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RELATÓRIO FINANCEIRO & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Apesar do detalhamento dos critérios empregados, este trabalho não 
deve ser interpretado como garantia de solvência ou indicação de 
realização (ou rompimento) de qualquer contrato, seja com esta 
companhia avaliada ou com outras.

Ressaltamos que, embora tenha sido feito todo o esforço possível neste 
estudo, não podemos nos responsabilizar pela correção plena de qualquer 
uma das informações aqui divulgadas.

Critérios

O objetivo deste estudo é expressar uma opinião sobre os níveis de 
gerenciamento e de risco desta seguradora, a partir das análises 
quantitativa e qualitativa de seus dados econômicos - públicos e internos -, 
já previamente auditados e fiscalizados, tanto por empresa terceira, como 
pelo próprio poder público.

Dependendo da conclusão obtida, a situação é qualificada em 7 
possibilidades distintas, segundo o padrão da tabela abaixo:

AZUL (Muito Boa)

VERDE (Boa)

AMARELA (Regular)

VERMELHA (Deficiente)

VERDE  (De Boa para Muito Boa)

VERMELHA  (De Deficiente para Regular)

Classificação dos Riscos

AMARELA  (De Regular para Boa)
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A) Evolução da Avaliação

A seguradora é tradicional no mercado brasileiro, sobretudo nas 
áreas de veículos e saúde.

A empresa tem excelente imagem junto aos seus clientes e 
corretores, fato comprovado pelas premiações que vem 
recebendo nos últimos anos.

A empresa conta com equipe de funcionários competente e 
experiente, que permite projetar margens de rentabilidade 
positivas.

Recentemente, a empresa fez um aporte financeiro, tendo em 
vista as novas regras de solvência em vigor no país.

A seguradora está otimizando o seu canal de vendas, através do 
desenvolvimento dos produtos oferecidos. Há dois exemplos 
importantes, como a ampliação na área de segmento de pessoas 
e nos ramos de riscos especiais.

A companhia já se encontra totalmente preparada para a abertura 
do mercado de resseguro, com os sistemas desenvolvidos junto 
aos parceiros internacionais.

Ampliação e fortalecimento das práticas de gestão, compliance e 
controles internos da companhia.

B) Cenário Estratégico

Cor(”Rating”) Qualificação

Dezembro / 2004

Dezembro / 2005

Dezembro / 2006

Dezembro / 2007

Azul

Azul

Azul

Azul

Muito Boa

Muito Boa

Muito Boa

Muito Boa

Resumo
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RELATÓRIO FINANCEIRO & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

4



Empresas do Grupo

Marítima Seguros S. A.

Marítima Saúde Seguros S. A.

Sede 

Rua Coronel Xavier de Toledo, 114 e 140 

São Paulo-SP

CEP 01048-902

Telefone

(11) 3156-1000

Site

www.maritima.com.br

Presidente/Diretores

Marítima Seguros S/A 

  Francisco Caiuby Vidigal

  Francisco Caiuby Vidigal Filho

  Marivaldo Medeiros

  Milton Bellizia Filho

Marítima Saúde Seguros S/A

  Francisco Caiuby Vidigal

  Francisco Caiuby Vidigal Filho

  Marivaldo Medeiros

   Milton Bellizia Filho

  Eduardo Ribeiro do Valle Vidigal

Auditores Externos

KPMG Auditores Independentes

Fundada em 1943, a Marítima Seguros é hoje um dos mais importantes grupos 
empresariais atuantes neste segmento. Com uma estrutura de capital fechado, 
integralmente nacional, o grupo é formado pelas empresas Marítima Seguros e Marítima 
Saúde Seguros. 

A  missão, os valores e a filosofia da companhia são expressas na Tabela 1.
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RELATÓRIO FINANCEIRO & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Descrição

Descrição

Princípios

Princípios

Tabela 1 - Missão, Valores e Filosofia - Marítima Seguros

Tabela 2 - Projetos Culturais e Sociais - Grupo Marítima Seguros

Proporcionar produtos e serviços diferenciados para garantir-lhes indenizações e 
reembolsos com agilidade incomparável em todo o mercado, de acordo com as 
ocorrências previstas no contrato de seguro. 

O projeto Fazendo História é um programa que surgiu a partir da necessidade de se 
resgatar a história das crianças que vivem em abrigos. Histórias estas que, muitas 
vezes, se perdem no dia a dia das instituições e que sabemos serem importantes no 
processo de formação da identidade.

