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MERCADO SEGURADOR BRASILEIRO 
QUEM É QUEM NO VIDA EM GRUPO 
 
1- Números Globais: 
 
A modalidade encerrou o período de jan a nov-03 com um volume de vendas da 
ordem de R$ 3,9 bilhões contra R$ 3,8 bilhões do ano anterior, um crescimento 
nominal de 3,1% ou real de (-) 17,7% (desconsiderando a inflação média do 
período – IGPM). Sua participação no Mercado declinou de 16,2% do volume 
total de prêmios emitidos para 15,2% 2003. 
 
A margem de contribuição, sem considerar os custos de pró-labores, taxas de 
administração e remuneração de plataformas e representações (alocadas em 
Outras Despesas Operacionais segundo o Plano de Contas Oficial da SUSEP), 
declinou de 23% dos prêmios ganhos de jan a nov-02 para 21% dos mesmos no 
período em foco. 
 
O agravamento da sinistralidade retida de 53% dos prêmios ganhos para 56% 
dos mesmos em 2003 com a manutenção dos níveis de comercialização, em 
ambos os períodos, em 24% dos prêmios ganhos, provocou a deterioração da 
margem de contribuição. 
 
Historicamente, os custos fixos atrelados à atividade giram entorno de 11% dos 
prêmios ganhos. Com isso a modalidade encerra o período com um lucro 
industrial parcial, antes das despesas citadas e não computadas, equivalente a 
10% dos prêmios ganhos. Na situação atual a modalidade ainda apresenta lucro 
industrial ou, no mínimo, equilíbrio industrial. Os tempos são outros. 
 
O envelhecimento da massa segurada, o agravamento dos níveis de desemprego 
e a concorrência predatória são alguns motivos que explicam esse 
comportamento. 
 
O atual líder, Bradesco Seguros, detém 12,4% do mercado, contudo teve 
drástica redução em margem de contribuição. Esta em 2002 correspondia 
16,21% dos prêmios ganhos passando para 5,80% dos mesmos em 2003. 
 
Como poderá ser observado mais adiante foram poucas seguradoras 
conseguiram desempenhos favoráveis em relação ao mesmo período do ano 
anterior. 
 
Os bons tempos de resultados folgados se foram. 
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MERCADO SEGURADOR BRASILEIRO 
QUEM É QUEM NO VIDA EM GRUPO 
 
 
2- Principais seguradoras: 
 
     2.1- Bradesco Seguros: 
 
     O volume de produção atingiu a R$ 488,4 milhões contra R$ 482,7 milhões  
     de jan a nov-02, demonstrando um crescimento nominal de 1,2% ou real de  
     (-) 19,3%. Sua participação no mercado em 2003 atingiu a 12,4% das  
     vendas totais contra 12,6% de 2002. A margem de contribuição declinou de  
     16,21% dos prêmios ganhos em 2002 para 5,80% dos mesmos em 2003. A     
     sinistralidade retida passou de 60,92% dos prêmios ganhos de 2002 para  
     74,41% dos mesmos em 2003. Apesar do declínio no nível de  
     comercialização (19,79% dos prêmios ganhos em 2003 contra 22,86% em  
     2002), o desempenho global no período foi pior; 
 
     2.2- Aliança do Brasil: 
 
     O volume de produção atingiu a R$ 446,7 milhões contra R$ 465,8 milhões  
     de jan a nov-02, demonstrando uma queda nominal de (-) 4,1% ou real de  
     (-) 23,5%. Sua participação no mercado em 2003 atingiu a 11,3% das  
     vendas totais contra 12,2% de 2002. A margem de contribuição passou de  
     18,18% dos prêmios ganhos em 2002 para 24,20% dos mesmos em 2003. A     
     sinistralidade retida passou de 53,51% dos prêmios ganhos de 2002 para  
     48,27% dos mesmos em 2003. O nível de comercialização foi equivalente a  
     27,53% dos prêmios ganhos em 2003 contra 28,31% dos mesmos em 2002; 
 
     2.3- Cosesp: 
 
