
¹ Segundo a Resolução CNSP nº 371/2018, o seguro DPVAT teve reduções entre 56% e 79% no prêmio tarifário para o exercício de 2019 em todas as 

categorias (com exceção à categoria “motocicletas, motonetas, ciclomotores e similares”).  

Análise de Desempenho 
 
Os números de arrecadação do setor segurador em maio 

reforçam a tendência de recuperação presente já nos 

dados de abril, com um volume de prêmio direto de 

seguro, contribuições de previdência e faturamento de 

capitalização (sem Saúde Suplementar) de R$ 22,6 

bilhões, o que representa um crescimento de 14,1% em 

relação ao mesmo mês do ano anterior. Quando se 

retiram da conta os prêmios do seguro DPVAT1, que 

sofreu redução tarifária em observância à regulação, o 

crescimento é de 16,1%, com uma melhora expressiva 

em relação ao resultado de abril, que, pela mesma 

métrica, havia registrado crescimento de 2,0%. O 

crescimento da arrecadação acumulada no ano com a 

inclusão do mês de maio é de 7,1%, sem contar a Saúde 

Suplementar e excluindo o DPVAT.  

 

A variação em janelas de 12 meses encerrada em maio 

voltou a mostrar aceleração, revertendo a tendência 

observada nos meses de março e abril, como mostra o 

gráfico na próxima página. Considerando que os seis 

meses que se seguiram ao forte resultado de abril de 

2018 foram de desempenho modesto – com queda da 

arrecadação em relação aos mesmos meses do ano 

anterior –, essa aceleração deverá ser ainda mais forte 

daqui para frente. Isso, de fato,  já foi observado em 

maio, não apenas porque a variação contra o mesmo mês 

do ano passado foi positiva, como também foi bastante 

alta (16,1%, sem DPVAT). Com isso, a métrica acumulada 

em 12 meses subiu para 1,5%.  

 

Como temos observado em edições anteriores da 

Conjuntura CNseg, o crescimento do setor segurador 

continua a ser heterogêneo entre seus segmentos e 

ramos, cada um com resposta específica à conjuntura 

econômica e à preferência dos clientes de seguros. No 

entanto, uma diferença que, há alguns meses, era entre 

produtos que apresentavam expansão ou retração 

passou a ser, essencialmente, um diferença nas taxas de 

crescimento, como se pode observar no resultado 

acumulado nos primeiros cinco meses do ano em tabela 

do Resumo Estatístico desta publicação.  

 

Os principais responsáveis  pelo melhor desempenho da 

arrecadação em maio em relação ao mês anterior foram: 

a reversão experimentada pelos produtos de Coberturas 

de Pessoas – Planos de Acumulação, tanto no VGBL 

quanto no PGBL, que têm grande peso no total das 

receitas do setor;  uma melhora, ainda que marginal, no 

desempenho da carteira de automóveis (produto de 

maior arrecadação do segmento de Danos e 

Responsabilidades) e um forte aumento na taxa de 

crescimento dos produtos de Crédito e Garantia, dos 

Seguros Rural e Marítimo e Aeronáutico, além da 

ampliação do crescimento da arrecadação dos Títulos de 

Capitalização. 
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Em Coberturas de Pessoas, a arrecadação dos Planos de 

Risco continua a apresentar taxas de crescimento 

robustas, revelando uma crescente demanda da 

sociedade por proteção e segurança, mesmo em – ou 

talvez até motivada por – um ambiente macroeconômico 

e social ainda desafiador. A arrecadação desse grupo 

cresceu 17,4% em relação a maio do ano passado 

(excluindo a parcela dos Planos Tradicionais de Risco). 

Com isso,  o grupo fechou os cinco primeiros meses do 

ano com variação de 15,4% sobre o mesmo período de 

2018. O bom desempenho no acumulado do ano está 

disseminado entre os principais produtos do grupo: Vida 

(16,2%), Prestamista (24,5%) e Viagem (19,1%), cujos 

resultados cada vez mais positivos devem ser notados: no 

acumulado de 12 meses, a arrecadação do produto 

passou de -6,6% em junho do ano passado para 10,7% 

em maio deste ano. Tal aumento, entretanto, veio 

acompanhado de crescimento de intensidade  

maior nos sinistros, que passou, também no acumulado 

de 12 meses, de 14,8% para 29,4% no mesmo período. 

 

Notável também tem sido o desempenho do seguro de 

Vida: em 12 meses, o crescimento passou de 6,4% em 

junho de 2018 para 12,4% em maio de 2019. A 

sinistralidade também caminhou na mesma direção, mas, 

diferentemente do que ocorreu no Seguro Viagem, a 

variação dos sinistros nos produtos de Vida tem se 

mantido abaixo ou em ordem semelhante ao crescimento 

da arrecadação. Em 12 meses, o crescimento dos 

sinistros passou de -6,9% em junho de 2018 para 15,0% 

em maio de 2019.  
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Fonte: Susep 
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Quanto aos Planos de Acumulação, maio trouxe de volta 

os bons resultados obtidos no começo do ano. Os efeitos 

adversos do pessimismo generalizado com a economia, 

do lento crescimento da renda real e dos baixos 

patamares das taxas de juros têm afetado diretamente o 

resultado dos Planos de Acumulação nos últimos meses. 