Através da implantação de bibliotecas, do trabalho de colaboradores contando 
histórias e do desenvolvimento de atividades, busca-se incentivar a criança a ser 
autora de sua própria história. O produto final é o livro "Fazendo Minha História", 
construído em parceria com os colaboradores, com desenhos, relatos e fotos que 
garantem o registro desta etapa da vida das crianças. Este livro pertence à criança e 
irá acompanhá-la em possíveis encaminhamentos.

O projeto atende a crianças de 0 a 12 anos, residentes em São Paulo. Em 2007, 
atendeu 220 crianças.

Atendimento de forma totalmente personalizada, seja na satisfação das 
necessidades em produtos e serviços ou em informações e orientações, utilizando 
para isso os mais modernos recursos de tecnologia; garantia aos parceiros 
(corretores e prestadores) de amplo suporte, lealdade e transparência na condução 
dos negócios.

Patrocinadora Cultural do MAM (Rio) e MAM (São Paulo)

Solidez e inovação são as principais características que marcaram a história da 
companhia no mercado segurador brasileiro.

Através do princípio da instantaneidade e do atendimento personalizado, a empresa 
posicionou o corretor de seguros como único canal de distribuição e principal elemento 
para levar ao mercado os seus diferenciais. 

Através de programas de treinamento, a empresa coloca à disposição de seus corretores 
as mais novas tendências e novidades sobre os produtos e técnicas de vendas.

Missão do Grupo   

Sociais

Valores

Culturais

Filosofia de Atuação

Uma das preocupações da companhia é o desenvolvimento dos seus projetos sociais e culturais. Na 
Tabela 2, mais detalhes.
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FatosAno

Tabela 3 – Cronologia - Grupo Marítima Seguros

1943

1950

1955

1960

1991

1991

1993

1997

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fundação da Marítima Seguros - ramos: Transporte Marítimo e Incêndio

Início das operações no ramo de Acidentes Pessoais

Passa a atuar em 14 cidades, operando em Lucros Cessantes, Resp. Civil e Transporte Terrestre

Início das operações no segmento Automóvel

Início das operações do Auto Mensal Marítima

Início da descentralização das operações e da vanguarda em tecnologia de processamento de imagens

Início das operações no segmento Saúde

Eleita a "Seguradora do Ano" pelo Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo

Eleita a "Seguradora do Ano" pelos Clubes dos Corretores de Seguros de São Paulo e de Campinas; "Top de 
Vendas" da ADVB, com o Auto Mensal; uma das marcas mais admiradas do país, pela revista Carta Capital

Eleita a "Seguradora do Ano" pelo Clube dos Corretores de Seguros de Campinas;. "TOP de Vendas" da ADVB, 
com o Seguro Marítima Saúde Empresarial

Eleita a "Seguradora do Ano" pelo Clube dos Corretores de Seguros de Campinas; Melhor Seguradora da Região 
Sul, pela Fenacor; "Top de Vendas" da ADVB, com o Seguro Empresarial

Eleita, pelos Corretores participantes do 10º Conec de São Paulo, a Melhor Seguradora do Brasil e das regiões Sul 

Melhor carteira de seguros na categoria de seguro de automóvel, em prêmios oferecidos pela Revista Cobertura e 
pela ANSP; Melhor Seguradora em Campinas e Região, pelo Clube dos Corretores de Campinas e Região

Melhor carteira de seguros na categoria de Seguro Saúde, Revista Cobertura; Melhor Seguradora, Clubes dos 
Corretores de Seguros de Marília e de Campinas; Prêmio Balanço Financeiro da Gazeta Mercantil para a Marítima 
Saúde Seguros; Melhor Seguradora para Riscos Patrimoniais em 2004 pelo Sincor-SC, Prêmio "Top of Business”

“VI Prêmio Mercado de Seguros” na Carteira de Seguro Saúde, pela Revista Seguro Total; “Melhor Seguradora de 
Barretos e região” pelo Clube de Corretores de Seguros de Barretos e Região; “Prêmio CVG-RJ” Destaque no 
Segmento Vida; “Melhor seguradora pelo Clube de Corretores de Campinas e Região ” pela sexta vez.

Melhor Performance na Carteira de Riscos Empresariais - Prêmio Cobertura Performance 2007; Troféu Pinhão de 
Ouro - Melhor Seguradora do Paraná” no segmento Vida, pelo Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios do 
Paraná (CVG-PR). Pela 7ª vez. a Melhor Seguradora de Campinas e Região pelo Clube dos Corretores de 
Campinas e Região. Prêmio Mercado de Seguros na categoria "Destaque Seguradora do ano com maior rapidez 
em liquidação de sinistros”. “Prêmio Segurador Brasil 2007 ” na categoria "Melhor Desempenho" em Riscos 
Empresariais.

