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Principais Considerações 

− Esperamos que as condições de negócios, o crescimento e o desempenho operacional das 

seguradoras da América Latina e do Caribe em 2021 permanecerão reprimidos pelo impacto 

econômico da pandemia nas famílias e nas entidades, somado ao fraco crescimento dos 

investimentos. 

− No entanto, acreditamos que os fortes balanços patrimoniais em geral das seguradoras, 

suas práticas de subscrição adequadas, políticas de investimento conservadoras, e capital 

e liquidez sólidos continuarão lhes amparando para enfrentar as difíceis condições 

econômicas e operacionais.  

− Realizamos ações de rating negativas em seis seguradoras da América Latina com ratings 

na escala global nos últimos 12 meses, o que corresponde a 12,5% do total de ações de 

rating que realizamos globalmente em seguradoras no mesmo período.  

− Atualmente, os ratings das seguradoras regionais estão com um viés negativo dado que 

70% de seus ratings de capacidade financeira de longo prazo na escala global têm 

perspectiva negativa. Esse viés resulta da piora na qualidade de crédito de alguns governos 

soberanos da região. 

 

 

Condições operacionais desafiadoras permanecerão após a pandemia 

A América Latina foi uma das últimas regiões a ser atingida pela COVID-19, e considerando seu 

insucesso para conter a propagação do vírus  com Brasil e México figurando entre os países com 

maior número de mortes no mundo , combinado ao lento processo de vacinação até o momento, 

provavelmente também será uma das últimas regiões a recuperar o PIB para os níveis registrados 

ao fim de 2019. O nível de estímulo fiscal variou muito entre os diferentes países da América 

Latina, abrangendo desde um elevado estímulo de 12% do PIB no Brasil a um reduzido estímulo 

de 1% do PIB no México. Para alguns países, o fim do estímulo fiscal, somado à frágil demanda 

doméstica, será um obstáculo a mais para a recuperação econômica.  
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A S&P Global Ratings espera que os países da região retornem para os níveis do PIB que 

registravam antes da pandemia (final de 2019) em meados de 2022. No entanto, países como o 

Brasil poderão retornar aos níveis pré-pandemia antes, enquanto Argentina e México poderão ser 

os últimos a se recuperarem. Por outro lado, países como Chile, Colômbia e Peru se encontram no 

meio desse contínuo. Em nossa visão, a economia da América Latina se recuperará este ano e 

poderá manter taxas de crescimento econômico superiores à média pré-pandemia. Porém, em 

2023, o crescimento na região provavelmente voltará para patamares estruturalmente baixos, de 

cerca de 2,5%, ficando atrás de outros mercados emergentes.  

 

Devido às dificuldades que os países da América Latina e do Caribe enfrentam para se 

recuperarem da pandemia e, ao mesmo tempo, sustentarem um crescimento econômico, 

acreditamos que o mercado regional de seguradoras encontrará obstáculos no caminho da 

recuperação. Em nossa visão, as condições de negócios das seguradoras, as perspectivas de 

crescimento e o desempenho operacional serão defrontados pelo impacto da pandemia no 

mercado de trabalho, na capacidade de renda das famílias  postergando o aumento do consumo 

privado  e nas atividades comerciais. A fraca dinâmica de investimentos também prejudicará as 

perspectivas de negócios das seguradoras em 2021. No entanto, acreditamos que os balanços 

patrimoniais geralmente sólidos, as subscrições adequadas, as políticas de investimento 

conservadoras e o capital e liquidez sólidos das seguradoras continuarão a protegê-las das 

difíceis condições econômicas e operacionais. As companhias de seguros regionais têm um 

histórico longo e bem-sucedido de operar em crises econômicas e instabilidades nos mercados e 

na taxa de câmbio. Essa experiência será fundamental para que as seguradoras avaliadas 

enfrentem a crise e evitem maiores danos aos seus perfis financeiros e de negócios. 

 

Gráfico 1 - Perspectivas de crescimento econômico 
 

 
P: Projetado 

LatAm 6: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Mexico and Peru 

Fonte: S&P Global Ratings. 

