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O ano de 2013 foi positivo para o mercado segurador brasileiro, que reforçou seu papel de importante 

agente do desenvolvimento socioeconômico do País. Com crescimento consolidado de 14,3% em 

relação a 2012, a receita global em prêmio e contribuições foi de R$ 294,2 bilhões. Se não fossem 

as inesperadas mudanças nas regras do segmento de planos de caráter previdenciário, a expansão 

poderia ter sido maior.

O mercado de seguros gerais destacou-se em 2013, especialmente nas áreas de automóvel, residencial, 

rural e riscos financeiros. O segmento de capitalização também registrou um ótimo desempenho. Mas é 

importante ressaltar que continuamos a crescer em saúde suplementar e vida, neste caso, especialmente 

na carteira de seguro viagem – bastante estimulada pelo aumento do número de embarques de 

brasileiros em viagens pelo Brasil e para o exterior. Esses resultados, sem sombra de dúvida, corroboram 

para a crescente percepção de que a sociedade tem reconhecido a importância dos produtos oferecidos 

pelo mercado de seguros para garantir segurança ao patrimônio e proteção às pessoas.  

A relevância do papel que o mercado segurador desempenha no País é, acima de tudo, traduzida pela 

reversão de recursos à população adquirente de seus produtos através do pagamento de resgates, 

de indenizações, de benefícios, de sorteios de títulos de capitalização e pela prestação de serviços 

relacionados à saúde, ou seja, exames, internações, procedimentos médicos e odontológicos. No 

ano passado, esses recursos totalizaram R$ 140,2 bilhões, 13,6%, acima do apresentado em 2012. 

Foram R$ 91,6 bilhões em procedimentos médicos e odontológicos, R$ 6 bilhões em sinistros pagos 

no segmento de seguro de pessoas, R$ 15,7 bilhões na área de automóvel, R$ 14,1 bilhões em 

resgates e sorteios em títulos de capitalização e 120.637 benefícios pagos no segmento de planos 

de caráter previdenciário, dentre os quais, 69.360 rendas de aposentadorias complementares.

O Brasil tem convivido, nos últimos anos, com uma das mais importantes mudanças estruturais de sua 

história: a constituição de um enorme mercado de consumo.  A ampliação do crédito, a valorização 

do salário mínimo, o aumento no número de empregos formais e a elevação dos rendimentos do 

cidadão brasileiros refletem esse novo retrato do País.  Esse indicador sinaliza um grande leque de 

oportunidades para as empresas do mercado segurador ampliarem o número de clientes por meio 

dos seus canais tradicionais e alternativos de comercialização de produtos. E, sem dúvida alguma, 

leva ao aprimoramento da eficiência operacional e à inovação no desenvolvimento de produtos 

adequados à nova realidade brasileira. 



No âmbito institucional, a CNseg tem dado continuidade às agendas positivas e propositivas 

que contemplam uma maior interação não somente com os agentes de mercado, aí incluídos os 

órgãos regulador e fiscalizador, a ANS e a Susep, mas, também, com o Executivo, o Legislativo e 

o Judiciário e com órgãos e entidades de defesa do consumidor. 

O novo Conselho Diretor, eleito em abril de 2013, enfrentou o desafio de elaborar um 

Planejamento Estratégico – cujas diretrizes compõem a Carta de Copacabana – que contemplasse 

as percepções, interesses e metas do mercado, traçando objetivos cada vez mais convergentes 

com os anseios da sociedade. Muitos deles já faziam parte do plano de trabalho da gestão 

anterior e terão continuidade nos próximos anos.  Outros, em função das novas necessidades 

e cenários que se apresentam, foram incorporados às ações estratégicas prioritárias. Mas é 

importante frisar que todos os pontos são sustentados por três pilares fundamentais: diálogo 

constante com os públicos de interesse, comunicação clara e a busca permanente pela inovação. 

É nisso que acreditamos.

Em relação ao Legislativo, acompanhamos cada passo da tramitação de projetos relacionados 

ao mercado segurador, provendo conteúdo, participando de debates e combatendo a 

desinformação em relação ao funcionamento do setor. Um bom exemplo a ser citado no 

âmbito regulatório é o importante trabalho que resultou num projeto-piloto com as redes de 

varejo e numa campanha de esclarecimento à população sobre o funcionamento do seguro 

garantia estendida que será veiculada em 2014. 

Em 2013, o Brasil, que representa 50% do mercado segurador da América Latina e do Caribe, 

reforçou o seu papel no cenário mundial ao assumir a presidência da Fides, formada por 18 

países. Nos próximos dois anos será possível evidenciar, ainda mais, a grande importância do 

país na região, estimulando debates sobre questões regulatórias, os desafios relacionados ao 

melhor entendimento do setor e as novas necessidades dos consumidores. 

É nossa responsabilidade fazer um ano de 2014 ainda melhor que o de 2013.  Com trabalho, 

dedicação, criatividade, foco e disposição para ouvir e interagir com um mundo cada vez mais 

acelerado e conectado. Cabe a nós a visão de futuro em cada movimento, cada atitude. E o 

futuro começa aqui e agora.

Marco Antonio Rossi | Presidente CNseg


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