Melhor Seguradora do Ceará pela Revista ASCOR; Melhor Seguradora do Ano de Marília e Região pelo Clube de 
Corretores de Seguro de Marília e Região; Melhor Seguradora de Riscos Patrimoniais de Santa Catarina pelo 
Sincor-SC; Top de Marketing pela Segnews para os produtos Planos Conjugados de RE; VIII Prêmio Cobertura 
2005 - Performance Econômico-Financeira da Carteira de Seguro Saúde pela Revista Cobertura .

Na Tabela 3, uma cronologia da sua história, com os principais fatos e premiações obtidos nos 
últimos anos.
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2 - Análises Econômica e Financeira

RELATÓRIO FINANCEIRO & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
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Gráfico 1 - Receita e Participação % - Riscos Especiais

Na evolução do perfil da sua receita, observamos a tendência de diversificação operacional da 
companhia, com o crescimento do segmento de Riscos Especiais, que já representa 31% do total 
da companhia e a queda da presença do Ramo Automóvel (60% em 2001, 36% em 2007).

No gráfico 1, por exemplo, tem-se o comportamento dos riscos especiais, em receita e na 
participação % na carteira total da companhia. 
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Esta estratégia de diversificação proporciona uma menor dependência em relação aos resultados 
obtidos com o Ramo Automóvel.

Receita

Partcipação %

Anos

Tabela 4 - Distribuição da Receita - Grupo Marítima Seguros
                 Prêmios de Seguros - Composição %

2005 2006 20072004% Perfil Faturamento

AUTOMÓVEL

SAÚDE

RISCOS ESPECIAIS*

PESSOAS

Total

Faturamento (R$ milhões)

47% 43% 39% 36%

29% 29% 30% 30%

24%

0

28%

0

30% 31%

2% 3%

100% 100% 100% 100%

778,5 796,9 856,7 929,3

* Inserido seguro obrigatório DPVAT

Na tabela 4, observa-se que o faturamento do Grupo Marítima em 2007 foi de R$ 929,3 milhões.

2.1  Evolução
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RELATÓRIO FINANCEIRO & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Na composição da carteira de Riscos Especiais, o seguro mais importante é o de Riscos 
Empresariais. No gráfico 2, uma evolução deste negócio, junto com a participação no 
mercado. Em seguida, no gráfico 3, uma análise similar para o seguro de vida em grupo.

Observamos que, no seguro empresarial, a participação da Marítima é de quase 10% do 
mercado, com uma receita de quase R$ 110 milhões em 2007.

A seguradora tem as suas operações concentradas no Estado de São Paulo, porém com um 
grau de alavancagem inferior quando comparado com anos anteriores face à sua estratégia de 
diversificação.

Gráfico 2 - Receita Seguro Empresarial e Participação no Mercado  

Gráfico 3 - Receita Seguro Vida em Grupo e Participação no Mercado
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As tabelas 5 e 6, dadas a seguir, apresentam alguns 
números referentes ao resultado e às taxas de 
rentabilidade do Grupo Marítima nos últimos 4 anos.
Na análise dos números de 2007, foram feitos dois 
ajustes: R$ 68,8 milhões nos saldos de duas contas: ativo 
e patrimônio líquido. Estes ajustes foram feitos no início de 
2008 e são consideradas extremamente relevantes no 
conteúdo deste texto.

2.2  Total

2004 2005 2006 2007Contas - R$ milhões

Tabela 5 - Dados Contábeis   - Grupo Marítima Seguros (Marítima Seguros + 
                  Marítima Saúde) - R$ milhões

Res. Não Operacional (RNO)

Desp. Comercialização (DC)

Res. Investimentos (RI)

Prêmios Ganhos (PG)

Tributos e Participações (T)

Desp. Administrativas (DA)

Resultado Operacional (RO)

Sinistros Retidos (SR)

Lucro Líquido (LL)

Out. Rec./Desp. Oper.(ORD)

Patrimônio Líquido (PL)

Ativo (A)

0,5 

(125,4)

31,5 

701,2

0,2

(164,8)

7,1

(431,5)

7,8 

(3,9)

43,7

555,2

0,0 (1,2) (0,6)

(130,7) (155,0) (161,4)

34,0 39,3 41,7

731,2 850,1 864,9

1,6 (9,6) 0,1

(184,2) (199,2) (221,4)

(1,2) 25,5 16,2

(440,0) (504,1) (503,3)

0,4 14,7 15,7

(11,4) (5,6) (4,3)

