois terços 

de todos os cativos de propriedade 
Latino Américana do mundo têm 
sido formadas nas Bermudas.

 A presença de empresas de 
seguros e resseguros comerciais 
nas Bermudas permite que os 
proprietários e operadores de 
empresas cativas possam aceder 
abertamente a uma capacidade 
de subscrição de mercado em 
seguro cativo não encontrada em 
qualquer outro domicílio fazendo 
as Bermudas um mercado unico.

TIPOS DE CATIV
 Cativos Monoparentais
 Cativo de Groupo
  Seguradora de Propósito 
Específico (SPI)

  Empresas de Contas 
Segregadas (SAC)

  Operadoras de Seguros 
Especiais (SPV)

 VANTAGENS 
DAS CATIVAS 
  Seguradoras cativas podem ajudar 
a reduzir o custo dos programas 
de seguro, mitigando ou evitando 
as sobrecargas administrativas das 
operadoras comerciais ajudando 
a recapturar lucro de subscrições 
e rendimentos de investimentos.

  Um proprietário de uma empresa 
cativa pode tirar partido da sua 
própria experiência de perda 
individual em vez de pagar os 
prémios sobre as perdas ou 

outras percepções da indústria 
seguradora em geral.

  Uma seguradora cativa obtêm 
rendimento no investimento 
em reservas para perdas 
e prêmios retidos.

  Cativos podem centralizar 
as operações financeiras e 
administrativas de um programa 
de seguros corporativo, trazendo 
maior contenção de custos 
de prevenção de perdas. 

  Cativos podem ser usados em 
mercados de resseguro - uma opção 
que uma empresa pode utilisar para 
obter taxas de prémio em atacado 
e que as seguradoras primárias 
geralmente não podem oferecer.

  Cativos podem ser utilizados como 
veículos de financiamento se uma 
empresa se decide auto-segurar, ou 
para os quais a cobertura de seguro 
comercial não está disponível ou 
não é econômicamente viável.

  À medida que uma empresa 
cativa amadurece, aumenta os 
seus excedentes, o que levará 
a empresa a desenvolver uma 
maior capacidade de retenção 
de risco. O aumento dos 
excedentes permitirá às empresas 
serem menos dependentes 
de mercados comerciais.

SEGURO CATIVO
Um cativo é uma companhia de seguros, cuja 
finalidade é o financiamento dos riscos de seus 
proprietários, que geralmente não são companhias de 
seguros. Captivas pode ser usadas para fornecer cobertura direta 
ou como resseguros das seguradoras primárias ou como seguradoras 
de “frente”. Estas companhias são companhias de seguros licenciadas para 
operam sob um sistema regulatório diferente do das seguradoras comerciais.
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Sobre da BDA
Agência de Desenvolvimento de 
Negócios das Bermudas (BDA) 
incentiva o investimento directo e 
ajuda as empresas a relocalizarem-se 
ou a expandirem os seus negócios 
nas Bermudas. Somos uma parceria 
público-privada independente, 
nós facilitamos o intercambio 
empresarial entre profissionais do 
setor, autoridades reguladoras, e 
os principais contatos no governo 
Bermudiano para facilitar a 
tomada das devidas decisões 
jurisdicionais / institucionais.

BDA Serviço de 
Concierge para 
Negócios
Oferecemos serviços de Concierge 
criando parcerias com as empresas 
que pretendem estabelecer 
operações na jurisdição (Bermudas). 
A nossa equipa funciona como 
um único ponto de contato para 
conectar clientes com a indústria, 
governo, autoridades reguladoras, 
escritórios de advocacia, auditores 
e especialistas de relocalização. 
O nosso Concierge está também 
disponível para empresas atualmente 
existentes nas Bermudas.

O mercado das Bermudas é um 
líder forneceddor de cobertura 
seguros de saúde. Com a capacidade 
local na jurisdição de subscrever 
até US $ 400 milhões em capitais 
para qualquer tipo de risco, e com 
um historial sólido no pagamento 
de reivindicações de seguros, e 
com cerca de 40 profissionais que 
subscrevem  apólices de seguro 
de saúde e de resseguros para um 
leque vasto de entidades, a ilha tem 
visto um crescimento substatial no 
setor ao longo dos últimos cinco 
anos. As Bermudas oferecem um 

menu diversificado de soluções 
de risco de saúde, tendo varias 
opções em mente, desde hospitais 
autônomos e cuidados de longa 
duração, a sistemas integrados 
de saúde com fins lucrativos com 
redes em todo o país. As Bermudas 
tornaram-se o mercado de escolha 
para os compradores de seguros 
de responsabilidade civil de saúde 
devido à sua capacidade, segurança 
nos contratos, e a capacidade de 
criar novos produtos em resposta às 
varias necessidades do mercado.

SEGUROS LIGADOS  
VALORES MOBILIÁRIOS

CATIVOS DE SAÚDE

A grande centralização de 
connhecimentos e especializações 
de resseguro combinado com a 
indústria de fundos de investimento 
alternativos de sucesso nas 
Bermudas fez desta jurisdição 
um principal líder na atração 
e convergência de capitais e 
mercados de (re) seguros.

Mais de metade dos seguros 
do mundo ligados a Valores 
Mobiliários ($ 16 mil milhões) 
estão agora listados nas Bermudas 
e há um crescente interesse 
de terceiros, em apoiar novos 
resseguradores  “start-ups”.

A colaboração entre os participantes 
da indústria levou a uma designação 
de aptidão para o efeito em 
2009, a Seguradora de Propósito 
Específico (SPI), com a estrutura de 
supervisão de seguros da Autoridade 
Monetária das Bermudas, com 
SPIs que representam um meio 
eficiente para emitir ILS, tais 
como títulos de catástrofe.

A BMA tem sido pró-ativa no 
sentido de garantir um quadro 
regulamentar que rege este sector 
e tomou medidas adequadas, 
sensatas e robustas para aumentar 
a eficiência, e reduzir custos e 
o tempo de incorporação.

Está considerando as Bermudas como sua base 
de negócios? Contacte-nos para marcar uma 
consulta inicial para que possamos começar a 
por as coisas em movemento para você.


