
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 
 
O setor segurador (sem Saúde Suplementar) registrou, 

em abril, um volume de R$ 21,4 bilhões em prêmio direto 

de seguro, contribuições de previdência e faturamento 

de capitalização, o que representa um crescimento de 

0,7% 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 2,1%, o que representa uma melhora 

em relação ao resultado de março, que, pela mesma 

métrica, havia registrado queda de 5,2%. Com a inclusão 

do mês de abril, o crescimento acumulado da 

arrecadação no ano, sem o DPVAT, é de 4,9%.  

 

As variações em janelas de 12 meses (ainda 

desconsiderando o DPVAT) revelam um comportamento 

interessante: os bons resultados da arrecadação do setor 

nos dois primeiros meses do ano fizeram o crescimento 

por essa métrica sair de terreno negativo no final do ano 

passado para um crescimento que atingiu os 2,0% em 

fevereiro. O resultado decepcionante de março fez a 

variação anualizada ceder para 1,3%. Apesar de os 

números de abril terem sido melhores, o crescimento em 

12 meses cedeu ainda mais e indica estabilidade nas 

condições do setor (0,1%).  

 

Isso ocorre porque abril do ano passado foi um mês de 

crescimento excepcionalmente forte, em que a variação 

da arrecadação do setor em relação ao mês de abril do 

2017 havia sido de 18,9%. Com uma variação tão forte 

saindo da janela analisada, é natural que a taxa em 12 

meses tenha cedido. Ou seja, o resultado de abril pode 

ser visto como relativamente positivo e, se mantido, 

pode consolidar o crescimento da arrecadação 

novamente em terreno positivo, ainda mais considerando 

que os seis meses que se seguiram ao resultado forte de 

abril de 2018 foram bem mais modestos, com queda da 

arrecadação em relação aos mesmos meses do ano 

anterior, como ilustra o gráfico na próxima página. Dessa 

maneira, basta que os próximos meses exibam variações 

positivas para que a métrica anualizada volte a crescer. 

 

Os principais responsáveis  pela moderação dos 

resultados depois um primeiro bimestre mais forte foram 

a reversão experimentada pelos produtos de Coberturas 

de Pessoas – Planos de Acumulação, especialmente pelo 

produto VGBL, que têm grande ponderação no total das 

receitas do setor, além do fraco desempenho da carteira 

de automóveis, produto de maior arrecadação do 

segmento de Danos e Responsabilidades. 

 

O que não tem mudado na análise dos dados do setor 

nos últimos meses é a marcante heterogeneidade entre 

os resultados dos diversos ramos e segmentos de 

seguros, reflexo da peculiar conjuntura econômica e das 

mudanças nas preferências dos consumidores na busca 

por proteção. 
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Em Coberturas de Pessoas, por exemplo, a arrecadação 

dos Planos de Risco continua a apresentar taxas de 

crescimento robustas, revelando uma crescente 

demanda da sociedade por proteção e segurança, mesmo 

– ou talvez até motivada – por um ambiente 

macroeconômico e social mais desafiador. A arrecadação 

desse grupo cresceu 20,6% em relação a abril do ano 

passado (excluindo a parcela dos Planos Tradicionais de 

Risco). Com isso,  o grupo fechou os quatro primeiros 

meses do ano com variação de 14,8% sobre o mesmo 

período de 2018. Destaca-se o resultado obtido pelo 

seguro Prestamista, com forte crescimento de 30,3% 

contra abril de 2018 e de 26,7% no acumulado no ano. A 

esse crescimento está associada a expansão do crédito, 

que, apesar de moderação apresentada nos dados de 

abril,  continua a avançar no Brasil, especialmente nas 

linhas voltadas às pessoas físicas. Quando se considera 

apenas o crédito livre, a expansão no mês foi de 1,3%, 

segundo dados do Banco Central divulgados no mês 

passado. O forte resultado do Prestamista, junto ao bom 

desempenho dos produtos Vida (9,4% no acumulado do 

ano), impulsionam os Planos de Risco em Coberturas de 

Pessoas no início deste ano.  