48,0 67,0 90,7

611,5 710,7 817,4

RO = PG+SR+DC+DA+RI+ORD
RI = Financeiro + Patrimonial + Equivalência Patrimonial + Previdência Privada
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RELATÓRIO FINANCEIRO & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Tabela 6 - Indicadores Econômico-Financeiros de Rentabilidade
               Grupo Marítima Seguros

2004 2005 2006

2004 2005 2006

2007

2007

Indicadores - %

Indicadores - %

Resultado Operacional/Prêmios Ganhos

Sinistros Retidos/Prêmios Ganhos

Outras Rec. Desp Oper./Prêmios Ganhos

Desp. Comercialização/Prêmios Ganhos

Resultado Investimentos/Prêmios Ganhos

 Prêmios Ganhos/Prêmios Ganhos

Lucro Líquido/Patrimônio Líquido *

Desp. Administrativas/Prêmios Ganhos

Lucro Líquido/Prêmios Ganhos

Resultado Investimentos/Ativo *

1,0%

-61,5%

-0,6%

-17,9%

4,5%

100,0%

17,8%

-23,5%

1,1%

5,7%

-0,2% 3,0%

-60,2% -59,3%

-1,6% -0,7%

-17,9% -18,2%

4,6% 4,6%

100,0% 100,0%

0,8% 21,9%

-25,2% -23,4%

0,1% 1,7%

5,6% 5,5%

1,9%

-58,2%

-0,5%

-18,7%

4,8%

100,0%

17,3%

-25,6%

1,8%

5,1%

De um modo geral, na análise dos números, observa-se uma tendência constante de 
resultados positivos. Este fato tem se espelhado no comportamento das contas, crescentes em 
todo o período.

* No cálculo, considerado o valor original de 2007.

12



Nas tabelas 7 e 8, a evolução das taxas de sinistralidade e de comissionamento dos 
principais ramos do Grupo Marítima no ano de 2007, comparadas aos valores médios do 
mercado.

2.3  Carteira de Seguros

Tabela 7 - Taxas de Sinistralidade e Comissionamento- Ramos Selecionados   
                 Grupo Marítima Seguros

Tabela 8 - Ganhos das Carteiras dos Ramos - Grupo Marítima Seguros

Na análise destes números, o comportamento da carteira da Marítima foi favorável. Por 
exemplo, o principal ramo teve margens superiores ao padrão médio praticado no mercado.

Sinistralidade Comissionamento

Empresa  Mercado Empresa  Mercado  

 AUTOMÓVEL -55% -65% -20% -20%

 RC FACULTATIVA AUTO -66% -63% -19% -19%

 SAÚDE -73% -76% -7% -6%

 RESIDENCIAL -34% -49% -42% -36%

 CONDOMÍNIO -48% -57% -33% -31%

 EMPRESARIAL -42% -34% -33% -29%

 RISCOS DE ENGENHARIA -35% -16% -21% -47%

RISCOS DIVERSOS -39% -65% -25% -20%

 Ramos

 AUTOMÓVEL

 RC FACULTATIVA AUTO

 SAÚDE

 RESIDENCIAL

 CONDOMÍNIO

 EMPRESARIAL

 RISCOS DE ENGENHARIA

 RISCOS DIVERSOS

 Total (Sinistros + Comissões)

 Empresa  Mercado  Ganhos

-82%

-71%

-80%

-77%

-90%

-74%

-62%

-59%

-85%

-82%

-82%

-84%

-88%

-63%

-63%

-85%

3%

11%

2%

7%

-2%

-11%

1%

26%
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RELATÓRIO FINANCEIRO & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

O maior mérito desta situação se deve ao comportamento das suas taxas de sinistralidade, 
como indica a gráfico 4, com a análise de alguns ramos operados pela companhia.

Gráfico 4 - Taxas de Sinistralidade - Valores em Módulo - Ramos Selecionados
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Tabela 9 - Investimentos Dados Contábeis - Grupo Marítima Seguros

Com o objetivo de medir a qualidade de seus investimentos, apresentamos, na tabela 9, 
valores e indicadores relacionados ao Resultado Financeiro da companhia.

2.4  Investimentos e Despesas Administrativas

Contas - R$ milhões

Indicadores - %

20072004 2005 2006

Imobilizado

Resultado Financeiro

Aplicações Financeiras

Ativo

23,7 

41,0 

263,7 

471,0 

26,1 

31,4 

300,7

555,2

25,6

33,8

327,0

611,5

25,7

39,1

385,4

710,7

 20072004 2005 2006

 Imobilizado/Ativo

 Aplicações/Ativo

 Imobilizado/Aplicações

 Res. Financeiro/Aplicações

3,1%

48,5%

6,5%

10,5%

4,7%

54,2%

8,7%

10,4%

4,2%

53,5%

7,8%

10,3%

3,6%

54,2%

6,7%

10,1%

* Saldo ajustado em relação ao valor de 2007.