Todos os direitos reservados. 
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A S&P Global Ratings acredita que as incertezas sobre a evolução da pandemia e seus respectivos 

efeitos na economia permanecem elevadas, apesar de estarem se moderando. A produção de 

vacinas está se ampliando e o processo de vacinação vem avançando em todo o mundo. A 

imunização generalizada, que ajudará a pavimentar o caminho para um retorno a uma certa 

normalidade da atividade social e econômica, deverá ser atingida pela maioria das economias 

desenvolvidas até o final do terceiro trimestre. Contudo, alguns mercados emergentes poderão 

conseguir a imunização generalizada apenas no final de 2021 ou após. Usamos essas premissas 

sobre o tempo de vacinação para avaliar as implicações econômicas e de crédito associadas à 

pandemia (veja nossas análises aqui: www.spglobal.com/ratings). À medida que a situação evolui, 

atualizaremos nossas premissas e estimativas em conformidade. 

 

Impacto da pandemia no crédito agregado das seguradoras latino-

americanas 

Avaliamos 34 companhias de seguros na América Latina e no Caribe. Aproximadamente 30% 

dessas seguradoras têm ratings na escala global (das quais algumas têm também ratings em 

escala nacional), e 70% delas têm ratings somente nas escalas nacionais. A maioria das 

seguradoras regionais que avaliamos têm sede no México, Brasil e Colômbia, que juntos 

respondem por quase 95% das empresas do mercado segurador latino-americano que avaliamos. 

Como resultado da crise pandêmica e da queda nos preços do petróleo, em 23 de fevereiro de 

2021, realizamos ações de rating negativas em seis seguradoras latino-americanas com ratings 

na escala global, que correspondem a 12,5% do total de ações de rating negativas em 

seguradoras avaliadas globalmente. A pandemia provocou um impacto apenas marginal nas 

companhias com ratings de capacidade financeira (FSRs - financial strength rating) em escalas 

nacionais. Isso se deve às características de segurança financeira extremamente fortes vistas na 

maioria dos FSRs em escalas nacionais dessas seguradoras da região. As entidades que têm os 

ratings mais altos de FSR nas escalas nacionais estão no México e no Brasil. 

 

Os ratings que atribuímos às companhias de seguros regionais atualmente têm um viés negativo, 

visto que 70% dos FSRs de longo prazo na escala global estão com perspectiva negativa. Esse viés 

se explica principalmente pela deterioração na qualidade de crédito de muitos governos 

soberanos na América Latina e no Caribe desde o pico dos anos de bonança econômica em 2014, 

agravada pela pandemia. Os riscos relacionados ao governo soberano pesam sobre a maioria das 

seguradoras latino-americanas que avaliamos pelo seguinte:  

 

− Mais de 90% dos FSRs na escala global das seguradoras regionais ou estão no mesmo nível  

ou acima  dos ratings de seus respectivos soberanos.  

− Raramente atribuímos ratings a bancos acima dos ratings de crédito soberano de longo prazo 

em moeda estrangeira de seus governos porque, durante um estresse soberano, os poderes 

regulatórios e de supervisão do país podem restringir a flexibilidade de um sistema financeiro.   

 

Em nossa visão, as seguradoras, que têm alta exposição à dívida soberana em seus portfólios de 

investimentos, são afetadas por muitos dos mesmos fatores econômicos que causam estresse 

soberano. 

 

Vemos uma tendência de piora na qualidade de crédito dos soberanos da região em vez de um 

enfraquecimento em geral nos fundamentos de crédito das companhias de seguros. Acreditamos 

que a lenta recuperação econômica na América Latina e no Caribe poderá continuar prejudicando 

a qualidade de crédito dos soberanos, provocando mais rebaixamentos de ratings e 

possivelmente ações negativas nos ratings das seguradoras. 

http://www.spglobal.com/ratings
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Gráfico 2 - Distribuição dos ratings de capacidade financeira e suas perspectivas na escala 

global na América Latina e Caribe  

 
 

 
Fonte: S&P Global Ratings. 

Todos os direitos reservados. 
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Crescimento das seguradoras dependerá da recuperação econômica e 

de uma maior conscientização sobre a importância de se ter seguros  

Acreditamos que as fracas perspectivas de crescimento para o PIB da América Latina e do Caribe 

após a contenção da pandemia limitarão o aumento dos prêmios brutos subscritos (GPWs - gross 

premiums written). Projetamos que os GPWs da região se elevarão cerca de 4%-6% em 2021-2022 

e, portanto, esperamos uma estagnação nos acessos a seguros, medidos pela participação dos 

GPWs no PIB do país. 

