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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 dos primeiros quatro 

meses de 2019, sem Saúde e sem 

DPVAT, apresentou crescimento de 

4,9% quando comparada com igual 

período de 2018. O comportamento, 

entretanto, não é homogêneo entre 

os diversos ramos e segmentos, 

reflexo da conjuntura econômica e 

das preferências dos consumidores 

na busca por proteção. Destacaram-

se nesse período os ramos de seguros 

Marítimos e Aeronáuticos, de Crédito 

e Garantias, Patrimoniais e, em 

Cobertura de Pessoas, os Planos de 

Risco. 

Na série de dados de 12 meses 

móveis, que mostra a tendência de 

comportamento do mercado, a 

inclusão do mês de abril de 2019 

praticamente eliminou o crescimento 

que vinha sendo observado desde o 

início de 2019, que agora está em 

0,1%. Uma menor evolução dos 

produtos da Família VGBL, que têm 

grande ponderação no total das 

receitas do Setor, e da carteira de 

automóveis, explica essa situação. 

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, a arrecadação 

global do setor de seguros, no período 

de 12 meses compreendido entre maio 

de 2018 e abril de 2019, avançou 0,1% 

em relação aos 12 meses encerrados 

em abril de 2018, não sustentando a 

trajetória de crescimento observada 

nos últimos três períodos e flertando 

com uma retração em 12 meses, 

situação ainda não observada em 2019. 

O gráfico ao final deste Editorial mostra 

o desempenho dos grandes segmentos 

dos seguros, com as suas contribuições 

para o resultado global do setor ao 

longo da série de taxas anualizadas. 

Cabe mencionar a contribuição do 

segmento de Danos e 

Responsabilidades para a evolução do 

setor.   

Com a inclusão de abril de 2019, o 

crescimento em doze meses foi de 

7,3%. Já no segmento de Cobertura de 

Pessoas,  o comportamento dos Planos 

de Risco, com crescimento  

em 12 meses de 10,6%, diverge daquele 

dos Planos de Acumulação, com retração 

de 7,9%. Já os títulos de capitalização, com 

crescimento de 1,9% em 12 meses, 

mantiveram a dinâmica observada desde o 

início desse ano.  

Analisando os números dos primeiros 

quatro meses, a arrecadação alcançou  

R$ 82,2 bilhões em 2019, com o DPVAT.  

Na comparação com igual período de 2018, 

os  maiores ganhos observados foram 

aqueles dos seguros Marítimos e 

Aeronáuticos (52,5%), de Crédito e 

Garantias (38,4%), de Responsabilidade 

Civil (22,6%), do Patrimonial (16,1%), dos 

Planos de Risco em Cobertura de Pessoas 

(14,8%), do Transporte (10,3%), dos títulos 

de Capitalização (9,8%) e do seguro Rural 

(6,5%). 

Já os seguros de Automóveis e os Planos de 

Acumulação em Cobertura de Pessoas 

tiveram discreta queda de arrecadação até 

abril de 2019: -0,4% e -0,6%, 

respectivamente. 
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Fonte: SES (SUSEP) -  Extraído em 27/05/2019 