     O volume de produção atingiu a R$ 305,5 milhões contra R$ 332,4 milhões  
     de jan a nov-02, demonstrando uma queda nominal de (-) 8,1% ou real de  
     (-) 26,6%. Sua participação no mercado em 2003 atingiu a 7,7% das  
     vendas totais contra 8,7% de 2002. A margem de contribuição passou de  
     27,31% dos prêmios ganhos em 2002 para 27,81% dos mesmos em 2003. A     
     sinistralidade retida passou de 45,28% dos prêmios ganhos de 2002 para  
     48,67% dos mesmos em 2003. O nível de comercialização foi equivalente a  
     23,53% dos prêmios ganhos em 2003 contra 27,41% dos mesmos em 2002.  
     Compensação entre sinistralidade e comercialização manteve a margem; 
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MERCADO SEGURADOR BRASILEIRO 
QUEM É QUEM NO VIDA EM GRUPO 
 
 
2- Principais seguradoras: 
 
     2.4- Itaú Seguros: 
 
     O volume de produção atingiu a R$ 297,8 milhões contra R$ 260,1 milhões  
     de jan a nov-02, demonstrando um crescimento nominal de 14,5% ou real de  
     (-) 8,6%. Sua participação no mercado em 2003 atingiu a 7,5% das  
     vendas totais contra 6,8% de 2002. A margem de contribuição declinou de  
     32,59% dos prêmios ganhos em 2002 para 28,81% dos mesmos em 2003. A     
     sinistralidade retida passou de 44,81% dos prêmios ganhos de 2002 para  
     42,84% dos mesmos em 2003. O nível de comercialização passou de 22,6% 
     dos prêmios ganhos para 28,35% em 2003. A empresa investiu na  
     angariação de negócios. 
 
     2.5- Unibanco: 
 
     O volume de produção atingiu a R$ 263,1 milhões contra R$ 250,2 milhões  
     de jan a nov-02, demonstrando um crescimento nominal de 5,2% ou real  
     de (-) 16,1%. Sua participação no mercado em 2003 atingiu a 6,7% das  
     vendas totais contra 6,5% de 2002. A margem de contribuição passou de  
     35,67% dos prêmios ganhos em 2002 para 22,69% dos mesmos em 2003. A     
     sinistralidade retida passou de 43,92% dos prêmios ganhos de 2002 para  
     53,27% dos mesmos em 2003. O nível de comercialização foi equivalente a  
     28,35% dos prêmios ganhos em 2003 contra 22,60% dos mesmos em 2002; 
 
     2.6- Vera Cruz: 
 
     O volume de produção atingiu a R$ 238,9 milhões contra R$ 185,2 milhões  
     de jan a nov-02, demonstrando um crescimento nominal de 29,0% ou real  
     de (+) 3,0%. Sua participação no mercado em 2003 atingiu a 6,1% das  
     vendas totais contra 4,8% de 2002. A margem de contribuição passou de  
     24,52% dos prêmios ganhos em 2002 para 18,07% dos mesmos em 2003. A     
     sinistralidade retida passou de 46,20% dos prêmios ganhos de 2002 para  
     50,24% dos mesmos em 2003. O nível de comercialização foi equivalente a  
     31,69% dos prêmios ganhos em 2003 contra 29,27% dos mesmos em 2002.  
     A empresa investiu na angariação de contas; 
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MERCADO SEGURADOR BRASILEIRO 
QUEM É QUEM NO VIDA EM GRUPO 
 
 
2- Principais seguradoras: 
 
 
     2.7- Sul América: 
 
     O volume de produção atingiu a R$ 226,9 milhões contra R$ 234,0 milhões  
     de jan a nov-02, demonstrando uma queda nominal de (-) 3,0% ou real de  
     (-) 22,6%. Sua participação no mercado em 2003 atingiu a 5,8% das  
     vendas totais contra 6,1% de 2002. A margem de contribuição declinou de  
     11,92% dos prêmios ganhos em 2002 para 8,17% dos mesmos em 2003. A     
     sinistralidade retida passou de 64,16% dos prêmios ganhos de 2002 para  
     71,81% dos mesmos em 2003. O nível de comercialização passou de 23,9% 
     dos prêmios ganhos para 20,0% em 2003; 
 
     2.8- HSBC: 
 