 

Acreditamos ainda que os ramos de seguros de acidentes e saúde (A&H - accidents and health) 

poderiam impulsionar o crescimento das seguradoras se essas companhias pudessem aumentar 

a conscientização das pessoas sobre a importância da proteção por meio de seguros durante a 

pandemia da COVID-19. Além disso, o aumento dos custos médicos também estimulará o 

crescimento dos prêmios no ramo de A&H. À medida que a atividade econômica, o emprego e a 

capacidade de renda das famílias comecem a se recuperar, os segmentos de vida e de ramos 

elementares (P/C  property & casualty) também devem crescer progressivamente. No entanto, 

como nossas projeções para a recuperação do setor automotivo latino-americano não indicam 

que isso ocorrerá antes de 2023, acreditamos que o aumento dos prêmios de seguro de veículos 

será lento. A expansão moderada das operações de crédito na região em 2021-2022 limitará a 

distribuição de seguros por bancos (bancassurance), e a fraca dinâmica de investimentos 

prejudicará o segmento de seguro de acidentes de trabalho. 

 

Gráfico 3 - Distribuição e crescimento do PIB por país e linhas de negócios 
(2021 Projeção) 

 
 
Fonte: S&P Global Ratings. 

Todos os direitos reservados. 
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Recuperar a rentabilidade será o principal desafio 

Apesar de projetarmos uma recuperação econômica lenta na América Latina em 2021 e 2022, a 

forte competição no mercado segurador, o aumento de sinistros (em número e custos) e as taxas 

de juros ainda baixas continuarão pressionando a rentabilidade das seguradoras avaliadas em 

2021. Acreditamos que as companhias com extensiva presença em seus mercados de atuação, 

ampla diversificação de negócios e mais flexibilidade para conter custos de aquisição e despesas 

operacionais (resultante de um longo histórico de investimentos delas em tecnologia para se 

adaptarem à era digital e evitar o aumento dos riscos de cibersegurança) se encontrarão mais 

bem posicionadas para atenuar o impacto em seus resultados técnicos e retornar a rentabilidade 

para os níveis históricos.  

 

Ademais, o relativamente baixo acesso a seguros na região está sendo favorável às seguradoras 

neste momento. Isso, junto com práticas de subscrição adequadas, políticas de investimento 

conservadoras e sólida capitalização e liquidez lhes possibilitaram lidar com a crise pandêmica de 

maneira relativamente satisfatória até agora. 

 

Em nossa opinião, as melhorias significativas no desempenho operacional permanecerão dúbias 

para as seguradoras na América Latina e no Caribe em 2021 porque esperamos um crescimento 

apenas moderado no volume de negócios e uma flexibilidade limitada nos preços devido à forte 

competição e aos esforços das seguradoras para reter clientes diante das condições adversas. 

Além disso, prevemos que o custo dos sinistros será um grande desafio para elas este ano e 

pressionará os resultados técnicos por conta dos seguintes fatores: 

 

− Sinistros referentes à COVID-19  ramos de seguro de vida e A&H  continuarão crescendo (em 

número e custo) se os países não acelerarem o ritmo de vacinação e adiantarem a imunização 

generalizada. Além disso, uma defasagem nos sinistros de mortes por COVID-19 em 2020 ainda 

pode afetar os resultados técnicos de 2021 das seguradoras. 

− Por outro lado, à medida que a mobilidade melhora na região, esperamos uma recuperação no 

número de sinistros no ramo não vida, como seguros de veículos e de acidentes de trabalho.  

− Oscilações nas moedas regionais e interrupções nas cadeias de suprimentos podem aumentar 

os custos de sinistros, principalmente devido à inflação médica, à maior demanda por 

suprimentos médicos e à alta nos custos das peças de veículos atreladas ao dólar.  

 

Além dos futuros desafios inerentes aos resultados técnicos, as baixas taxas de juros também 

prejudicarão a lucratividade das seguradoras, sobretudo as que operam com o ramo vida. 