Em relação aos valores apresentados, destacam-se os seguintes pontos:

A) Ativos para Aplicação

A Marítima trabalha com um bom nível de ativos disponíveis para aplicação (ver indicador 
Aplicações Financeiras/Ativo), situação pode ser creditada aos resultados positivos obtidos, com 
a posterior capitalização dos mesmos e a capitalização financeira, feita recentemente. No que se 
refere às margens de rentabilidade dos seus ativos, a seguradora também segue em um nível 
satisfatório, dentro do padrão de mercado. 

b) Despesas Administrativas

Já a tabela 10 apresenta as Despesas Administrativas e os indicadores correspondentes. Pela 
análise, constatamos que o indicador DA/PG tem se situado em torno de 25%.
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RELATÓRIO FINANCEIRO & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Tabela 10 - Despesas Administrativas - Dados Contábeis - Grupo Marítima Seguros  

Pessoal Próprio (PP)

Localização e Funcionamento (LF)

Serviços de Terceiros e Outros (ST)

Despesas Administrativas (DA)

Prêmios Ganhos (PG)

Pessoal Próprio / Prêmios Ganhos

Localização e Funcionamento / Prêmios Ganhos

Serviços de Terceiros / Prêmios Ganhos

Despesas Administrativas / Prêmios Ganhos

Contas - R$ milhões

Indicadores - %

20072004 2005 2006

 
20072004 2005 2006

(96,2)

(52,2)

(73,0)

(221,4)

864,9 

-11,1%

-6,0%

-8,4%

-25,6%

(73,5)

(36,6)

(54,7)

(164,8)

701,2 

-10,5%

-5,2%

-7,8%

-23,5%

(81,8)

(41,1)

(61,3)

(184,2)

731,2

-11,2%

-5,6%

-8,4%

-25,2%

(90,3)

(45,3)

(63,6)

(199,2)

850,1

-10,6%

-5,3%

-7,5%

-23,4%

Na evolução deste número, um aspecto bastante importante é a trajetória dos seus 
indicadores de capitalização. Neste caso, dois pontos devem ser ressaltados:

• A Susep determinou novas regras de solvência para as companhias seguradoras, a 
vigorar a partir de 2008.

• Em vista disso, a seguradora fez um aporte de capital de R$ 68,8 milhões no início de 
2008, permanecendo, porém, certo desenquadramento, situação que está analisada para 
equacionamento no médio prazo. 

2.5  Capitalização e Liquidez

A tabela 11 apresenta diversos dados contábeis do Grupo Marítima Seguros, no que se 
refere aos seus níveis de capitalização e liquidez.

Tabela 11 - Capitalização e Liquidez - Grupo Marítima Seguros - R$ milhões

 Prêmios Retidos (PR)

 Sinistros Retidos (SR)

 Ativo Permanente (AP)

 Patrimônio Líquido (PL)

 Ativo (A)

881,9 

(503,3)

67,2 

159,5

886,2 

 PL/PR

 PL/SR

 AP/PL

Contas - R$ milhões

Indicadores - %

20072004 2005 2006

719,9

(431,5)

40,6 

43,7 

555,2 

760,2 

(440,0)

49,5 

48,0 

611,5 

862,2 

(504,1)

55,4 

67,0 

710,7 
  

 20072004 2005 2006

18,0%

-31,6%

42,1%

6,1%

-10,1%

92,9%

6,3%

-10,9%

103,1%

7,8%

-13,3%

82,7%

* Dados de 2007 ajustados com o aporte de R$ 68,8 milhões.
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3 - Análise Estratégica

Em 2007, a seguradora Marítima continuou em sua estratégia de diversificar o 
seu leque de produtos, diminuindo a sua participação nos seus ramos 
tradicionais (automóvel e saúde) Este aspecto é um ponto importante, quando 
analisamos e projetamos os seus resultados futuros.

Atualmente, os produtos oferecidos pela Marítima podem ser divididos em 
quatro tipos, conforme indica a tabela 12.

A estratégia da Marítima foi analisada e dividida em tópicos, como se observa a 
seguir.

3.1  Produtos

 Tipos  Produtos  

 AUTOMÓVEL Auto Convencional e Auto Mensal  

  SAÚDE Saúde Empresarial e Saúde Pequenas e Micro Empresas

 RISCOS ESPECIAIS

 PESSOAS

 

 

Condomínio, Empresarial, Engenharia, Garantia, Imobiliário, Náutico, 
Residencial e Demais Ramos.