No entanto, tais efeitos podem começar a estar sendo 

compensados pelo avanço da reforma da Previdência no 

Congresso, chamando a atenção dos brasileiros para a 

importância de constituir reservas para o período da vida 

em que se deixa de trabalhar. Em relação a maio do ano 

passado, a arrecadação dos Planos de Acumulação  

(excluindo a parcela dos Planos Tradicionais de 

Acumulação) cresceu 20,2%, resultado de variação de 

21,0% dos produtos da família VGBL e de 11,6% da 

família PGBL. No acumulado até maio, a expansão desses 

Planos é 3,4% maior do que no mesmo período do ano 

passado. Como mostra o gráfico abaixo, elaborado com 

dados da ferramenta Google Trends, o interesse pelo 

termo “previdência” no Brasil se encontra, este ano, em 

patamares claramente superiores ao do ano passado. 
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O segmento de Títulos de Capitalização continua a 

apresentar resultados bastante positivos e a tendência de 

recuperação de sua arrecadação, que ocorre desde 

meados do ano passado, parece estar consolidada. Abril 

já havia sido bastante positivo, com crescimento de 

14,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. Maio 

manteve o crescimento de dois dígitos, chegando a 

19,3%, confirmando as boas expectativas advindas do 

novo marco regulatório, que instituiu duas novas 

modalidades:  instrumento de garantia e filantropia 

premiável. No acumulado no ano, o crescimento da 

arrecadação do segmento chegou a 11,7% e, nos últimos 

12 meses, a 2,9%. 
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Os seguros de Danos e Responsabilidades (sem DPVAT) 

apresentaram, em maio, variação de 10,1% contra o 

mesmo mês de 2018, resultado que consolida um 

começo de ano bastante positivo para o segmento, em 

que houve crescimento de 7,6% em relação ao mesmo 

período do ano passado. No acumulado dos últimos 12 

meses, o crescimento também é de 7,6% em relação aos 

12 meses imediatamente anteriores. É importante, 

porém, destacar que tal desempenho continua a ser 

acompanhado, em muitos casos, de significativo aumento 

nos sinistros, que, no segmento como um todo – 

novamente excluindo o DPVAT –,  cresceram 17,7% no 

acumulado do ano.  

 

O seguro Automóvel, produto de maior arrecadação do 

segmento que vem apresentando comportamento volátil 

nos últimos meses, cresceu 3,6% em maio na 

comparação com o mesmo mês do ano passado. Tal 

resultado conteve a tendência de desaceleração da 

arrecadação do produto no acumulado de 12 meses: de 

2,5% em abril, passou para 2,6% em maio. Os seguros do 

grupo Patrimonial continuaram a crescer a taxas de dois 

dígitos em maio: 14,0% em relação a maio do ano 

passado. No acumulado do ano, o crescimento é de 

15,7%, com bom desempenho dos produtos Massificados 

(13,0%) e, apesar da menor representatividade, dos 

Riscos de Engenharia (138,8%).  

 

A arrecadação do seguro Habitacional, apesar de uma 

leve melhora mensal, continua desprendida da evolução 

das medidas tradicionais de crédito imobiliário e 

permanece desacelerando nas taxas de crescimento 

anualizadas, movimento que vem desde o final de 2017: 

em 12 meses, passou de -3,2% em abril para -3,5% em 

maio. No entanto, nos cinco primeiros meses deste ano, a 

arrecadação avançou 2,7%. 

 

Após voltar a se expandir com mais intensidade em abril 

(6,5% sobre abril do ano passado), o Seguro Rural 

apresentou forte crescimento em maio, de 34,9% em 

relação ao mesmo mês de 2018. Com esse resultado, o 

crescimento da arrecadação acumulada no ano chegou a 

13,3%. O aumento de demanda por proteção com a 

ocorrência de eventos climáticos extremos e a 

confirmação das sinalizações do Governo de aumento da 

subvenção indicam um cenário bastante positivo para 

esse produto. No lançamento do Plano Safra, em junho, o 

Governo Federal anunciou que R$ 1 bilhão serão 

disponibilizados pelo Ministério da Agricultura para 

custear parte das apólices a serem contratadas por 

produtores rurais de todo o País em 2020, o maior 

volume de recursos já orçado para o programa.  

 

Destacam-se ainda, no acumulado do ano, a evolução dos 

produtos Crédito e Garantia (37,1%), Responsabilidade 

Civil (22,7%) e Marítimos e Aeronáuticos (63,2%).  

 

Em maio deste ano, segundo dados da Sala de Situação 

da ANS, havia 47,2 milhões de beneficiários de planos de 

saúde médico-hospitalares, número apenas 0,2% maior 

que no mesmo mês do ano passado. Já nos planos 

exclusivamente odontológicos, a expansão mais forte se 

manteve: os 24,6 milhões de beneficiários nesses planos 

representaram um aumento de 6,5% em relação a maio 

de 2018. 
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