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// Mensagem da Administração  
 
Apresentamos o Boletim IRB+Mercado, produzido pela área de inteligência do IRB Brasil RE. 
 
Mensal, o Boletim IRB+Mercado traz informação consolidada e estatística de dados a partir das bases 
públicas da Susep. Confira, a seguir, o resumo das operações de setembro, com foco nos seguros de 
danos, responsabilidades e pessoas².  
 
O Boletim IRB+Mercado marca o lançamento do IRB+Inteligência, novo serviço do IRB Brasil RE que 
disponibiliza, a partir de hoje, de forma objetiva, o acesso aos principais dados do mercado segurador 
brasileiro. 
 
Conheça também o Dashboard IRB+Mercado Segurador, plataforma aberta e inédita, que possibilita 
fazer consultas dinâmicas às informações disponibilizadas pela Susep. Desenvolvida pelo IRB, a 
ferramenta é gratuita, de fácil uso e está em nosso site.  
 
Ter acesso à informação de qualidade e analisar comportamentos e tendências são premissas para 
entender como nosso segmento funciona e tomar as melhores decisões. 
 

Antônio Cássio dos Santos, CEO e presidente do Conselho de Administração do IRB Brasil RE. 
  
 
 

Análise de Mercado – Base Susep de setembro de 2020 
 
PRÊMIO EMITIDO TOTAL (faturamento total do setor)  

No mês de setembro de 2020, o mercado de seguros apresentou evolução dos prêmios 
emitidos¹: alta de 17,4% em relação ao mesmo mês de 2019. À exceção de Aeronáuticos (-
33,1%) e Marítimos (-11,4%), o crescimento foi verificado em todas as demais linhas de 
negócio. 
 
A taxa do mês na casa de dois dígitos encadeia uma 
sequência de quatro meses consecutivos de alta, 
após os recuos registrados em abril e maio deste 
ano, auge dos reflexos do isolamento social 
imposto pela pandemia. O mês de setembro 
encerra o 3º trimestre com o maior crescimento em 
relação às variações registradas no 1º e 2º 
trimestres do ano: 8,5%.  
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No acumulado do ano (janeiro a setembro), o 
mercado segurador cresceu 3,6%, influenciado, 
principalmente, pelos desempenhos das linhas de 
negócio Rural, Patrimonial, Seguros de Pessoas² e 
Petróleo, nessa ordem. No período, os grupos 
seguradores que mais emitiram prêmios foram 
Bradesco, Porto Seguro e BB. 
 

SINISTRALIDADE GERAL DO SETOR (despesas com sinistros ocorridos) 

Na comparação mensal, a taxa se manteve no mesmo patamar, com as menores taxas 
atribuídas às linhas Riscos Diversos, Crédito e Habitacional. Porém, no acumulado do ano 
até setembro, o índice teve melhora de 2,1 p.p. em relação ao ano passado, impulsionado 
por Automóvel. Não obstante o recuo dos prêmios em seguros nesta linha, os sinistros 
registraram quedas mais acentuadas (-13,4%) contribuindo para o resultado do índice. Na 
sequência, as linhas Responsabilidades e Riscos Diversos também influenciaram na queda 
da taxa.  
 
Na visão por grupos seguradores, entre aqueles 
com as maiores emissões de prêmios, Zurich 
Santander, Caixa e BB foram os que apresentaram 
as menores taxas no período 9M20. Na mesma 
tendência, a sinistralidade cedida em resseguro 
apresentou melhora no acumulado no ano, com 
redução de 11,2 p.p.. 
 
RESSEGUROS CEDIDOS (repasse de faturamento e riscos das seguradoras às resseguradoras) 

Assim como os prêmios emitidos, a variável também registrou aumento no mês (28,9%), o 
que culminou no crescimento de 30,3% no acumulado do ano até setembro. 
 

Análise de Linhas de Negócios  
 
SEGUROS DE PESSOAS² – Vida 

Foram os que mais contribuíram para o desempenho do mercado no mês, devido, 
principalmente, aos incrementos nos segmentos Prestamista (coletivo) e Vida (coletivo e 
individual). No acumulado do ano, a maior influência positiva foi do ramo Vida Individual, 
com variação de 29,3%. 
 
 
 

Top 3 
Grupo segurador 

Prêmio Emitido 
(R$ Mi) 

BRADESCO                   10.268  

PORTO SEGURO                     9.452  

BB                     7.640  

Acesse o ranking por segurador ou linha de negócio no link 
abaixo. Fonte Susep. 

Top 3 
Grupo segurador 

Sinistralidade 
(%) 

ZURICH SANTANDER 19,2% 

CAIXA 25,7% 

BB 39,1% 

Acesse o ranking por segurador ou linha de negócio no link 
abaixo. Fonte Susep. 
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SEGUROS DE DANOS E RESPONSABILIDADES – Automóvel 

Em sentido contrário, a linha que mais prejudicou o desempenho do setor foi Automóvel 
com queda de 4,6% no acumulado até setembro de 2020 em relação ao mesmo período 
de 2019. Em que se pese o fato de que, em setembro, a linha registrou aumento de 3,4% 
em relação ao mesmo período de 2019, após cinco meses consecutivos de recuos, 
fartamente compensados pela queda abrupta de despesas com sinistros. 
 
SEGUROS DE DANOS E RESPONSABILIDADES – Rural, Patrimonial e Petróleo 

As linhas de negócio Rural, Patrimonial e Petróleo foram propulsoras do desempenho do 
setor no acumulado do ano, com crescimentos de 30,8%, 14,4% e 128,8%, 
respectivamente. No Patrimonial, o destaque foi Riscos Nomeados e Operacionais, com 
evolução de 33,2%. 
 

Produção Seguradoras No mês Set20 
Variação 

Set20 / Set19 
Acumulado  

Jan20 a Set20 
Variação 

9M20 / 9M19 

Prêmios Emitidos em Seguros 11.098 17,4% 90.473 3,6% 

Sinistralidade em Seguros 44,1% 0,0 p.p. 43,8% -2,1 p.p. 

Prêmios Cedidos em Resseguro 970 28,9% 10.947 30,3% 

Sinistralidade Cedida em Resseguro 69,2% -14,9 p.p. 79,2% -11,2 p.p. 

Lucro Líquido Seguradoras 1.154 -43,3% 13.906 -14,5% 

Em R$ milhões. Dados Susep atualizados em 03/11/2020. Informações 
provenientes dos quadros 2 e 23 do FIP-Susep.  

 
 

Para visualização dinâmica dos dados históricos, com segregação por linhas de negócio e 
grupos seguradores, acesse o Dashboard IRB+Mercado Segurador do IRB Brasil RE. Clique 
aqui para acesso à versão mobile. 
 
(¹) Não considera as operações em DPVAT e VGBL. 
(²) Não considera as operações em VGBL, PGBL e Planos Tradicionais. 
Todos os dados do Boletim IRB+Mercado são públicos e têm como fonte a Susep. 
 

http://www.irbre.com/
https://www.irbre.com/dashboard/
https://www.irbre.com/dashboardmobile/

