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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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O setor de seguros 
(sem saúde e 
DPVAT) progrediu 
fortemente em 
setembro, levando 
a crescimento 
acumulado em 2019 
com taxa histórica 
de 12,3%.  
O desempenho 
anualizado 
2019/2018 resultou 
em variação de 
8,9%, já estando 
próximo da 
projeção otimista 
da CNseg. 
  
 

Marcio Serôa de Araujo Coriolano, 
presidente da CNseg 
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O mês de setembro de 2019 
registrou taxa de crescimento  
de 18,6% comparativamente  
ao mesmo mês de 2018.  
 
Os destaques foram  os seguros 
Patrimoniais – Massificados 
(18,6%), os de Riscos de 
Engenharia (58,8%), a  Garantia 
Estendida (15,7%), o seguro 
Rural (19,6%), o de Vida  
(27,1%), o Prestamista (22,2%), 
os produtos da Família VGBL 
(35,0%) e os Títulos de 
Capitalização (18,1%). 

Já no acumulado até setembro,  
a variação de 12,3% contra 2018 
continua confirmando o 
protagonismo do segmento de 
Pessoas tanto nos Planos de 
Risco, quanto nos de Acumulação 
- VGBL e PGBL -, estes em franca 
recuperação e decisivos para  
a obtenção da taxa global.  
   
O gráfico abaixo mostra  
a evolução dos principais 
segmentos de seguros em  
série sucessiva de 9 meses,  
para os anos de 2017,  
2018 e 2019. 

Pelo gráfico, depreende-se, em 
contraste com o segmento de 
Danos e Responsabilidades,  
muito influenciado pelo fraco 
desempenho dos seguros de 
Automóveis, que o segmento  

de Pessoas permanece fonte  
da preferência dos clientes. 
Os Títulos de Capitalização 
também evidenciam 
consolidação de crescimento  
no período. 

* Os Planos Tradicionais foram alocados em Planos de Risco e Acumulação de acordo com as suas características. 
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Fontes: SES (SUSEP) -  Extraído em 29/10/2019 
 
Nota: Os Planos Tradicionais foram alocados em Planos de Risco e 
Acumulação de acordo com as suas características. 

É fácil observar, na série, a persistência do 
comportamento positivo dos Planos de Risco em 
Coberturas de Pessoas, assim como a recuperação,  
em 2019, dos Planos de Acumulação (VGBL e PGBL).  
O primeiro denota consolidação da busca pela  
proteção da vida e dos eventos de acidentes e  
doenças. Os dois últimos, cuja evolução positiva  
iniciou-se em junho, já devem resultar da intensa 
discussão sobre a reforma previdenciária. 
  
 
 
 
 
 
 

Os resultados do mês de setembro de 2019 são 
importantes porque coincidem com a publicação dos 
demonstrativos econômico-financeiros das seguradoras 
de capital aberto e, principalmente, porque prenunciam  
a banda de fechamento do exercício. 
  
Em seguida, mostramos o gráfico de evolução anualizada 
dos principais segmentos de seguros. Como comentado,  
a variação anualizada está posicionada muito próxima às 
projeções otimistas (excluindo Saúde e DPVAT) da CNseg. 
Cabe, doravante, observar os três últimos meses de 2019.  
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