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O horizonte da indústria de seguros e da economia bra-
sileira como um todo, além de oportunidades de negócios e 
desafios futuros, tem como guias indicadores positivos, aparen-
temente não afetados pela previsão maia do fim do mundo...

Brincadeiras à parte, chama a atenção, principalmente 
nos últimos dez anos, o incremento econômico registrado na 
renda da base da pirâmide no segmento das famílias brasileiras 
mais pobres, medido a partir da base da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) e demonstrado pelos resultados 
da Síntese dos Indicadores Sociais (SIS), conforme divulgado 
recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Segundo a pesquisa, os 20% mais pobres conseguiram 
um aumento de renda, entre 2001 e 2011, de quase 35%.

Uma análise dos números do mercado de seguros entre 
janeiro e agosto de 2012, conforme estudo realizado pela Cas-
tiglione Business, demonstra que o mercado de seguros apre-
sentou lucro líquido de R$ 9 bilhões, registrando crescimento 
nominal de 15% em relação a 2011, inclusive sendo possível 
observar que tal crescimento é baseado no aumento da ren-
tabilidade industrial, demonstrando uma taxa combinada de 
91,1% e resultado industrial (sobre prêmios ganhos) de 8,9% 
em 2012, enquanto que em 2011, na mesma ordem de medi-
dores, tivemos 93,5% e 6,5%.

Segundo dados da Susep, o mercado de seguros cresceu aci-
ma de dois dígitos nos últimos anos, com expansão de 21,50% 
até setembro - de R$ 75,911 bilhões em 2011 para R$ 92,232 
bilhões em 2012.

Descontado o ramo Saúde, o faturamento ultrapassou o 
marca de R$ 100 bilhões no final de outubro. De fato, o setor 
gerou receita de R$ 103,8 bilhões nos dez primeiros meses do 
ano de 2012, apresentando crescimento de 22,7% sobre o mes-
mo período do ano anterior. 

Em relação aos sinistros, o volume retido cresceu percentu-
almente menos que a receita global do setor (12,3%).

Projeções da CNSeg indicam que o mercado deverá 
repetir este ano um crescimento na casa de dois dígitos, 
mostrando a pujança do setor que deverá crescer, mais uma 
vez, acima do PIB.

O momento atual da economia, projetando oportunida-
des por conta das mudanças sócio-econômicas, de geradores 
de investimento como a proximidade da Copa do Mundo de 
2014 e das Olimpíadas em 2016 e, até mesmo, pelas alterações 
na longevidade e empregabilidade da população, impõe-se a 

Fim do mundo? Que nada!
ocorrência de mudanças conntinuadas nos moldes da criação 
dos produtos de seguro de agora e do futuro, passando pelo 
desenvolvimento de meios de criar e fixar, no conjunto de ne-
cessidades dos consumidores, a consciência da importância de 
aquisição e manutenção de garantias securitárias adequadas às 
suas necessidades de prevenção.

Este mesmo ambiente, que aponta para o controle da infla-
ção na casa de um dígito, traz também um componente finan-
ceiro de queda nas taxas de juros, que afeta o desempenho da 
indústria de seguros, forçando as empresas a exercitarem novas 
soluções e focar mais intensamente o resultado industrial, traba-
lhando o risco de forma mais criativa e eficiente, valendo-se de 
maior técnica atuarial e evolução tecnológica, tanto na adminis-
tração de seus ativos e riscos quanto nas formas de distribuição, 
de forma a oferecer retornos atrativos aos acionistas.

No meio deste ambiente de alterações, também coexiste a 
figura do corretor de seguros, que tem seu quinhão de ajustes 
impostos pelo ambiente econômico, social e regulatório, seja ele 
a partir da expansão da conscientização do consumidor em rela-
ção às regras do seguro e direitos do consumidor, seja por con-
ta das mudanças em suas necessidades de proteção securitária, 
levando este profissional a aumentar a quantidade de produtos 
com os quais opera e a buscar conhecimentos complementares 
para fazer frente à multiplicidade de exigências de seu negócio.

Pode-se observar que o mercado de seguros tem trabalha-
do de forma mais eficiente, ano a ano, inclusive no sentido de 
ajustar sua abordagem junto aos segurados, oferecendo mais 
coberturas, serviços e informações, com maior acessibilidade, 
velocidade e clareza, nos segmentos econômicos tradicionais e 
nos novos mercados.

Se o mundo não terminar em 2012, teremos mais uma 
oportunidade para conferir se nossos desejos de sucesso e pros-
peridade se concretizaram...

Bons negócio$, Saúde e Feliz 2013!
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