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CONTABILIDADE DE SEGUROS: UMA ESPECIALIDADE 

EM ASCENSÃO  
 

1. RESUMO 

O objetivo deste trabalho é demonstrar a amplitude da área de Seguros e 
Contabilidade, fornecer informações básicas coletadas sobre seguros e 
contabilidade, apresentar dados para contribuir para a clareza da área de seguros e 
contabilidade ao estudante de ciências contábeis e apresentar as oportunidades que 
o mercado de seguros tem para ser seguido pelo profissional de ciências contábeis. 
As áreas de contabilidade e seguros possuem o papel de criar uma segurança e 
minimizar os riscos do Ser Humano e das organizações empresariais, seja para seus 
bens patrimoniais, receitas, investimentos ou decisões. A vida e o mercado estão 
cada vez mais competitivos, e correr riscos como estes é o que o mercado de 
seguros e a contabilidade tentam minimizar. O estudo consistirá em uma análise 
qualitativa dos principais conceitos da área de seguros e de contabilidade, e 
quantitativa com o estudo destes conceitos até a junção dos dois com a 
contabilização de seguros. Com o resultado desta pesquisa pretende-se contribuir 
para indicar mais uma área em expansão como opção específica e promissora para 
o profissional de ciências contábeis. 

Palavras Chave: Contabilidade, Seguros. 

2. INTRODUÇÃO 

 

A luta por melhores condições de vida envolve, entre outros aspectos, a 

constituição de um patrimônio e de uma renda familiar, os quais são acumulados em 

anos de trabalho e que podem ser perdidos, de uma hora para outra, em virtude da 

exposição a riscos imprevisíveis e inevitáveis.  A necessidade de proteção contra o 

perigo, a incerteza quanto ao futuro e a possibilidade de perdas dos bens e da 

receita da família e do indivíduo acompanham o Homem em sua evolução. Desta 

forma, surgiu o Seguro.  

 Em outra esfera, cada vez mais as empresas percebem a importância da 

contabilidade. Sábia decisão, pois a correta gestão da contabilidade oferece total 

tranqüilidade para que as empresas trabalhem com dedicação no desenvolvimento e 

sucesso de seus negócios, minimizando os riscos. 

Este trabalho irá apresentar todos os conceitos e normas sobre seguros e 

contabilidade e mostrar a importância desta especificação. O trabalho está dividido 

em introdução, desenvolvimento e a conclusão. A introdução irá abranger os 
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objetivos, problemas de pesquisa, justificativa e metodologia utilizada para o 

trabalho. O desenvolvimento incluirá os conceitos básicos da contabilidade, os 

conceitos básicos de seguro e a forma de contabilização das seguradoras. E por fim 

a conclusão, que abarcará uma síntese, um fechamento de todo o trabalho e uma 

pesquisa de campo, para analisar a situação atual do tema tratado e suas soluções. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é demonstrar a vastidão da área de Seguros e 

Contabilidade, fornecer informações básicas coletadas sobre seguros e 

contabilidade, elaborar dados importantes para contribuição do estudante de 

contabilidade e apresentar um caminho abrangente e especifico que o mercado de 

seguros tem para ser seguido, ao modo que o estudante siga este caminho por 

interesse pessoal e decisão própria. 

4. METODOLOGIA 

 

O estudo consistiu em uma análise qualitativa e quantitativa dos principais 

conceitos da área de seguros e de contabilidade, e após o estudo destes conceitos a 

junção dos dois com a contabilização de seguros. Conforme uma pesquisa 

bibliográfica pode ser desenvolvida como um trabalho em si mesmo ou constituir-se 

numa etapa de elaboração de monografias, dissertações, etc. Já do ponto de vista 

de Gil (1991) a pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de material já publicado, 

constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material 

disponibilizado na Internet.  

 

5. Princípios Básicos do Seguro 

Este item tem por objetivo definir seguro, compreender suas finalidades, 

identificar e conceituar os elementos básicos e essenciais de seguro e conhecer 

algumas características inerentes ao seguro. 

5.1. O que é seguro?  

O seguro respalda duas partes, um contrato bilateral, através do qual alguém 

(Segurado), mediante o pagamento (Prêmio) a outrem (Seguradora), garante 

para si ou para terceiros (beneficiários), uma promessa de reembolso 
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(indenização), sobre os prejuízos que venha a sofrer, ou seja, na sua integridade 

física (seguro de pessoas), ou em bens materiais (seguro de bens) ou em bens 

de terceiros (seguro de responsabilidade), conseqüentes de ocorrência fortuita 

(sinistro) de alguns eventos (riscos) previstos no contrato, conforme diz Pinto 

(2002). 

5.2. Elementos Básicos e Essenciais do Seguro 

 

5.2.1. O Contrato de Seguro 

O contrato é representado por um documento chamado apólice, em que é 

regulado expressamente em Lei e definido pelo código civil, envolvendo: 

seguradora, segurado, risco, prêmio, IOF, adicional de fracionamento, sinistro, 

indenização, importância, beneficiários, prazo de vigência, franquia, cobertura. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O resultado esperado é demonstrar a amplitude da área de Seguros e 

Contabilidade, fornecendo informações que contribua ao crescimento profissional do 

estudante de contabilidade , compreendendo o caminho abrangente e especifico que 

do mercado de seguros. 
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