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RESUMO E CONSULTA1 

I. RESUMO 

O inquérito sectorial aos seguros às empresas visa analisar o fornecimento de produtos e 
serviços de seguros às empresas na União Europeia. Tal como salientado na Comunicação de 
Neelie Kroes de Junho de 2005, o seu principal objectivo consiste em compreender o 
funcionamento do sector, o que permitirá subsequentemente detectar distorções da concorrência. 
Essas distorções podem ser abordadas à luz dos artigos 81.º ou 82.º do Tratado, quer pela 
Comissão quer pelas autoridades nacionais responsáveis pela concorrência, no quadro da Rede 
Europeia da Concorrência. 

As conclusões preliminares do inquérito sectorial, descritas no presente relatório 
intercalar, baseiam-se em investigação documental e num inquérito realizado junto de 
seguradoras, mediadores de seguros, resseguradoras e associações nacionais de seguradoras, 
mediadores e gestores de riscos. O inquérito junto de seguradoras e mediadores, principalmente 
corretores, foi realizado com base na utilização de métodos de amostragem estatística. As taxas 
de resposta nas diferentes fases do inquérito variaram entre 80% e 100%. 

O inquérito sectorial examinou os seguintes domínios: 
• Aspectos financeiros do sector dos seguros das empresas; 
• Duração dos contratos do sector dos seguros das empresas; 
• Resseguros; 
• Estrutura, função e remuneração dos canais de distribuição; 
• Cooperação horizontal entre seguradoras. 

1. ASPECTOS FINANCEIROS DO SECTOR DOS SEGUROS DAS EMPRESAS 
Os resultados baseados num rácio padrão de rendibilidade, normalmente utilizado pelo 

sector e que proporciona uma referência em termos de competitividade, revela que a 
rendibilidade é elevada no sector dos seguros das empresas a nível da UE-25. A rendibilidade 
antes de impostos deste sector foi de cerca de 26% nos três principais mercados europeus de 
seguros em 2005, registando-se uma elevada variação em termos de ramos de seguros e de 
Estados-Membros. O diferencial entre os rácios de rendibilidade técnica vai até 200% na UE-25 
no mesmo ramo de seguros e até 100% no mesmo país para diferentes ramos de seguros. Os 
níveis de rendibilidade têm-se mantido ao longo do tempo na maioria dos Estados-Membros, 
sendo todavia significativamente mais elevada nos novos Estados-Membros do que na UE-15. 

As principais componentes dos custos das seguradoras variam consideravelmente na UE-
25 e não estão a convergir. Em especial, as seguradoras nos novos Estados-Membros 
apresentam rácios de custos claramente mais elevados do que os da UE-15. Afigura-se portanto 
que, a nível dos Estados-Membros, os mercados menos eficientes apresentam também uma 
rendibilidade mais elevada. 

O intervalo de variação da rendibilidade indica a existência de um grau importante de 
segmentação dos mercados, bem como o potencial para a redução dos preços em vários 
Estados-Membros.  

                                                 
1  O texto completo do relatório intercalar sobre o inquérito sobre o sector dos seguros a empresas encontra-se 

disponível em: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_2401
2007.pdf  

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_24012007.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_24012007.pdf
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A elevada rendibilidade que se tem vindo a manter em alguns Estados-Membros pode 
ser consequência do exercício de poder de mercado. As próximas fases do inquérito visarão 
essencialmente identificar as relações causa-efeito potenciais entre os resultados financeiros 
registados e a existência de eventuais entraves à concorrência em certos mercados. 

Por último, deve salientar-se que certos Estados-Membros têm tendência para apresentar 
uma rendibilidade técnica sistematicamente mais elevada no que diz respeito aos segmentos das 
pequenas e médias empresas (PME) do que aos das grandes empresas. Tal poderá indicar que, 
nestes Estados-Membros, os seguros subscritos pelas PME estão a ser utilizados como 
mecanismo de subvenção cruzada para compensar a fraca rendibilidade do segmento das 
grandes empresas.  

2. DURAÇÃO DOS CONTRATOS NO SECTOR DOS SEGUROS DAS EMPRESAS 
Os dados recolhidos aquando do inquérito demonstram que a duração média dos 

contratos de seguros para os ramos específicos varia fortemente consoante o Estado-Membro. 
Embora em muitos Estados-Membros a maioria dos contratos de seguros seja concluída numa 
base anual, os contratos de longo prazo são frequentes noutros Estados-Membros, como a 
Áustria, Itália, Países-Baixos e Eslovénia. 