Volatilidades nos mercados financeiros resultantes das ainda elevadas incertezas (embora 

estejam se moderando) sobre a evolução da pandemia e seus efeitos econômicos, ou potenciais 

rebaixamentos de ratings soberanos, de corporações e de instituições financeiras, também 

podem afetar negativamente as seguradoras. Observamos que o recente aumento nas taxas de 

rendimento nos Estados Unidos resultou até agora em ajustes relativamente ordenados nos 

mercados emergentes (incluindo a América Latina), sem nenhum sobressalto ainda. Acreditamos 

que a principal razão do aumento nos rendimentos nos Estados Unidos é a reflação impulsionada 

por maior confiança na recuperação da economia americana  uma boa notícia para a América 

Latina e Caribe. Além disso, o forward guidance do Federal Reserve de manter inalteradas as taxas 

de juros durante vários meses nos leva a acreditar que elas continuarão baixas em 2021. 
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A participação substancial de títulos públicos nos portfólios de investimentos das seguradoras e 

nossas expectativas de taxas de juros baixas na região limitarão a rentabilidade das seguradoras. 

Em menor grau, o enfraquecimento da qualidade de crédito do setor corporativo regional poderia 

prejudicar a taxa de rendimento dos investimentos das seguradoras. No entanto, a exposição a 

títulos corporativos é administrável e a taxa de default corporativo tem sido muito baixa  3,3%  

e bem melhor do que esperávamos no início da pandemia (abaixo de 10%). Isso se explica pela 

oferta de crédito abundante e tempestiva por parte dos bancos e pela atividade intensa de 

prorrogações de empréstimos nos mercados. Embora a taxa possa subir ainda mais, não 

acreditamos que chegue a 5%. 

 

Gráfico 4 - Títulos públicos como % do volume de investimentos e taxas de 

juros domésticas

 
Fonte: S&P Global Ratings. 

Todos os direitos reservados. 
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Previsões para 2021-2022 do mercado segurador da América Latina 
 

A lenta recuperação econômica do México limitará o crescimento dos 

negócios este ano 

Nossas estimativas indicam uma contração de 8,5% no PIB mexicano em 2020. Por outro lado, o 

mercado segurador no México só havia registrado uma pequena contração de 0,3% no final de 

setembro de 2020. Ainda assim, para os próximos dois anos, esperamos que o crescimento real do 

mercado segurador do México seja de 5%-6%, prejudicado pelo crescimento lento da economia 

mexicana de 4,9% para 2021 e de 2,7% para 2022. Além disso, esperamos que a rentabilidade das 

seguradoras continue sendo pressionada por baixas taxas de juros, aumento da sinistralidade 

relativa à COVID-19 nos ramos vida e A&H, recuperação na mobilidade do país que também 

elevará os sinistros, e pelas margens mais apertadas nos preços do segmento de P/C. Portanto, 

acreditamos que levará mais de 12 meses para que a indústria seguradora se recupere para o 

nível pré-pandemia.  

 

Até fevereiro de 2021, o mercado segurador mexicano havia pago US$1,3 bilhão em sinistros 

relacionados à COVID-19. É o segundo maior evento catastrófico da história da indústria, atrás 

apenas do furacão Wilma, em 2005. O aumento das mortes pela COVID-19, as maiores despesas 

operacionais e as menores taxas de juros prejudicaram a rentabilidade do ramo vida em 2020. No 

entanto, esperamos que até o final de 2021, o segmento consiga recuperar a rentabilidade 

ajustando preços e controlando despesas, o que se traduzirá em um índice de retorno sobre 

receitas (ROR - return on revenue) de cerca de 7%, 300 pontos-base (bps) acima do nível de 2020, 

mas ainda abaixo do que se registrava antes da pandemia, que era de 10%. Por outro lado, o lucro 

líquido do ramo não vida cresceu 30% nos primeiros nove meses de 2020, impulsionado por uma 

queda de 700 bps em sua taxa de perdas, refletida em um ROR médio de 23%. No entanto, desde 

o último trimestre de 2020, a mobilidade no México vem se recuperando gradualmente e os 

sinistros vem aumentando. Portanto, projetamos que seu ROR caia para a média histórica de 

14%. Por último, o ramo A&H foi o mais resiliente. Apesar de ter pago sinistros mais altos que o 

normal  um valor semelhante ao ramo vida  seu índice de perda diminuiu cerca de 150 bps. 

Consideramos que a rentabilidade de A&H permanecerá estável entre 10%-12% nos próximos 

dois anos. 