Individual e Empresa

 

 

Tabela 12 - Produtos - Grupo Marítima Seguros
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Tabela 13 - Seguro de Pessoas - Pilares Principais

Tipos Características

  Assessoria Permanente Presença constante de corretores

Informação constante das diretrizes oficiais neste segmento

Treinamento em produtos, venda consultiva e planejamento 
estratégico

  Produtos Inovadores Desenvolvimento de produtos novos para o segmento

Exemplo, o lançamento de planos individuais vitalícios onde 
todas as cláusulas e coberturas são garantidas por toda a vida 
do segurado

 Tecnologia Utilização da ferramenta Kit Corretor Consultor, que permite 
calcular o capital segurado ideal de proteção

Corretor como consultor

 Processos baseados em conhecimento de 
mercado/consumidores

Processos flexíveis

Na área de pessoas que, no final de 2006, a empresa comemorou 1 ano de operações, a 
estratégia da seguradora Marítima se baseia em três pilares principais: assessoria 
permanente, produtos inovadores e tecnologia.

Na tabela 13, mais detalhes desta estratégia.
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No mercado de seguros de pessoas, há ainda diversas oportunidades de negócios, conforme 
indica a tabela 15.

Tabela 15 - Produtos - Seguro de Pessoas - Algumas Características

Produtos Características

SEGURO PRESTAMISTA Como conseqüência da expansão de crédito no Brasil 

Seguindo a tendência de outros mercados internacionais

Com taxas de crescimento elevadas nos últimos anos

COBERTURA DE DOENÇAS GRAVES 

SEGURO EDUCACIONAL

Na tabela 14, os produtos na área de seguros de pessoas, com as suas características 
principais.

Tabela 14 - Produtos - Seguro de Pessoas - Algumas Características

Tipos Características

Plano Vida Individual Plano flexível e vitalício, onde o reajuste pode ser escolhido segundo os critérios 
de idade atingida (a cada aniversário), faixa etária (a cada cinco anos) ou prêmio 
nivelado (mesma taxa fixa).
Coberturas Possíveis: Morte Natural e Acidental, Doenças Graves, Invalidez 
Permanente por Acidente, Garantia por Cônjuge e Filhos, Despesas médicas e 
hospitalares em caso de acidentes pessoais
Capital máximo de até R$ 15 milhões

Coberturas Possíveis: Morte Natural e Acidental
Capital Máximo de até R$60 mil

De 5 a 50 funcionários
Coberturas Possíveis: Morte Natural e Acidental, Invalidez Permanente por 
Acidente, Garantia por Cônjuge e Filhos
Capital Máximo Individual de até R$ 60 mil

De 5 a 100 funcionários
Coberturas Possíveis: Morte Natural e Acidental, Invalidez Permanente por 
Acidente, Garantia por Cônjuge e Filhos
Capital Máximo Individual de até R$ 150 mil
Prêmio pago integralmente pela empresa

De 5 a 100 funcionários
Coberturas Possíveis: Morte Natural e Acidental, Invalidez Permanente por 
Acidente, Garantia por Cônjuge e Filhos
Capital Máximo Individual de até R$ 150 mil
Prêmio pode ser pago parcialmente pelo segurado

A partir de 101 funcionários
Coberturas Possíveis: Morte Natural e Acidental, Doenças Graves, Invalidez 
Permanente por Acidente, Garantia por Cônjuge e Filhos, Despesas médicas e 
hospitalares em caso de acidentes pessoais 
Capital Máximo Individual: Definido caso a caso
Prêmio pode ser pago parcialmente pelo segurado

Plano Vida Individual 
Simplificado

Pequena e Média 
Empresa Simplificado

Pequena e Média 
Empresa Taxa Médio

Pequena e Média 
Empresa Faixa Etária

Apólices Específicas

Sucessão Empresarial Indicado para sócios de uma companhia
Coberturas Possíveis: Morte Natural e Acidental, Invalidez Total Perm. Por Acidente
Capital Máximo Individual de até R$ 6 milhões
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Na tabela 16, mais detalhes dos aspectos comerciais da companhia, com o total de apólices, 
em dados de final de 2007.