Além disso, são frequentes as clausulas de recondução ou de prorrogação automática de 
contratos. 

Os dados disponíveis não demonstram a existência de uma diferença significativa entre 
as práticas aplicadas às grandes empresas e às PME. 

Em certos casos, a duração da cobertura oferecida por um contrato constitui uma 
característica essencial do produto definido e comercializado pela seguradora. Na medida em 
que a duração de cobertura é um elemento intrínseco da definição do produto, parece difícil 
considerá-la como uma restrição da concorrência. Contudo, quando tal não for o caso, os 
contratos de longo prazo concluídos no sector dos seguros das empresas podem, em certas 
circunstancias, suscitar preocupações em matéria de concorrência no que diz respeito ao risco de 
encerramento dos mercados de seguros relativamente aos novos concorrentes.  

A avaliação dos efeitos de encerramento gerados pelos contratos a longo prazo 
dependerá nomeadamente do efeito cumulativo que as redes de contratos de longo prazo 
análogos terão sobre o acesso ao mercado. Dependerá igualmente da apreciação de outros 
factores relativos ao contexto económico e jurídico do contrato. Estes factores relacionam-se, 
por um lado, com as possibilidades de um novo concorrente conseguir penetrar na rede de 
contratos e, por outro, com as condições em que se desenrola o jogo da concorrência no 
mercado relevante. Por último, deve ser avaliada a medida em que os contratos concluídos pela 
seguradora em causa contribuem para o efeito cumulativo produzido pela totalidade dos 
contratos análogos identificados no mercado relevante. 

A probabilidade destes riscos de encerramento dos mercados será avaliada aquando do 
seguimento dado ao inquérito. 

3. RESSEGUROS 
Uma parte importante das principais resseguradoras mundiais está estabelecida na União 

Europeia. Exercem as suas actividades à escala internacional, tendo as actividades de resseguros 
um carácter essencialmente internacional. 

No domínio da avaliação das concentrações, a Comissão Europeia considera 
normalmente que as actividades de resseguros constituem um só mercado de produtos relevante, 
que engloba a prestação de serviços de resseguros para todas as categorias de riscos, tendo em 
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conta que uma resseguradora que cobre os riscos de uma categoria específica poderá facil e 
rapidamente transferir capital e recursos desta categoria para uma categoria de cobertura 
diferente (carácter substituível do lado da oferta).  

Os resultados do inquérito sectorial mostram que 91 % das seguradoras têm em conta as 
notações financeiras no momento de seleccionar uma resseguradora e que 95 % destas 
seguradoras fixaram um nível de notação abaixo do qual não prevêem adquirir a cobertura a 
uma resseguradora. Tal coloca a questão do carácter substituível do lado da procura para as 
diferentes resseguradoras e, em certas circunstancias, a da incidência das notações financeiras na 
definição do mercado dos produtos. 

Além disso, no caso de uma deterioração das notações para um número importante de 
resseguradoras, coloca-se a questão de saber se as seguradoras manteriam as suas expectativas 
neste domínio, tendo em conta o facto de que surgiria uma situação em que apenas um número 
limitado de resseguradoras estaria em condições de assegurar uma cobertura à maior parte das 
seguradoras. 

O inquérito mostra igualmente que certas resseguradoras que operam na União Europeia 
inserem uma clausula conhecida sob a designação de clausula «best terms and conditions» nos 
seus contratos com os seus clientes, as seguradoras directas. Esta clausula permite a uma 
resseguradora beneficiar de eventuais melhorias das condições que poderão ser negociadas entre 
a mesma seguradora e uma outra resseguradora, no quadro do mesmo contrato de resseguros. 
Esta clausula «best terms and conditions» pode surgir nos tratados assim como nos resseguros 
facultativos. É redigida de diferentes modos e por vezes aposta por meio de um carimbo. 

Esta clausula «best terms and conditions» harmoniza as condições ao nível mais 
favorável para as resseguradoras em causa, independentemente das características próprias 
destas resseguradoras, em detrimento da seguradora directa e, em último instância, da empresa 
cliente das apólices de seguros. Tem igualmente por efeito aumentar a transparência dos preços 
e, em certas situações de mercado, poderá corresponder a uma restrição da concorrência na 
acepção do n.º 1 do artigo 81.º do Tratado CE. Certos inquiridos invocaram todavia diversos 
argumentos para justificar esta prática. 