 

Melhora das condições na Colômbia estabilizará o crescimento e a 

rentabilidade das seguradoras em 2021 

Apesar do severo impacto que a economia colombiana sofreu em 2020  estimamos que o PIB do 

país se contraiu cerca de 6,8% e o desemprego subiu para 16%  o efeito no mercado segurador 

foi limitado. Estimamos que o GPW tenha permanecido estável, uma vez que os produtos de 

seguro saúde, responsabilidade civil e seguro de crédito parcialmente compensaram a menor 

subscrição de prêmios de seguros de automóveis e de indenização de trabalhadores devido aos 

lockdowns, ao maior desemprego e à pressão sobre a capacidade de renda de empresas e 

famílias. Em 2021, esperamos que o mercado de seguros retome o crescimento, acompanhando a 

recuperação econômica do país, com uma expansão real do PIB de cerca de 6,0%. Em nossa visão, 

os sistemas de saúde pública inadequados, juntamente com mudanças nas preferências dos 

consumidores de seguros devido à pandemia, criarão oportunidades de crescimento para os 

ramos vida e saúde, podendo ajudar a impulsionar o aumento desses produtos nos próximos 

anos. 
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Em 2020, apesar dos desafios econômicos, os resultados técnicos das seguradoras foram 

relativamente estáveis. O custo com sinistros aumentou nos ramos de acidentes de trabalho e 

vida devido aos maiores custos médicos e taxas de mortalidade ocasionados pela COVID-19; no 

entanto, consultas médicas menos frequentes e não prioritárias reduziram a sinistralidade no 

ramo saúde. Além disso, a paralisação econômica e as medidas de distanciamento social 

ajudaram a conter os sinistros nos ramos de seguros patrimoniais, dada a menor frequência de 

acidentes de trânsito e de trabalho. Além disso, os esforços para conter custos de aquisição 

também foram um fator de sustentação dos resultados. No entanto, a pressão sobre o 

rendimento de investimentos  em face das baixas taxas de juros e da volatilidade nos mercados 

acionários no primeiro semestre de 2020  limitou a rentabilidade, especialmente para 

seguradoras do ramo vida. Em nossa visão, a rentabilidade dos segmentos de seguros de vida e 

P/C se estabilizará em 2021-2022, com o índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE - 

return on equity) em torno de 10% e 16%, respectivamente. Os índices de capitalização 

adequados continuarão suportando a qualidade de crédito das seguradoras avaliadas. 

 

Seguradoras brasileiras poderão se beneficiar de uma recuperação 

econômica mais rápida que a dos pares regionais 

Projetamos que os prêmios brutos subscritos das seguradoras do Brasil cresçam cerca de 4% em 

2021  pouco acima da inflação que estimamos para o país de 3,7% em 2021  porque esperamos 

uma recuperação econômica gradual, dada a pandemia. Prevemos um crescimento do PIB real 

brasileiro de 3,4% em 2021 e 2,5% em 2022, após o recuo de 4,4% em 2020. Após o Banco Central 

do país aumentar a taxa básica de juros em 75 pontos-base, que passou de 2,00% para 2,75% em 

17 de março deste ano, esperamos mais elevações nessa taxa em 2021. No entanto, nosso 

cenário-base projeta uma taxa básica de juros ainda baixa no final de 2021 no comparativo com 

os níveis históricos. Assim sendo, acreditamos que a pressão sobre o rendimento dos 

investimentos das seguradoras persistirá este ano, enquanto o crescimento moderado dos 

prêmios brutos subscritos  refletindo os desafios econômicos  limitará os lucros das 

seguradoras brasileiras em 2021. 

 

Acreditamos que os lucros das seguradoras do ramo vida crescerão acima da inflação neste ano, 

após a contração nos lucros que estimamos para 2020. Apesar do agravamento da pandemia no 

