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A CNseg 
 
A Confederação das Seguradoras - CNseg é uma 

associação civil, com atuação em todo o território 

nacional, que reúne as Federações que representam as 

empresas integrantes dos segmentos de Seguros, 

Previdência Privada Complementar Aberta e Vida, Saúde 

Suplementar e Capitalização. 

 

A CNseg tem a missão de congregar as lideranças das 

associadas, elaborar o planejamento estratégico do setor, 

colaborar para o aperfeiçoamento da regulação 

governamental, coordenar ações institucionais de 

debates, divulgação e educação  

securitária e representar as associadas junto a 

autoridades públicas e a entidades nacionais e 

internacionais do mercado de seguros. 

 

A Conjuntura CNseg é uma análise mensal do estado dos 

segmentos de Seguros de Danos e Responsabilidades, 

Coberturas de Pessoas, Saúde Suplementar e 

Capitalização, com o objetivo de examinar aspectos 

econômicos, políticos e sociais que podem exercer 

influência sobre o mercado segurador brasileiro. Em 

meses de referência de fechamento de trimestre, esta 

publicação reúne também os Destaques dos Segmentos, 

a atualização das Projeções de Arrecadação, os Boxes 

Informativos Estatístico , Jurídico e Regulatório e o 

acompanhamento da Produção Acadêmica em Seguros. 
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A arrecadação do mês de maio de 2019, sem 
Saúde e sem DPVAT, cresceu 16,1% sobre o 
mesmo mês de 2018. Esse ótimo desempenho 
serviu para elevar a arrecadação acumulada no 
ano até maio para 7,1%, comparativamente a 
igual período do ano passado. E reverteu a 
tendência do comportamento anualizado do 
mercado, evidenciada pela série de 12 meses 
móveis, que até abril mostrava crescimento de 
0,1% - uma virtual estabilidade -, e com a 
inclusão do mês de maio subiu para 1,5%. É um 
número importante, porque se aproxima do 
obtido nos dois primeiros meses do ano, após 
quatro meses de 2018 em que o setor 
apresentou taxas de desempenho negativas. 
  
Considerando todos os ramos, exceto Saúde, 
as receitas do setor segurador alcançaram R$ 
104,8 bilhões até maio. Como este caderno de 
Conjuntura CNseg vem observando, o 
crescimento do setor segurador é desigual, 
com os seus segmentos e ramos respondendo 
de forma diversa à conjuntura econômica e à 
preferência dos clientes de seguros. Nesses 
cinco meses do ano, considerando as suas 
contribuições ponderadas para a arrecadação 
global, o ramo de seguros patrimoniais (do 
segmento de seguros de danos e 
responsabilidades) vem liderando o 
crescimento, com 15,7%, enquanto os Planos 
de Risco  (do segmento Cobertura de Pessoas) 
evolui com taxa de 15,4%. Ambos mostram, 
historicamente, bastante resistência ao ciclo 
baixo da economia. Agora, cabe também 
destaque ao segmento de Títulos de 
Capitalização que, após longa jornada de 
construção e adaptação a novos normativos de 
seus produtos - que gerou expectativas sobre 
sua capacidade de penetração setorial -,cresce 
11,7% neste ano, mostrando que há campo 
para recuperar a penetração junto ao seu 
público. 

Marcio Serôa de Araujo Coriolano, 
presidente da CNseg 
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Desconsiderando o DPVAT, que tem 
tarifa administrada pelo Governo, e a 
Saúde Suplementar, cujos últimos 
dados ainda são de março, a 
arrecadação global do setor de seguros, 
no período de 12 meses compreendido 
entre junho de 2018 e maio de 2019, 
cresceu 1,5% em relação aos 12 meses 
encerrados em maio de 2018.  
O acompanhamento e o exame dessa 
série de 12 meses são importantes 
porque, a par dos movimentos mensais 
do mercado segurador, influenciados 
por particularidades microeconômicas, 
permitem a inferência de tendências 
maiores e aproximam os números 
obtidos de forma agregada  aos 
resultados semestrais divulgados pelas 
Companhias Associadas à CNseg. 
 
Um exemplo desse acompanhamento 
mensal e tendencial é que o mês de 
maio, com crescimento total de 16,1% 
sobre o mesmo mês do ano passado, foi 
decisivo para a reversão de uma 
tendência muito preliminar até abril, 
que parecia colocar o setor segurador 
em modo de espera. Ocorre que o 
desempenho da arrecadação do setor 
segurador em 2018 foi fraco, e então as 
receitas obtidas neste ano de 2019 
devem ser comparadas a cada um dos 
meses antecedentes e ao seu conjunto, 
de forma que sejam evitadas 
conclusões precipitadas.  
 
Foi precisamente o que aconteceu no 
mês de maio de 2019, a base do 
presente caderno de Conjuntura da 
CNseg. Agora estamos comparando o 
desempenho contra um mês de maio 
de 2018 que teve receita de  
R$ 19.403,5 milhões,  fraca, com uma 
base menor daquela obtida em abril de 
2018, de R$ 20.857,2 milhões. Ou seja, 
as possibilidades de evolução da 
arrecadação até o final do ano 
dependerão crucialmente da obtenção 
de resultados consistentemente 
melhores a cada mês. 
 

 

 

 

Seguindo esse princípio de que quanto 
maior a série, melhor a avaliação, a 
comparação dos primeiros cinco meses de 
2019 com os mesmos de 2018 mostra: o 
crescimento marginal do ramo de 
Automóveis. O crescimento consistente do 
ramo de seguros Patrimoniais,  de Crédito 
e Garantias, e Rural. O ramo de 
Transportes igualmente mostra força. Os 
ramos de Planos de Risco em Cobertura de 
Pessoas, seja Vida, seja Prestamista, 
seguem em trajetória consistente. Assim 
como os Títulos de Capitalização. Já os 
Planos de Acumulação em Cobertura de 
Pessoas ainda apresentam volatilidade, 
própria de conjuntura econômica marcada 
ela mesma por volatilidade. 
 
O gráfico ao final deste Editorial mostra o 
desafio de crescimento em perspectiva 
histórica. Figuram os grandes segmentos 
dos seguros, com as suas contribuições 
para a taxa de arrecadação total, ao longo 
da série de taxas de evolução anualizadas. 
Com a inclusão de maio de 2019, o 
crescimento nominal da arrecadação foi de 
1,5%. A melhor e consistente variação 
positiva tem sido a do segmento de Danos 
e Responsabilidades, com 7,6%, evoluindo 
contra os 7,3% anteriores. Quanto ao 
subsegmento de Cobertura de Pessoas – 
Planos de Risco, a variação foi de 11,3%, 
melhorando também sobre os 10,5% do 
período antecedente. O subsegmento de 
Cobertura de Pessoas - Planos de 
Acumulação (PGBL e VGBL) teve reduzida a 
sua contribuição negativa, de 7,8% para 
5,6%. O que explica a redução da variação 
negativa do segmento agregado de 
Cobertura de Pessoas – que soma os dois -, 
de 3,2% para 1,3%. Cabe destacar o 
segmento de Títulos de Capitalização, com 
crescimento nominal de 2,9%, bem 
superior ao 1,9% antecedente. 
 
Todo o mercado segurador está na 
expectativa dos resultados de junho, 
fechando o semestre. Será o conjunto 
obtido até lá, coincidente com a publicação 
das demonstrações financeiras das 
Companhias, que pautará as novas 
expectativas para o ano. 
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Fonte: SES (SUSEP) Extraído em 01/07/2019 
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