4. ESTRUTURA, FUNÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 
No domínio dos seguros das empresas, a distribuição dos produtos é efectuada através de 

uma grande variedade de circuitos, quer directamente através das próprias seguradoras ou 
indirectamente através de agentes exclusivos (ou vinculados), de agentes múltiplos (ou 
independentes), de corretores, de bancos ou de outras instituições financeiras. 

A estrutura dos circuitos de distribuição varia consoante o Estado-Membro por razões 
históricas e culturais, mas existem igualmente diferenças em função dos ramos de seguros e/ou 
dos perfis dos clientes em causa. Se bem que muitas seguradoras operem por intermédio de 
vários circuitos de distribuição, o mercado dos seguros das empresas na UE é essencialmente 
servido pelos corretores. Os agentes exclusivos constituem o segundo circuito de distribuição 
mais utilizado na UE para a maior parte dos ramos de seguros. 

Certas estruturas de distribuição (por exemplo as redes de agentes exclusivos) podem, 
em certas circunstancias, agir como obstáculos à entrada no mercado. Em contrapartida, a 
existência de uma rede de corretores pode facilitar a entrada no mercado das seguradoras 
estrangeiras que não possuem a sua rede de distribuição própria ou uma rede suficientemente 
desenvolvida. Segundo o inquérito realizado junto das seguradoras, o acesso às infra-estruturas 
de distribuição faz parte dos factores mais relevantes que influenciam a sua decisão de penetrar 
num mercado novo. 
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Ao longo dos últimos vinte anos, a função dos corretores evoluiu. O seu papel tende a 
não se limitar à confrontação da oferta e da procura, assegurando a transferência dos riscos dos 
clientes para as seguradoras, tendo vindo a evoluir para o de prestadores de serviços por conta 
dos clientes e das seguradoras. A crescente concentração dos mercados de corretagem de 
seguros contribuiu para aumentar a dimensão e os recursos dos corretores. Além disso, as 
melhorias de ordem tecnológica levaram estes a oferecer uma variedade de serviços 
complementares e inovadores aos seus clientes.  

Os resultados do inquérito sectorial parecem indicar que, embora os corretores trabalhem 
em média com um grande número de seguradoras, concentram geralmente as suas actividades 
junto de um número muito reduzido destas. 

Os corretores desempenham ao mesmo tempo o papel de consultor para os seus clientes 
e de circuito de distribuição para as seguradoras, dispondo frequentemente de poderes de 
subscrição, bem como o mandato necessário para assinar contratos em nome da seguradora. Esta 
dualidade pode constituir uma fonte de conflito de interesses entre a objectividade dos conselhos 
que prestam aos seus clientes e os seus próprios interesses comerciais. 

De entre os factores que determinam a escolha da seguradora que o corretor recomenda 
aos seus clientes figuram o preço proposto para a operação, a capacidade financeira da 
seguradora e a extensão da cobertura dos riscos. A natureza do cliente (grande cliente ou PME) 
tem apenas uma reduzida incidência na importância relativa destes diversos factores, 
independentemente do Estado-Membro da UE. Contudo, afigura-se que os grandes clientes 
estão geralmente melhor informados pelos seus corretores do que as PME. Apesar de se 
verificarem disparidades acentuadas entre Estados-Membros no que diz respeito ao número de 
ofertas de preços e de diferentes condições de seguros tidas em conta pelos corretores para 
aconselhar os seus clientes, este número tem tendência a crescer em função da complexidade do 
risco a segurar. Quanto mais elevados forem os riscos, melhor é a informação proporcionada aos 
clientes. 

A função dos intermediários independentes, nomeadamente os corretores, em matéria de 
fomento da concorrência no mercado dos seguros poderá ser enfraquecida não somente pelos 
conflitos de interesses relacionados com a dualidade do seu papel descrita anteriormente, mas 
também pelos relacionados com a sua remuneração. Tais conflitos de interesses são 
susceptíveis de comprometer a objectividade do seu aconselhamento aos clientes. 