Tabela 16 - Produtos - Seguro de Pessoas - Algumas Características

Individual Corporativo Total

260.747 11.342 272.089

192.910 99.256 292.166

9.573 3.770 13.343

7.819 661 8.480

471.049 115.029 586.078

Apólices

Automóvel

Outros Ramos Elementares

Vida

Saúde

Total
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A empresa considera que a Tecnologia de Informação é um dos pilares estratégicos para seu 
crescimento. Em 2007, a companhia investiu R$ 18 milhões em projetos de TI, representando 
um aumento de 40% em relação a 2006. Os principais trabalhos estão abaixo representados 
na tabela 16.

No “site” da Marítima, a empresa registrou, em 2006, uma média de 50 mil acessos/mês. No 
final de 2007, já alcançou o patamar de quase 100 mil acessos/mês.

3.2 Tecnologia de Informação

Tabela 16 - Tecnologia de Informação - Alguns Projetos

Fatos Descrição

Ramos Elementares

Tecnologia

Ferramentas para corretores

Automóvel

Saúde

Corporativo

Avisos de renovações de apólices transmitidos eletronicamente pela 
seguradora aos corretores.

Novos serviços no Portal, como por exemplo, solicitação de endossos 
e emissão de 2ª via de ficha de compensação para pagamento de 
seguros.

Novas ferramentas para cálculo de seguros e endossos na Central de 
Atendimento Marítima, tornando o atendimento instantâneo ao 
corretor

Novos produtos RD Equipamentos e Benfeitorias permitindo-se 
dobrar a produção no canal de corretores Marítima, comparando-se 
os segundos semestres de 2006 e 2007 respectivamente.

Emissão totalmente automática para 60% dos Planos Conjugados, 
significando a emissão das apólices no mesmo dia da entrada da 
proposta eletrônica.

Objetivando atender à dinâmica das necessidades do negócio, a 
área de Tecnologia está investindo na arquitetura orientada a 
serviços (SOA) e utilização de plataforma ESB (Enterprise Service 
Bus), de maneira a reduzir os prazos e custos no desenvolvimento 
de sistemas e integração com parceiros.

Também vem se estruturando organizacionalmente em 
Governança de TI visando às melhores práticas de operação, 
desenvolvimento e evolução tecnológica.

Implantação da nova operação “Consultor On-Line Santander” 
caracterizada pela simplificação do processo de contratação, oferta 
do novo produto “Auto Mensal 12+1” e “Renovação Automática 
Auto Convencional”, objetivando dobrar as novas vendas em um 
ano (atingir 5.000 itens por mês).

Novo Portal de Prestadores atendendo ao Projeto TISS (Troca de 
Informações em Saúde Suplementar) estabelecido pela ANS, 
propiciando a comunicação eletrônica de 80% dos procedimentos 
médicos entre a Marítima Saúde e prestadores do Grupo I 
(hospitais, prontos socorros, laboratórios e policlínicas).Também no 
Saúde, iniciou-se o Projeto Gestão Integrada do Saúde, baseado 
na contratação de uma solução ERP (Enterprise Resource 
Planning), que deverá substituir o atual sistema transacional.

Utilização dos novos sistemas para Contabilidade, Ativo Fixo e 
Jurídico, como 1ª etapa da solução integrada para as áreas 
Administrativa e Financeira.
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Processos

A partir de 2004, a companhia vem procedendo à atualização periódica do mapeamento de 
seus processos e controles internos, com o objetivo de acompanhar os níveis de risco de suas 
operações. Na atualização finalizada em 2007, foram definidos 27 processos, pertencentes a 
5 áreas, o que resultou no mapeamento de 301 sub-processos. Para cada um destes sub-
processos foi atribuída uma pontuação, permitindo mensurar os riscos inerentes aos 
mesmos. Concluído este mapeamento, foram identificados apenas 4% dos sub-processos 
com risco alto. Para estes, os gestores responsáveis definiram planos de ação para 
implantação de atividades de controle, objetivando atenuar a exposição aos riscos 
identificados.

Os resultados deste trabalho foram submetidos à diretoria executiva, através de relatórios de 
auditoria, contendo:

Deficiências identificadas nos processos e respectivos riscos.

Recomendações de auditoria.

Plano de ações dos gestores para mitigação dos riscos existentes.

Como reflexo dos esforços envidados pela Maritima Seguros, objetivando atenuar os níveis 
de riscos de suas operações, obteve-se avanços nos processos operacionais, dentre eles:

Implantação do novo processo de emissão Auto e RE (sistema OnBase), possibilitando 
maior agilidade, qualidade, controle e monitoramento total dos trâmites de propostas.

Extensão do acesso ao sistema de BPM (sistema OnBase), a todas as filiais, 
proporcionando o trâmite eletrônico para os processos de liquidação de sinistros, com 
acompanhamento monitorado.

