
 
 

Receita das seguradoras avança 11,2% no 1º semestre do ano 
 

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2022 – A arrecadação total das seguradoras alcançou 
R$ 295,4 bilhões nos seis primeiros meses de 2022, crescimento de 11,2 % em relação 
ao mesmo período do ano passado.  
O ranking geral considera Seguros de Danos e Responsabilidades, Seguros de Pessoas, 
Planos de Previdência Privada, Saúde Suplementar e Capitalização. Os dados levam em 
conta levantamento da Susep e da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).     
O grupo Bradesco continua na liderança do ranking de arrecadação do setor como um 
todo, com um total de R$ 45,7 bilhões. A instituição também lidera o segmento de Saúde 
Suplementar (R$ 16,8 bilhões), Seguros de Pessoas (R$ 5,4 bilhões) e Capitalização (R$ 
3,2 bilhões). 
O grupo BB ocupa a segunda colocação geral, com receita total de R$ 33,9 bilhões. O BB 
é líder em planos de Previdência Privada (R$ 24,6 bilhões). 
O grupo Caixa vem na terceira colocação geral, com R$ 19,9 bilhões. O grupo Sul América 
(R$ 12,2 bi) e o grupo Zurich (R$ 11,8 bilhões), completam a lista dos cinco maiores em 
arrecadação.  O grupo Porto aparece na sexta colocação do setor, com R$ 10,5 bilhões 
e é líder em seguros gerais (R$ 7,7 bilhões).  
“Esse ranking geral do setor é importante para o posicionamento estratégico das 
empresas e mostra que é um mercado competitivo e com baixa concentração”, disse o 
diretor técnico de estudos da CNseg, Alexandre Leal.  
 

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 o 

setor, reunidas em suas quatro Federações (FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap). 

A missão primordial da CNseg é contribuir para o desenvolvimento do sistema de 

seguros privados, representar suas associadas e disseminar a cultura do seguro, 

concorrendo para o progresso do País. 
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