Neste contexto, as comissões condicionais foram objecto de uma atenção especial, 
devido ao "inquérito Spitzer" efectuado em 2004 e 2005 nos Estados Unidos e que envolvia as 
empresas de corretagem de seguros mais importantes no mercado mundial, bem como várias 
companhias de seguros. As comissões condicionais são pagamentos efectuados pelas 
seguradoras a intermediários, cujo montante varia em função da realização de objectivos 
acordados entre as partes. Poderiam por conseguinte incentivar os intermediários a direccionar, 
por exemplo, importantes volumes de actividades rentáveis para certas companhias de seguro, 
sem que tal seja necessariamente do interesse dos seus clientes. 

Os resultados do inquérito sectorial confirmam que, no passado, os acordos relativos às 
comissões condicionais eram utilizados muito frequentemente em muitos Estados-Membros da 
UE, em especial na UE-15. Certos intermediários obtiveram receitas consideráveis no quadro 
das comissões condicionais, o que evidencia a existência de conflitos de interesses potenciais. 
Afigura-se que o inquérito efectuado nos Estados Unidos e uma maior atenção por parte do 
público levaram certos operadores do mercado a alterar a sua política em matéria de comissões 
condicionais, mas não necessariamente a abandonar todas as comissões condicionais. Outros 
agentes do mercado não modificaram de todo as suas práticas anteriores neste domínio. A 
Comissão tem a intenção de estudar esta questão de modo mais exaustivo. 
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Tal como confirmado pelas associações de gestores de riscos durante o inquérito 
sectorial, os clientes dos produtos de seguros mostram-se críticos no que diz respeito à falta de 
transparência da remuneração dos intermediários. O inquérito mostra que, na UE, os 
intermediários têm tendência para não comunicar espontaneamente aos seus clientes a forma 
como são remunerados através de comissões pela angariação de contratos de seguros. Se não se 
tiver em conta a Dinamarca, a Finlândia e a Suécia, a proporção de clientes aos quais os 
inquiridos dos Estados-Membros, cobertos pelo inquérito, divulgam espontaneamente o 
montante das suas comissões está compreendida apenas entre 3% e 30%. São consideravelmente 
superiores as percentagens transmitidas pelos inquiridos no que toca à divulgação da sua 
remuneração a pedido dos clientes. Pode-se contudo duvidar da sua fiabilidade, já que diversos 
inquiridos explicaram que os clientes não pedem este tipo de informações. No caso das 
comissões, o prémio de seguro devido pelo segurado compõe-se do preço pedido para a 
cobertura do risco em causa e do preço dos serviços de mediação, estando os dois agrupados. A 
falta global de transparência da remuneração dos intermediários reduz as possibilidades de 
concorrência com base nos preços no que toca aos serviços de mediação. O inquérito analisará 
esta questão de modo mais exaustivo, procurando recolher activamente o ponto de vista dos 
clientes do sector dos seguros das empresas. 

A proibição da concessão de descontos sobre as comissões, imposta pelas seguradoras 
poderá corresponder a um sistema de imposição de preços de revenda, podendo assim constituir 
uma restrição da concorrência não coberta pela isenção por categoria prevista no Regulamento 
relativo aos acordos verticais e práticas concertadas (Regulamento (CE) n.° 2790/1999, de 22 de 
Dezembro de 1999). Na Alemanha, os descontos sobre as comissões são ainda proibidos por lei. 
A Comissão tem a intenção de determinar em que medida o desconto sobre as comissões é 
praticado e se existem ou não acordos ou práticas que impeçam os intermediários de conceder 
aos seus clientes descontos sobre as suas comissões.  

5. COOPERAÇÃO HORIZONTAL ENTRE AS SEGURADORAS 
A cooperação horizontal entre seguradoras varia fortemente de um Estado-Membro para 

outro e em função dos ramos de seguros considerados. 

Certas formas de cooperação beneficiam de uma isenção por categoria por força do 
Regulamento (CE) n.° 358/2003, adoptado em 27 de Fevereiro de 2003 e cuja vigência cessa em 
31 de Março de 2010. Este regulamento concede uma isenção por categoria aos acordos 
relativos à realização em conjunto de cálculos e de estudos, ao estabelecimento em conjunto de 
condições-tipo de seguros, à cobertura em conjunto de certos tipos de riscos e aos equipamento 
de segurança. 