Brasil, esperamos que o aumento nas taxas de mortalidade e desemprego resulte em sinistros 

administráveis porque grande parte da população continua sem seguro. No entanto, o rendimento 

ainda baixo dos investimentos das seguradoras continuará pesando sobre os lucros. Ademais, 

prevemos que as seguradoras do ramo saúde continuem enfrentando bastante competição este 

ano devido ao estagnado tamanho do mercado, o que deve promover iniciativas de redução de 

custos e fusões e aquisições (F&A) na indústria. Apesar de esperamos que a economia comece a 

se recuperar este ano, acreditamos que o número de segurados permanecerá relativamente 

estável devido às altas taxas de desemprego e à pressão sobre a capacidade de renda de 

empresas e famílias. Contudo, os prêmios de seguro saúde seguirão crescendo, refletindo a 

inflação médica, que as seguradoras continuarão a repassar para os preços dos prêmios. Além 

disso, em nossa visão, o aumento da sinistralidade (e seus custos), a forte competição setorial e 

as baixas taxas de juros afetarão os lucros das seguradoras do ramo saúde.  
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Para o segmento de P/C, estimamos que os prêmios dos seguros de veículos, que correspondem a 

aproximadamente 40% do volume de prêmios desse mercado, tenham se contraído em cerca de 

3% em 2020 e que se recuperem lentamente em 2021, dada a dificuldade do ambiente de 

negócios para a indústria automobilística. Por fim, os ramos de seguro garantia e seguro agrícola 

vêm crescendo significativamente nos últimos anos e suas receitas devem continuar 

apresentando taxas de crescimento superiores a dois dígitos em 2021.  

 

Economia frágil da Argentina continuará limitando os negócios de P/C das 

seguradoras 

Nossa avaliação muito alta do risco-país para a Argentina indica uma economia estressada e 

condições de negócios bastante difíceis. O PIB real se encolheu nos últimos dois anos, os 

controles sobre o mercado cambial se tornaram mais rigorosos e a inflação e o desemprego 

aumentaram. Um lockdown inicial prolongado em resposta à pandemia, a abertura lenta da 

economia e grandes incertezas macroeconômicas sustentam nossas projeções econômicas de 

curto prazo. Prevemos um terceiro ano consecutivo de contração econômica em 2020, com o PIB 

caindo 9,9%. Para 2021, esperamos uma recuperação parcial do PIB, com um crescimento de 

6,1%, além de uma taxa de inflação elevada, em torno de 47% em média, e índice de desemprego 

de 11%.  

 

O segmento de P/C mantém baixa presença no país, dado que os prêmios subscritos totais 

representam cerca de 2,5% do PIB e esperamos que esse índice se mantenha estável nos 

próximos 12 meses. O aumento dos prêmios das seguradoras, em geral, acompanhará a inflação. 

Esperamos que as companhias se concentrem na retenção de clientes e na cobrança de prêmios, 

dado o cenário econômico difícil. Desde junho de 2020, o ROE do mercado segurador argentino 

atingiu cerca de 18%, com um índice combinado de 99%, e projetamos que esses percentuais 

seguirão estáveis nos próximos 12 meses. Prevemos que os lucros das seguradoras se 

beneficiarão do rendimento dos investimentos, como reflexo das altas taxas de juros que 

rentabilizam o portfólio de investimentos das seguradoras. 

 

Lenta recuperação econômica no Caribe limitará o desempenho operacional 

das seguradoras em 2021 

A queda no turismo no ano passado por conta da pandemia gerou um severo impacto na economia 

dos países do Caribe: em muitos países, o recuo do PIB foi de dois dígitos. No entanto, a indústria 

seguradora na maioria dos países caribenhos foi de certa forma resiliente, apesar das difíceis 

condições operacionais que continuarão em 2021. Em nossa visão, a retomada do crescimento 

regional do PIB será fundamental para as finanças públicas, a estabilidade social e a saúde em 

geral dos mercados financeiros e corporativos desses países.  

 

De um modo geral, os lockdowns inibiram o crescimento dos prêmios de seguro nos ramos vida e 

não vida, enquanto a volatilidade dos mercados acionários no primeiro semestre de 2020 

prejudicou o rendimento dos investimentos. No entanto, a redução de custos compensou a queda 

de receitas e ajudou a indústria seguradora a manter uma boa rentabilidade. Em nossa opinião, as 

seguradoras caribenhas têm um longo histórico de operar sob condições econômicas e 

operacionais adversas e isso contribuirá para que administrem as adversidades. Grandes 

participantes da região continuarão se beneficiando de suas economias de escala e do suporte de 

seus conglomerados financeiros. Também prevemos que as companhias líderes do mercado 

segurador do Caribe conservem níveis confortáveis de capital e liquidez para enfrentar choques 

inesperados, os quais também proporcionam estabilidade a toda a indústria. 
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