
 

Arrecadação do mercado de seguros avança dois dígitos até fevereiro 

Receita atinge R$ 39,4 bilhões e sobe 12,7% no período 

  

A arrecadação do mercado de seguros manteve a trajetória positiva no acumulado do ano até 

fevereiro. No primeiro bimestre, a alta foi na casa de dois dígitos - de 12,7% (sem DPVAT e sem 

saúde suplementar)- sobre o mesmo período do ano passado, alcançando a cifra de R$ 39,4 

bilhões (ou R$ 40,1 bilhões com DPVAT), informa a nova edição da publicação Conjuntura 

CNseg. “O comportamento positivo de todos os ramos contribuiu para fevereiro apresentar 

uma taxa de crescimento bastante promissora, na comparação com o acumulado no mesmo 

período do ano passado”, destacou Marcio Coriolano, presidente da CNseg, a Confederação 

das Seguradoras. 

Vale lembrar que o desempenho positivo do setor segurador é importante no plano 

macroeconômico, não só pela sua participação de mercado - de 6,5% do PIB-, mas também 

pela sua condição de grande investidor institucional- as seguradoras mantêm mais de R$1,2 

trilhão em ativos, ou seja, 25% da dívida pública.  

O resultado deveu-se ao crescimento de todos os ramos de seguros no período. Destaque para 

os Planos de Acumulação VGBL, que subiram 17,8% nos dois meses primeiros meses do ano. 

Outras contribuições importantes, no acumulado do ano, partiram dos seguros Patrimoniais 

(19,5%), do Seguro Rural (13,1%), dos seguros de Crédito e Garantias (10%) e dos títulos de 

Capitalização (9,6%). Já os seguros de Automóveis tiveram discreto aumento de arrecadação, 

de 1,3% no bimestre. 

Na série de dados anualizada (março/18 a fev/19 - sem Saúde Suplementar), o crescimento é 

mais discreto- 2%-, indicando, porém, uma recuperação paulatina, já que houve uma 

sequência de quatro períodos anualizados de taxas negativas (considerando-se as séries de 12 

meses móveis de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018). 

 

Sobre a CNseg 

A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 

Suplementar e Capitalização (CNseg) congrega as empresas que compõem setor, reunidas em 

suas quatro Federações (FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap). A missão primordial da 

CNseg é congregar as lideranças das Associadas, elaborar o planejamento estratégico do setor, 

colaborar para o aperfeiçoamento da regulação governamental, coordenar ações institucionais 

http://cnseg.org.br/cnseg/publicacoes/conjuntura-cnseg/
http://cnseg.org.br/cnseg/publicacoes/conjuntura-cnseg/


de debates, divulgação e educação securitária e representar as Associadas perante as 

autoridades públicas e entidades nacionais e internacionais do mercado de seguros.  

Mais informações:  

Superintendência -Executiva de Comunicação e Imprensa da CNseg 

Superintendente-Executiva: 

Vera Soares 
Tel.: (21) 2510-7739 
vera.soares@cnseg.org.br  

Coordenação de Comunicação e Imprensa: 

Neide Fujioka 
Tel.: (21) 2510-7938 
neide.fujioka@cnseg.org.br  

Vagner Ricardo 
Tel.: (21) 2510 7713 
vagner.ricardo@cnseg.org.br  

Cláudia Mara Alcon dos Santos  
Tel.: (21) 2510 7814 
claudiamara@cnseg.org.br 
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