Em especial, no que toca aos cálculos e estudos, o inquérito revela que a cooperação 
entre seguradoras é muito importante na Alemanha e na Bélgica e que, do ponto de vista dos 
ramos de seguros, é significativa no seguro automóvel, no seguro de bens/perdas de exploração, 
na responsabilidade civil ambiental, no seguro de acidentes pessoais/doença e na 
responsabilidade civil geral. Em contrapartida, esta cooperação parece menos generalizada em 
Estados-Membros como a Hungria, a Dinamarca e a Polónia. É também sensivelmente menos 
importante no que toca à responsabilidade dos administradores e dirigentes e ao seguro de 
crédito e caução. 

Algumas associações indicaram nas suas respostas que nem sempre punham os seus 
cálculos e estudos à disposição das companhias de seguros que não sejam seus membros. 

Os resultados do inquérito sectorial mostram que os acordos relativos ao estabelecimento 
em conjunto e à difusão de condições-tipo de seguros são moeda corrente no sector e tal para 
praticamente todos os ramos de seguros, mais especificamente, para os seguros de bens/perdas 
de exploração e a responsabilidade civil geral. No entanto, a cooperação entre seguradoras 
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parece insignificante na República Checa e na Polónia e marginal na Espanha, na Grécia e na 
Irlanda. 

No que toca à utilização das condições-tipo de seguros, a maioria das associações 
especificou que não era nem obrigatória nem recomendada. Contudo, algumas indicaram que 
era recomendada. Uma associação indicou inclusivamente que era obrigatória. Além disso, 
algumas associações não põem as suas condições-tipo de seguros à disposição de todas as partes 
interessadas. 

O inquérito sectorial incidiu igualmente nas cláusulas de indexação dos prémios. Estas 
últimas constituem um elemento específico das condições-tipo de seguros que, no caso de 
contratos celebrados para mais de um ano ou no de prorrogações ou reconduções de contratos 
existentes, prevêem uma adaptação dos prémios com base num determinado índice. As respostas 
entregues pelas seguradoras no quadro do inquérito sectorial indicam que 28% dos inquiridos 
recorrem à indexação dos prémios. Este valor médio oculta, contudo, o facto de a utilização das 
cláusulas de indexação variar fortemente em função dos ramos de seguros considerados, bem 
como dos Estados-Membros.  

Afigura-se que as seguradoras utilizam principalmente cláusulas de indexação 
concebidas por si próprias. Um pouco menos de metade dos inquiridos indica que utiliza as 
cláusulas das associações de seguradoras. De acordo com os dados recolhidos junto destas 
últimas, uma meia dúzia de associações elaborou cláusulas de indexação dos prémios, 
principalmente para o seguro de bens/perdas de exploração. 

Os dados fornecidos pelas companhias de seguros indicam que os pools que cobrem o 
território de um só Estado-Membro são numerosos para os riscos de danos a bens, bem como 
para os riscos de responsabilidade civil geral, os riscos automóveis e os riscos profissionais. Esta 
forma de cooperação está, em especial, generalizada na Alemanha, nos Países Baixos, na 
Bélgica, na Finlândia e no Reino Unido. Afigura-se menos frequente na Itália, nos Estados 
bálticos, na Hungria, na Eslovénia e na Polónia. 

O envolvimento das associações de seguradoras nos pools parece ter sido apenas 
moderado. A sua contribuição incidiu geralmente em diversos aspectos das actividades destes 
últimos, incluindo a sua gestão e coordenação, a gestão dos sistemas de intercâmbio de dados 
entre os seus membros e a compensação e liquidação dos sinistros e dos prémios. 

A cooperação em matéria de especificações técnicas, regras ou códigos de boas práticas 
relativos aos equipamentos de segurança não parece ter uma incidência significativa nas 
apólices das seguradoras num grande número de Estados-Membros (Chipre, Dinamarca, 
Estónia, Irlanda, Itália, Lituânia, Luxemburgo, Letónia, Malta, Polónia, Portugal, Eslovénia e 
Eslováquia). Em contrapartida, parece ter um certo peso nomeadamente na Áustria, na Bélgica, 
na Alemanha, na Finlândia, na França, nos Países Baixos, na Suécia e no Reino Unido. Este tipo 
de cooperação refere-se principalmente ao seguro de bens/perdas de exploração, ao seguro 
automóvel e aos seguros de transportes. Parece ser marginal no que toca ao seguro aviação e ao 
conjunto dos ramos da responsabilidade civil. 