Implantação de certificação digital e selo datador para cartas de devolução de propostas 
(sistema OnBase), visando garantir a comprovação da notificação de recusa ao corretor, 
em tempo hábil, permitindo um controle eficaz dos prazos de aceitação.

Na tabela 17, a configuração dos riscos dos processos na Companhia apurados em 2007.

3.3  Processos e Controles

Tabela 17 - Riscos dos Processos - 2007

Riscos Situação

 Irrelevante

 Baixo

 Médio

 Alto

 Crítico

 Total

4%

42%

50%

4%

0%

100%

RELATÓRIO FINANCEIRO & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
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Controles

Com o objetivo de garantir que a companhia opere em concordância com as regras de 
mercado, regulamentações legais, além de políticas e procedimentos, foi criada a estrutura 
de Compliance.

A área entrou em operação no início do ano tendo como objetivo primordial fortalecer o 
processo de Governança Corporativa da companhia, ou seja, estabelecer um conjunto de 
regras práticas que têm por finalidade aperfeiçoar o desempenho de uma companhia ao 
proteger todas as partes interessadas, tais como: investidores, empregados e credores. Com 
base nessa premissa, as praticas de uma boa Governança Corporativa se baseiam na 
transparência, equidade de tratamento aos acionistas e na prestação de contas.

Para auxiliar na efetiva execução dos procedimentos estão sendo criados os chamados 
“Agentes de Compliance” que será um grupo de funcionários designados pelos gestores da 
Marítima que serão responsáveis pelo acompanhamento e a implementação dos controles, 
manuais, normas operacionais e mapas de risco, tudo em conformidade com a política da 
companhia. Tudo isso é indispensável para proteger o negócio da companhia, assegurar a 
administração adequada dos riscos inerentes às suas atividades e proporcionar confiança 
aos seus dirigentes, acionistas, parceiros e demais agentes do mercado.

A seguradora, na linha de expansão dos negócios, ampliou o seu quadro funcional em 2007, 
como indica a tabela 18. 

Na tabela 19, outras características da área de recursos humanos da companhia.

3.4  Recursos Humanos

Tabela 18 - Riscos dos Processos - 2007

Tabela 20 - Outros Projetos  Recursos Humanos

Ano Funcionários

 Final de 2006

Final de 2007

1390

1452

Tipos Características

Novos Projetos Lançados 
em 2007

Projeto Sou + RE e Fórmula Auto

Destinados aos recém formados, proporcionando o conhecimento 
técnico necessário para torná-los multifuncionais.

Treinamentos

Treinamentos

Externos: 122 funcionários, totalizando 2.249 horas

Internos: 503 funcionários, totalizando 8.908 horas.

Em 2007, houve um total de 23.153 participações de corretores em 
treinamentos, nos ramos Auto, Saúde, Vida e Riscos Especiais, um 
crescimento de 26% em relação ao ano de 2006.

 Certificação Técnica Em 2007, em média, 50% dos funcionários já são certificados.
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Em 2004, foi criada a Ouvidoria da Marítima Seguros, segunda do mercado segurador a ser 
reconhecida pela SUSEP.

A Ouvidoria funciona como uma instância mediadora entre Clientes e a Seguradora, e tem por 
objetivo a solução de conflitos ocasionados por dúvidas ou insatisfação de serviços prestados 
por qualquer ramo da empresa.

Instituída para aprimorar com transparência as relações entre a Seguradora, Segurados e 
Corretores, a Ouvidoria é um canal de comunicação adicional da Empresa.

Na tabela 21, a  fonte das demandas

Observando os últimos três anos, constata-se uma redução significativa ano a ano de 
reclamações via Susep.

Em 2005, as demandas originadas na Susep representavam 20,17% do total geral na 
Ouvidoria, enquanto que em 2007 este índice foi de 8,99%, a redução na quantidade de 
reclamações foi de 43,06%.

A Ouvidoria , dentro do seu papel de defesa dos segurados e corretores, no exercício de 2007, 
recepcionou 456 reclamações, intermediou esses conflitos , e determinou o atendimento e 
procedência das reclamações em 58% dessas demandas, gerando recomendações para as 
áreas envolvidas, de forma a evitar novas ocorrências do mesmo problema.

A distribuição dessas demandas por Ramos de Seguros, foram 74,34% Automóvel , 22,37% 
Riscos Especiais e 3,29% Vida.

3.5  Ouvidoria

Critérios SUSEP Outros Canais Fale Conosco Total

2005

2006

2007

Total

72

60

41

173

62

135

255

452

223

248

160

630

357

443

456

1.256

Tabela 21 - Fonte das Demandas - Ouvidoria
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