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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 no primeiro 

trimestre de 2019, sem Saúde e 

sem DPVT, teve bom desempenho 

comparado ao mesmo período de 

2018, crescendo 5,9%. Os ramos 

de seguros tiveram 

comportamentos diversos, 

refletindo as restrições de 

proteção em conjuntura de 

estagnação econômica. Coube 

destaque positivo aos ramos de 

seguros Marítimos e 

Aeronáuticos, Crédito e Garantias, 

Patrimoniais, Rural e ao ramo de 

cobertura de Pessoas – Planos de 

Risco.  

Na série de dados de 12 meses 

móveis, que mostra a tendência 

de comportamento do mercado, a 

inclusão do mês de março de 2019 

leva a aumento global de 1,3% da 

arrecadação, um pouco inferior 

aos 2% observados em fevereiro, 

o que é explicado pela menor 

evolução dos Planos de 

Acumulação VGBL que tem grande 

ponderação no total das receitas 

do Setor. 

Marcio Serôa de Araujo Coriolano, 
presidente da CNseg 
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Desconsiderando o DPVAT, que tem tarifa 

administrada pelo Governo, a arrecadação 

global do mercado de seguros anualizada de 

abril de 2018 até março de 2019 cresceu 

1,3%, ainda parecendo caminhar na direção 

de desempenho superior ao observado em 

2017/2018. Deve ser lembrado que, no ano 

passado, houve quatro períodos de taxas 

negativas, as das séries anualizadas (em 12 

meses móveis) de setembro, outubro, 

novembro e dezembro. 

 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 ressaltar a 

grande contribuição do segmento de Danos 

e Responsabilidades para a evolução positiva 

do setor. Com a inclusão de março de 2019, 

o crescimento em doze meses foi de 7,7%.  

Já no segmento de Cobertura de Pessoas, há 

assimetria na contribuição dos Planos de 

Risco e dos Planos de Acumulação: enquanto 

os primeiros terminam a série com 10,1% de  

crescimento, os VGBL e PGBL apontam queda 

de 5,5% no último ponto da série anualizada.  

Já na visão trimestral, a arrecadação 

acumulou R$ 60,8 bilhões em 2019, com o 

DPVAT. Na comparação trimestral com o 

mesmo período de 2018, as principais taxas 

de crescimento comparativamente à taxa 

global de 5,9% (sem DPVAT) foram dos 

seguros Marítimos e Aeronáuticos (61,5%), de 

Crédito e Garantias (46,8%), dos Patrimoniais 

(13,2%), dos Planos de Vida Risco (12,8%), dos 

títulos de Capitalização (8,1%) e do seguro 

Rural (6,5%). 

 Já os seguros de Automóveis tiveram discreta 

redução da arrecadação , de 1,1%, no 

trimestre. No segmento de Cobertura de 

Pessoas, os Planos de Acumulação tiveram 

evolução abaixo da média setorial: 2,9%. 

Em março de 2019, as provisões técnicas do 

setor alcançaram  R$ 1,022 trilhão, o que 

representa um aumento de quase 10% sobre 

o saldo em março do ano anterior. 
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Variação Nominal da Arrecadação - 12 meses móveis 
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