Os acordos em matéria de liquidação de sinistros são prática corrente na Alemanha, nos 
Países Baixos, na Áustria e em Portugal no que toca ao seguro automóvel, bem como na França, 
nomeadamente para o seguro automóvel e o seguro de bens/perdas de exploração. Esta forma de 
cooperação está contudo menos generalizada num grande número de Estados-Membros: 
República Checa, Estónia, Finlândia, Hungria, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polónia, Eslovénia 
e Eslováquia, assim como Itália, Irlanda e Reino Unido, no que diz respeito ao seguro de 
bens/perdas de exploração e à responsabilidade civil geral. 



 7

Finalmente, o inquérito sectorial permitiu estabelecer que as seguradoras só raramente 
têm de pagar um preço para ter acesso aos dados utilizados para o cálculo dos prémios de risco 
e fornecidos pelas associações de seguradoras. 

Tendo em conta as diferenças entre os Estados-Membros reveladas pelo inquérito 
sectorial no que diz respeito ao nível de cooperação entre as seguradoras, existirão algumas 
dúvidas quanto à justificação de tal cooperação e quanto ao âmbito de aplicação da isenção 
concedida pelo actual regulamento de isenção por categoria. A consulta pública sobre o presente 
relatório intercalar proporciona uma ocasião para se dar início a um debate aberto e frutuoso 
sobre esta questão. 

6. CONCLUSÕES E ETAPAS SEGUINTES 
O inquérito sectorial permitiu criar uma base de dados muito completa sobre os cinco 

elementos supracitados. Contudo, devido à complexidade dos questionários enviados aos 
diversos operadores do mercado e aos esforços importantes desenvolvidos para a recolha dos 
dados, nomeadamente para as seguradoras e os intermediários de dimensão média/pequena, as 
respostas nem sempre foram tão claras, exactas e completas quanto esperado. 

Por conseguinte, a Comissão tem a intenção de lançar uma nova série de investigações 
com objectivos específicos (questionários e/ou entrevistas) junto de diversas partes interessadas. 
Em especial, a Comissão tem a intenção de centrar estas investigações suplementares em 
elementos concretos que colocam problemas em matéria de concorrência. Estes trabalhos 
complementares contribuirão não apenas para clarificar certos pontos que ressaltaram das 
respostas recebidas até ao presente, mas também para colocar uma maior ênfase na dimensão 
concorrencial do inquérito sectorial relativo aos seguros das empresas. 

Além disso, a Comissão vai tomar a iniciativa de associar estreitamente os clientes do 
sector dos seguros das empresas (ou seja, as PME e os grandes clientes) à próxima etapa do 
inquérito, através das suas associações, a fim de poder apresentar um relatório final que aborde 
as diferentes questões referidas de modo equilibrado. 

Em simultâneo com a publicação do presente relatório intercalar, a Comissão lança uma 
consulta pública, que deverá permitir um debate aberto e frutuoso sobre as diferentes questões 
nele abordadas. A consulta será encerrada em 10 de Abril de 2007.  

Em 9 de Fevereiro de 2007, será organizada em Bruxelas uma audição pública, para a 
qual serão convidados a participar todas as partes interessadas: companhias de seguros, 
intermediários, associações de seguradoras e de intermediários, autoridades reguladoras e 
associações representativas dos clientes do sector dos seguros das empresas. 

Será publicado em Setembro de 2007 o relatório final do inquérito sectorial, que 
apresentará as conclusões das etapas de inquérito complementares, bem como as observações 
formuladas por ocasião da consulta pública e da audição sobre as diversas questões 
identificadas. 
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II. CONSULTA 

1. QUESTÕES SUBMETIDAS À CONSULTA 
A Comissão pretende encetar um diálogo com os agentes do mercado e as autoridades 

sobre as conclusões preliminares do inquérito sectorial apresentadas no relatório intercalar. Por 
essa razão, convida os operadores do sector, os clientes dos seguros a empresas e as outras 
partes interessadas a apresentarem os seus pontos de vista e a formularem observações sobre 
estas conclusões preliminares. Além disso, os interessados são incentivados a contactarem 
directamente os serviços da Comissão, a fim de examinarem qualquer questão que tenha a ver 
com a concorrência no que diz respeito aos seguros das empresas. 

A Comissão identificou uma série de questões a abranger pela consulta, de modo que os 
interessados possam apresentar os seus pontos de vista sobre os elementos essenciais em causa. 
Contudo, serão igualmente acolhidas favoravelmente quaisquer outras observações 
apresentadas por todos os interessados sobre as conclusões preliminares constantes do 
relatório intercalar, mesmo não directamente ligadas aos elementos mencionados 
seguidamente. 