     O volume de produção atingiu a R$ 216,9 milhões contra R$ 207,2 milhões  
     de jan a nov-02, demonstrando um crescimento nominal de 4,7% ou real  
     de (-) 16,4%. Sua participação no mercado em 2003 atingiu a 5,5% das  
     vendas totais contra 5,4% de 2002. A margem de contribuição passou de  
     36,66% dos prêmios ganhos em 2002 para 32,86% dos mesmos em 2003. A     
     sinistralidade retida passou de 52,0% dos prêmios ganhos de 2002 para  
     55,7% dos mesmos em 2003. O nível de comercialização foi equivalente a  
     11,5% dos prêmios ganhos em 2003 contra 11,3% dos mesmos em 2002; 
 
     2.9- Icatu: 
 
     O volume de produção atingiu a R$ 188,0 milhões contra R$ 159,9 milhões  
     de jan a nov-02, demonstrando um crescimento nominal de 17,5% ou real  
     de (-) 6,2%. Sua participação no mercado em 2003 atingiu a 4,8% das  
     vendas totais contra 4,2% de 2002. A margem de contribuição passou de  
     1,48% dos prêmios ganhos em 2002 para 12,23% dos mesmos em 2003. A     
     sinistralidade retida passou de 67,5% dos prêmios ganhos de 2002 para  
     60,7% dos mesmos em 2003. O nível de comercialização foi equivalente a  
     27,1% dos prêmios ganhos em 2003 contra 31,0% dos mesmos em 2002.  
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MERCADO SEGURADOR BRASILEIRO 
QUEM É QUEM NO VIDA EM GRUPO 
 
 
2- Principais seguradoras: 
 
 
     2.10- Porto Seguro: 
 
     O volume de produção atingiu a R$ 118,2 milhões contra R$ 102,5 milhões  
     de jan a nov-02, demonstrando um crescimento nominal de  15,3% ou real  
     de (-) 8,0%. Sua participação no mercado em 2003 atingiu a 3,0% das  
     vendas totais contra 2,7% de 2002. A margem de contribuição passou de  
     11,67% dos prêmios ganhos em 2002 para 12,80% dos mesmos em 2003. A     
     sinistralidade retida passou de 54,1% dos prêmios ganhos de 2002 para  
     54,6% dos mesmos em 2003. O nível de comercialização passou de 34,3% 
     dos prêmios ganhos em 2002 para 32,6% em 2003; 
 
     2.11- Real Seguros: 
 
     O volume de produção atingiu a R$ 101,6 milhões contra R$ 127,5 milhões  
     de jan a nov-02, demonstrando um crescimento nominal de (-) 20,3% ou  
     real de (-) 36,4%. Sua participação no mercado em 2003 atingiu a 2,6% das  
     vendas totais contra 3,3% de 2002. A margem de contribuição passou de  
     33,80% dos prêmios ganhos em 2002 para 37,04% dos mesmos em 2003. A     
     sinistralidade retida passou de 49,42% dos prêmios ganhos de 2002 para  
     50,90% dos mesmos em 2003. O nível de comercialização passou de 16,8% 
     dos prêmios ganhos em 2002 para 12,1% em 2003; 
 
     2.12- Caixa Seguros: 
 
     O volume de produção atingiu a R$ 100,9 milhões contra R$ 95,7 milhões  
     de jan a nov-02, demonstrando um crescimento nominal de 5,6% ou  
     real de (-) 15,8%. Sua participação no mercado em 2003 atingiu a 2,1% das  
     vendas totais contra 2,4% de 2002. A margem de contribuição passou de  
     32,10% dos prêmios ganhos em 2002 para 31,05% dos mesmos em 2003. A     
     sinistralidade retida passou de 62,4% dos prêmios ganhos de 2002 para  
     64,6% dos mesmos em 2003. O nível de comercialização passou de 5,5% 
     dos prêmios ganhos em 2002 para 4,4% em 2003; 
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MERCADO SEGURADOR BRASILEIRO 
QUEM É QUEM NO VIDA EM GRUPO 
 
 
3- Conclusão: 
 
Aqui foram demonstradas as seguradoras com volume de vendas até R$ 100 
milhões no período. Caso alguém deseje uma seguradora em especial basta 
encaminhar e-mail. 
 
Como se observou à situação da modalidade ainda é de equilíbrio/lucro 
industrial. Considerando que o crescimento global da modalidade foi bem 
próximo dos dissídios salariais, o mercado, em grande parte, apenas trocou 
negócios, sem nenhuma conta expressiva realmente nova.  
 
 
Luiz Roberto Castiglione 
Membro da ANSP e do Instituto Roncaratti. 
 
 
      
    


