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Embora o Brasil seja o maior mercado de seguros da América Latina, do ponto de vista per 
capita, ainda fica atrás de alguns de seus vizinhos, o que demonstraria um pontencial de 
crescimento do setor no País. Aliando-se esse fato à revolução tecnológica e ao 
surgimento crescente de Fintechs e de Insurtechs, potencializam-se as possibilidades de 
crescimento do setor segurador. Com esse pano de fundo, a dissertação O Futuro do Setor 
de Seguros Brasileiro em 2030: uma visão prospectiva sob o âmbito competitivo, de 
consumo e tecnológico procura fazer uma compilação e análise das principais tendências 
da indústria de seguros até 2030. 

A dissertação A compreensão de accountability nas rotinas de controles internos mostra, 
levando em consideração casos de fraudes e corrupção envolvendo empresas e o Estado, a 
importância dos controles internos e também procura entender como os profissionais 
enxergam a accountabilty nas rotinas de controles internos. Para tanto, foram entrevistados 
20 profissionais de uma seguradora do Rio de Janeiro. Os resultados  sugerem que há uma 
construção de concepções que evolui do instrumental à percepção de valor. Além disso, as 
evidências indicam que os profissionais possuem uma percepção significativa de 
responsabilidade nas rotinas de controles internos e, por fim, traz à luz a relação entre a 
melhoria dos processos e a intensidade da interação entre os aspectos ostensivo e 
performativo da rotina organizacional. 
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Baseando o estudo do mercado de seguros de automóvel no Brasil no grau de 
competitividade das empresas – tentado determiná-lo – e na demanda por seguros de 
automóveis – tentando estimá-la e analisá-la –, o artigo Seguros de automóvel no Brasil: 
concentração e demanda de mercado procura inovar, indo além da avaliação estrita do 
desempenho das empresas do setor, identificando o tipo de concorrência existente entre 
as firmas, A partir disso, procura estimar da demanda por seguros no País, incluindo as 
elasticidades-preço e renda. De posse das conclusões, os autores afirmam que é possível 
propor políticas estratégicas, tanto do ponto de vista individual das firmas, quanto 
setorial, aumentando a eficiência das operações.  
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1 As opiniões expressas nas publicações selecionadas são exclusivamente dos autores e não refletem, necessariamente, a visão da CNseg. 
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O artigo Correção monetária de indenização: Nova súmula do STJ traz uma 
análise sobre o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça , o STJ, 
expresso na Súmula nº 632, de que “a correção monetária sobre a indenização 
securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”, enquanto a 
norma da Susep estabelecia que a correção monetária para o segurador e 
demais empresas superviosnadas corre a partir do sinistro/evento, e não da 
contratação. Sob esses fatos, o autor procura identificar as consequências da 
decisão do Superior Tribunal sobre o setor segurador, que foi surpreendido, e 
sobre as reservas e as provisões ténicas das seguradoras. 
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O 3º Estudo Mulheres no Mercado de Seguros no Brasil procura fazer uma 
análise atual e retrospectiva do lugar que a mulher ocupa no setor segurador. O 
material traz análises de dados dos últimos seis anos a partir de questionários 
enviados às seguradoras e as compara com os dados atuais fornecidos; ainda traz 
e compara com levantamentos anteriores o resultado numérico de pesquisa feita 
com mais de 400 executivas, trazendo impressões, comentários e sugestões. De 
maneira geral, o estudo estimula uma visão otimista para o futuro, como se vê 
logo na apresentação: “Não só o número de executivas cresceu como as mulheres 
em cargos gerenciais aumentaram bastante, e já são 47% nesse nível. [...] o futuro 
será feminino!”, afirmam os autores. 

5 



3 

PRODUÇÃO ACADÊMICA EM SEGUROS ANO 2  |  Nº 13  |  NOVEMBRO/2019 

Nome: A compreensão de accountability nas rotinas de controles internos 
Tipo de Publicação: Dissertação  
Instituição/Publicação: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro- PUC-Rio 
Período: abril/2018 
Autor(es): Denise Saboia Medeiros Vidal 
Link: http://twixar.me/K9DT   
 
Nome: O Futuro do Setor de Seguros Brasileiro em 2030: uma visão prospectiva sob o âmbito 
competitivo, de consumo e tecnológico 
Tipo de Publicação: Dissertação 
Instituição/Publicação: Fundação Instituto de Administração - FIA 
Período: 2019  
Autor(es): Robson Petersen do Amaral 
Link: http://twixar.me/qwDT  
 
Nome: Seguros de automóvel no Brasil: concentração e demanda de mercado 
Tipo de Publicação: Artigo 
Instituição/Publicação: Revista Contabilidade & Finanças da USP 
Período: set./dez. 2019  
Autor(es): Vivileine Maria Peres, Wilfredo L. Maldonado e Osvaldo Candido 
Link: http://twixar.me/XwDT  
  
Nome: Correção monetária de indenização: Nova Súmula do STJ 
Tipo de Publicação: Artigo 
Instituição/Publicação: Cadernos de Seguro da Escola de Negócios e Seguros 
Período: Jul/2019 
Autor(es): Ricardo Bechara Santos 
Link: http://twixar.me/lwDT  
 
Nome: 3º Estudo Mulheres no Mercado de Seguros no Brasil 
Tipo de Publicação: Estudo 
Instituição/Publicação: Escola Nacional de Seguros - ENS 
Período: set/2019  
Autor(es): Francisco Galiza e Maria Helena Monteiro 
Link: http://twixar.me/CwDT  
 
 
 

5 

4 

3 

1 

2 

Confira abaixo as publicações selecionadas:  

http://twixar.me/K9DT
http://twixar.me/K9DT
http://twixar.me/qwDT
http://twixar.me/qwDT
http://twixar.me/XwDT
http://twixar.me/XwDT
http://twixar.me/lwDT
http://twixar.me/lwDT
http://twixar.me/CwDT
http://twixar.me/CwDT