Os elementos essenciais que a Comissão pretende submeter à consulta são os seguintes: 

 Divergências entre os rácios combinados 
Q.1 As divergências entre os níveis dos rácios combinados para as PME e para as grandes 
empresas verificadas em certas regiões da UE-25 justificam-se plenamente?  

 Cláusula "best terms and conditions" 
Q.2 Em que medida a utilização da cláusula conhecida sob a designação "best terms and 
conditions" é uma prática corrente nos mercados dos resseguros e dos co-seguros? Qual é a 
origem desta clausula? 

Q.3 Em que fase da negociação surge esta clausula e quais são os agentes do mercado que 
pedem a sua introdução e quantos o fazem? 

Q.4 Como é aplicada a cláusula? 

Q.5 Qual é o efeito deste tipo de clausula no mercado? 

 Contratos a longo prazo 
Q.6 Tanto quanto seja do seu conhecimento, a duração dos contratos de seguros tem 
constituído um obstáculo relevante para as seguradoras que pretendam penetrar em novos 
mercados e/ou angariar novos clientes? Queira precisar a sua resposta, tendo igualmente em 
conta a existência das cláusulas de rescisão e das cláusulas de recondução/prorrogação 
automática. 

Q.7 Tanto quanto seja do seu conhecimento, a duração dos contratos de seguros tem 
constituído um obstáculo relevante para a mudança de seguradora? Queira precisar a sua 
resposta, tendo igualmente em conta a existência das cláusulas de rescisão e das cláusulas de 
recondução/prorrogação automática. 

 Remuneração dos mediadores de seguros 
Q.8 Em que medida os mediadores de seguros independentes (corretores e agentes múltiplos) 
divulgam aos clientes dos seus serviços de corretagem de seguros a remuneração que lhes é paga 



 9

pelas seguradoras (comissões, comissões condicionais, incluindo comissões baseadas nos lucros, 
honorários recebidos pelos serviços prestados e outros pagamentos)?  

 Descontos sobre as comissões 
Q.9 No seu Estado-Membro, os mediadores de seguros independentes concedem descontos 
sobre as comissões aos seus clientes? Em que medida esta prática é utilizada para as PME? E 
para as grandes empresas?  

Q.10 Existem acordos entre as seguradoras e os mediadores independentes destinados a 
impedir a concessão de descontos sobre as suas comissões aos clientes dos serviços de 
corretagem de seguros? Existem outras práticas destinadas a desincentivar os mediadores de 
seguros independentes de concederem descontos sobre as suas comissões aos clientes dos seus 
serviços de corretagem de seguros? 

 Cooperação horizontal 
Q.11 Os dados do inquérito relativos às diversas formas de cooperação entre seguradoras 
indiciam a existência de diferenças substanciais entre os Estados-Membros. Como pode tal ser 
explicado? 

Q.12 Que tipos de vantagens conseguiu obter, enquanto cliente do sector dos seguros das 
empresas, das diversas formas de cooperação entre seguradoras descritas no presente relatório? 

Q.13 Enquanto cliente do sector dos seguros das empresas, teve ocasião de verificar as 
circunstâncias em que as formas de cooperação entre seguradoras descritas no presente relatório 
constituíam um obstáculo à concorrência? 

2. PROCESSO DE CONSULTA 
A presente consulta decorrerá durante 12 semanas e terminará em 10 de Abril de 2007. 

As respostas devem ser enviadas para o seguinte endereço electrónico:  

Comp-Ins-Inquiry-Feedback@ec.europa.eu.  

Os inquiridos são fortemente incentivados a fornecer respostas não superiores a 20 
páginas, para permitir que a Comissão trate a contribuição com base numa utilização racional 
dos seus recursos. Será aceite apenas um envio por empresa. 

Os respondentes são por este meio informados da possibilidade de as suas contribuições 
serem publicadas no sítio web da Comissão. 

Devido ao carácter sensível das informações comunicadas, os operadores do mercado 
poderão pretender apresentar as suas observações à Comissão de modo informal e confidencial. 
A Comissão compromete-se a preservar a confidencialidade de qualquer documento fornecido. 

Queira indicar na sua resposta se autoriza ou não a Comissão a publicar a sua 
contribuição. Se as suas observações contiverem informações confidenciais, queira fornecer 
uma versão não confidencial. 
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