Anúncio sobre Notação de Crédito
A GCR revê a notação da International Commercial & Engineering Seguros com base em novos
critérios

Decisão sobre a Notação
__________________________________________________________________________________
Joanesburgo, 16 de Julho de 2019 – A GCR Ratings (“GCR”) passou em revista a notação da
International Commercial & Engineering Seguros com base nos Critérios Aplicáveis à Avaliação de
Companhias de Seguro publicados recentemente, em Maio de 2019.

A avaliação da solidez financeira à escala nacional (anteriormente avaliação da capacidade de
pagamento de sinistros) da International Commercial & Engineering Seguros (“ICE”) foi confirmada
como A-(MZ) / Perspectiva Estável.

A GCR anunciou que tinha publicado um novo critério de avaliação das companhias de seguro em
Maio de 2019. Por esse motivo, as notações tinham sido colocadas “Sob Observação de Critérios”.

A GCR concluíu a análise à luz da nova metodologia. Em resultado, a notação da ICE foi revista em
consonância com a nova metodologia e, posteriormente, removida da lista “Sob Observação de
Critérios”.

Fundamentos da Avaliação
__________________________________________________________________________________
A avaliação da solidez financeira à escala nacional da ICE assenta numa capitalização ajustada em
função do risco e numa liquidez extremamente fortes. Por sua vez, isto é corroborado pela grande
base de fundos próprios da seguradora em relação à sua modesta exposição às sensibilidades dos
seguros e do mercado, assim como uma carteira de activos investidos de forma conservadora.
Todavia, o perfil financeiro geral é moderado por ganhos fracos e voláteis atribuídos a flutuações na
base de prémios adquiridos, juntamente com uma elevada estrutura de custos operacionais. Muito
embora opere na camada superior do mercado de seguros não vida em Moçambique, a posição da

ICE no mercado é considerada muito limitada em termos líquidos, tendo em conta a elevada utilização
da protecção por resseguro por parte da seguradora e o facto de a sua força competitiva ainda não se
ter reflectido no seu desempenho financeiro.

A Perspectiva Estável reflecte a capacidade da seguradora de resistir ao impacto negativo de fracos
resultados nas suas posições de capital e de liquidez ao longo do horizonte da notação.

Factores que podem desencadear uma alteração da notação

Positivos: Um movimento de notação positivo poderá resultar de uma melhoria sustentada dos
resultados aliada à manutenção de forte liquidez e capitalização ajustada ao risco. Além disso, a
melhoria do perfil empresarial (sustentada por uma maior retenção de risco) poderá levar a um
movimento positivo a nível da notação.

Negativos: Um movimento descendente da notação poderá resultar de uma redução prolongada dos
resultados, da capitalização ajustada ao risco e/ou do perfil empresarial.
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Critérios Associados e Investigação
__________________________________________________________________________________
Critérios para o Quadro de Notações da GCR, Maio de 2019
Critérios para Avaliação das Companhias de Seguro, Maio de 2019
Escala, Símbolos e Definições das Notações da GCR, Maio de 2019
Pontuações de Risco País da GCR, Junho de 2019
Pontuação de Risco do Sector de Seguros da GCR, Julho de 2019

Historial da Avaliação
__________________________________________________________________________________
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RESUMO DA PONTUAÇÃO DE RISCO
__________________________________________________________________________________
Pontuação de risco
Ambiente operacional
Pontuação de risco país
Pontuação de risco do sector

3
1
2

Perfil empresarial
Posição competitiva
Diversificação de prémios
Gestão e governação

-1
-1
0
0

Perfil financeiro
Ganhos
Capitalização
Liquidez

2
-2
2
2

Perfil comparativo
Apoio do grupo
Apoio governamental
Análise pelos pares
Pontuação total

1
0
0
0
4

Notação à Escala Nacional

A-(MZ)

CARACTERÍSTICAS MARCANTES DAS NOTAÇÕES ATRIBUÍDAS
A GCR afirma que a.) nenhuma parte da notação foi influenciada por quaisquer outras actividades
empresariais da agência de notação de crédito; b.) a notação se baseou exclusivamente no mérito da
entidade avaliada, e dos títulos ou instrumentos financeiros em avaliação; e c.) tal notação derivou de
uma avaliação independente dos riscos e do mérito da entidade, títulos ou instrumentos financeiros
avaliados; e d.) a notação é válida por 12 meses no máximo, ou mais cedo, conforme indicado pelo
documento de notação de crédito aplicável.

A notação de crédito foi divulgada à International Commercial & Engineering Seguros. A notação
atribuída acima foi solicitada pela entidade objecto de avaliação, ou em seu nome, tendo por
conseguinte a GCR sido compensada por a ter efectuado.
A International Commercial & Engineering Seguros participou no processo de notação de crédito
através de reuniões presenciais com a direcção, e outra correspondência escrita. Além disso, a
qualidade das informações recebidas foi considerada satisfatória e verificada independentemente
sempre que possível. As informações recebidas da International Commercial & Engineering Seguros e
de terceiros fiáveis destinadas à atribuição da notação de crédito incluíram o seguinte:
• Demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de
2018;
• Três anos de demonstrações financeiras auditadas comparativas referentes aos exercícios
findos em 31 de Dezembro;
• Demonstrações financeiras orçamentadas completas referentes ao exercício findo em 31 de
Dezembro ;
• Resultados provisórios não auditados até 30 de Junho de 2019;
• Cobertura de resseguros para 2019;
• Outros documentos relevantes.

