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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 mês de agosto de 2019 – sem 
DPVAT e sem Saúde - não 
conseguiu repetir o mesmo 
desempenho do antecedente 
julho, ficando 6,2% abaixo daquele 
em arrecadação, mas foi 
superlativo com relação ao mesmo 
mês de agosto de 2018, tendo 
aumentado quase 13% na base 
anual. A taxa de crescimento da 
arrecadação acumulada até o mês 
foi de 11,5%, no mesmo nível de 
dois dígitos, portanto, observado 
até o mês de julho. Um 
crescimento de arrecadação de 
dois dígitos no ano maior do que 
este somente havia sido observado 
em 2015. 
  
Na evolução anualizada, o setor de 
seguros avançou de 5,5% até julho 
para 6,9% até agosto (*). Com esse 
resultado, o crescimento da 
arrecadação setorial – sem DPAT e 
sem Saúde – já se encontra 
praticamente na média entre a 
projeção pessimista e a otimista 
para o ano de 2019 (5,3% a 8,7%). 

Marcio Serôa de Araujo Coriolano, 
presidente da CNseg 
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Na ótica mensal, em agosto 

observou-se – sem Saúde e sem 

DPVAT – redução geral de 6,2% 

sobre julho, que havia sido de 

evolução significativa (16,8% 

sobre junho). Por outro lado, esse 

desempenho resultou positivo na 

ótica da comparação com um 

fraco agosto do ano anterior, 

2018, com crescimento nominal 

de 12,7%. 

  

A arrecadação geral de janeiro a 

agosto de 2019 (sem Saúde e sem 

DPVAT) foi de R$ 174,8 bilhões. 

Nessa ótica acumulada de oito 

meses, como referido, o setor 

avançou 11,5% sobre igual 

período de 2018, mantendo o 

patamar de dois dígitos como o 

que foi observado no acumulado 

até julho (11,3%). 

  

Como esta Conjuntura CNseg vem 

apontando, o crescimento do 

setor segurador tem se mostrado 

desigual, com os seus segmentos 

e ramos respondendo 

diversamente ao ciclo econômico 

e à preferência dos clientes. 

Então, a maior contribuição para 

aquele desempenho acumulado 

até agosto foi do segmento de 

Cobertura de Pessoas, que 

cresceu 14,5%.  

 

 

 

 

 

 

 

Desta vez, os Planos de 

Acumulação VGBL e PGBL 

mantiveram trajetória de 

recuperação, tendo evoluído 

15,2%, muito próximos dos Planos 

de Vida - Risco, com 15,6%. Já 

quanto ao segmento de Danos e 

Responsabilidades, cuja evolução 

foi bem menor, de 5,4%, o ramo 

Patrimonial, de grande 

participação relativa no segmento, 

permaneceu com forte 

desempenho (12,8%). Também 

novamente observaram avanço de 

dois dígitos, pela ordem, os ramos 

de Seguros Marítimos e 

Aeronáuticos, de Crédito e 

Garantias, de Responsabilidade 

Civil e o Seguro Rural. O segmento 

de Títulos de Capitalização subiu 

11,5% na base de oito meses 

acumulados. 

  

O desempenho nesses dois 

primeiros meses do segundo 

semestre de 2019 continua a 

reforçar uma nova tendência 

ascendente do comportamento 

anualizado, que já estava em 

perspectiva, evidenciada pela 

série de 12 meses móveis, que até 

abril mostrava virtual estabilidade, 

tendo crescido 1,5% com a 

inclusão do mês de maio, passou a 

3,1% computado o mês de junho, 

chegou a 5,5% com julho e, agora, 

com agosto, está em 6,9% (*). 

  

 

(*) Anualização: setembro/2018 a agosto/2019 sobre setembro/2017 a agosto/2018 
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Em seguida, no gráfico figuram as contribuições dos grandes segmentos de seguros para a taxa de 
crescimento total da arrecadação, ao longo da série de taxas de evolução anualizadas.  
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VARIAÇÃO NOMINAL DA ARRECADAÇÃO 
(Var. % - 12 meses móveis) 

até jun-19 / até jun-18 até jul-19 / até jul-18 até ago-19 / até ago-18 até mai-19 / até mai-18 até abr-19 / até abr-18 

Fonte: SES (SUSEP) -  Extraído em 30/09/2019 