 

Quanto aos Planos de Acumulação, depois de um começo 

de ano promissor, os resultados dos últimos dois meses 

mostram que os efeitos adversos do pessimismo 

generalizado com a economia, a renda crescendo em 

ritmo lento e os baixos patamares das taxas de juros têm 

afetado diretamente a arrecadação desses produtos, em 

contexto de menor capacidade de poupança das famílias 

brasileiras. Tais efeitos não têm sido compensados, ao 

menos até agora, pelas discussões da reforma da 

Previdência. Após ensaiar alguma recuperação entre o 

final do ano passado e o início deste ano, especialmente 

no produto PGBL, os Planos de Acumulação (excluindo os 

Planos Tradicionais) apresentaram queda de 9,2% em 

abril em relação ao mesmo mês de 2018. No ano, a 

queda é de 0,6%. 
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O VGBL, com queda de 9,7% em abril em relação ao 

mesmo mês do ano passado, reverteu todo resultado 

positivo alcançado até fevereiro e, assim, no acumulado 

do ano, passou a registrar queda de 1,0%. Já os produtos 

da família PGBL, que vinham apresentando resultados 

mais favoráveis, registraram, em abril, queda de 3,1% em 

relação ao mesmo mês do ano passado. Com isso, o 

crescimento na arrecadação acumulada em 2019 para 

esse produto caiu de 6,4% para 3,9%.  

 

O segmento de Capitalização continua a apresentar 

resultados bastante positivos, consolidando uma 

tendência de recuperação que vem desde meados do ano 

passado. Confirmando as boas expectativas advindas do 

novo marco regulatório, o segmento apresentou, em 

abril, forte crescimento de 14,7% contra o mesmo mês 

de 2018, levando o acumulado no ano a  9,8%. No 

acumulado de 12 meses, a arrecadação do segmento 

apresentou crescimento de 1,9% em relação aos 12 

meses imediatamente anteriores, desempenho 

praticamente estável em relação aos 2,0% registrados 

pela mesma métrica em março. 

 

Os seguros de Danos e Responsabilidades (sem DPVAT) 

apresentaram, em abril, variação de 8,9% contra o 

mesmo mês de 2018, marcando um começo de ano 

bastante positivo para arrecadação do segmento, em que 

houve crescimento de 7,0% em relação ao mesmo 

período do ano passado. Em 12 meses, o crescimento é 

de 7,3%. É importante, porém, destacar que tal 

desempenho continua a ser heterogêneo entre os 

diferentes produtos ofertados e, em muitos casos, vem 

acompanhado de significativo aumento nos sinistros, 

que, no segmento como um todo – novamente excluindo 

o DPVAT –  cresceram 29,5% no acumulado do ano. Parte 

desses aumentos, como temos frisado nesta publicação, 

está associada a eventos climáticos extremos que 

marcaram o começo deste ano, como fortes chuvas, 

vendavais e alagamentos em grandes cidades, além de 

secas prolongadas em regiões produtoras de importantes 

lavouras agrícolas. 

 

 

 

 

O seguro Automóvel, produto de maior arrecadação do 

segmento, mantém o comportamento volátil dos últimos 

meses e, depois de experimentar queda de 5,6% em 

março, cresceu 1,4% em abril na comparação com o 

mesmo mês do ano passado. Tal resultado reforça a 

tendência de desaceleração da arrecadação do produto 

no acumulado de 12 meses, que ocorre desde maio de 

2018: de 3,7% em março, passou para 2,5% em abril. A 

desaceleração da arrecadação do seguro Automóvel 

acompanha uma redução dos sinistros ocorridos  – fator 

importante no estabelecimento do prêmio nesse seguro 

– , que desaceleram desde meados de 2017 e 

apresentaram, em abril, queda de 0,1% no acumulado de 

12 meses. Acompanha também a moderação no 

crescimento das vendas de veículos novos, clara nos 

dados da Anfavea. Também pode ser associada ao 

desempenho menos favorável do produto a atuação 

irregular das associações e cooperativas de proteção 

veicular, em um momento de baixo crescimento da renda 

real das famílias e desemprego ainda alto. 

 

Os seguros do grupo Patrimonial cresceram fortemente 

em abril, voltando às variações de dois dígitos que 

vinham sendo registradas desde fins de 2018. No mês, o 

crescimento foi de 25,1% em relação a abril do ano 

passado. No acumulado do ano, o crescimento é de 

16,1%, com bom desempenho dos produtos Massificados 

(13,3%), da carteira de Grandes Riscos (11,5%) e, apesar 

da menor representatividade, dos Riscos de Engenharia 

(136,3%).  

 

A arrecadação do seguro Habitacional continua 

desprendida da evolução das medidas tradicionais de 

crédito imobiliário e permanece desacelerando em suas 

taxas de crescimento, movimento que vem desde o final 

de 2017. Nos três primeiros meses deste ano, a 

arrecadação havia avançado 2,4% na comparação com o 

mesmo período do ano passado. Como o crescimento 

registrado em abril contra o mesmo mês de 2018 foi de 

exatos 2,4%, o acumulado no ano se manteve no mesmo 

patamar. 
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Tal comportamento, apesar de divergir de algumas 

métricas de crédito, encontra respaldo em outros 

indicadores do setor imobiliário e da própria Construção 

Civil, um dos setores que mais tem sofrido perdas desde 

a recessão, como mostraram os dados do PIB do primeiro 

trimestre deste ano. Se é verdade que todos os setores 

apresentaram piora nas expectativas, nenhum sofreu 

tanto quanto o da Construção, especialmente entre 

aqueles que operam com o programa Minha Casa, Minha 

Vida, que tem sofrido atrasos dos pagamentos em 

projetos já contratados. 

  

Depois de um mês de retração (-3,0% em março na 

comparação com o mesmo mês do ano passado), o 

seguro Rural voltou a se expandir com mais intensidade 

em abril (6,5% sobre abril do ano passado), mantendo 

crescimento de dois dígitos no acumulado de 12 meses 

(10,7%). O aumento de demanda por proteção com o 

aumento de eventos climáticos extremos e as 

sinalizações do Governo de aumento da subvenção 

indicam um cenário positivo para esse produto. Para este 

ano, o orçamento aprovado é de R$ 440 milhões, 

podendo passar para R$ 1 bilhão no ano que vem. Apesar 

de representar uma redução em relação à previsão inicial 

(R$ 600 milhões),  o orçamento aprovado para subvenção 

este ano representa um avanço frente aos R$ 370 

milhões disponibilizados em 2018 pelo Ministério da 

Agricultura para custear parte das apólices contratadas 

por produtores rurais de todo o País.  

 

Destacam-se também até abril a evolução dos produtos 

Crédito e Garantia (38,4%), Responsabilidade Civil 

(22,6%) e Marítimos e Aeronáuticos (52,5%). Vale 

ressaltar também o crescimento da Garantia Estendida 

(6,2%), que ocorre a despeito do crescimento tímido das 

vendas do comércio varejista.  

 

Em abril deste ano, segundo dados da Sala de Situação da 

ANS, havia 47,1 milhões de beneficiários de planos de 

saúde médico-hospitalares, número praticamente estável 

em relação ao 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 7,1% em relação a abril 

de 2018. 

 

Como já analisamos em edições anteriores da Conjuntura 

CNseg,  a arrecadação do setor segurador, especialmente 

quando se desconsideram alguns poucos produtos que, 

por razões diversas, têm guardado dinâmica própria 

(como os da Saúde Suplementar, o VGBL e o DPVAT), 

apresenta estreita correlação com o nível de atividade da 

economia. Dado o fraco crescimento da economia, não 

surpreende, portanto, que após ensaiar uma recuperação 

no primeiro bimestre do ano, a arrecadação do setor 

tenha novamente desacelerado, chegando, quando 

descontadas a saúde suplementar e o DPVAT, à 

estabilidade na métrica anualizada, em termos nominais, 

apesar dos sinais um pouco mais positivos dos dados de 

abril. 

 

O gráfico na próxima página mostra a estreita relação 

entre a arrecadação do setor sem saúde (excluindo 

DPVAT e VGBL) com o Produto Interno Bruto (PIB), 

especialmente quando a variação da arrecadação é 

deflacionada. O coeficiente de correlação linear entre as 

séries é extremamente alto (0,94). 
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Fonte: Susep e IBGE 
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ARRECADAÇÃO DO SETOR (s/ SAÚDE, DPVAT E VGBL) E PIB 
(Var % acumulada em 12 meses) 

Setor - Deflacionado pelo IPCA PIB


