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Promovido pela Revista Cober-
tura e a Rating de Seguros, o 
estudo das Melhores Perfor-

mances Econômico-Financeiras avalia 
o desempenho das empresas do setor 
de seguros. 

Esse trabalho, que já se tornou tradi-
cional no mercado, é desenvolvido pelo 
economista Francisco Galiza, diretor da 
Rating de Seguros e consultor da Revis-
ta Cobertura. 

O critério para a análise das melhores 
performances considera o período de 
um ano e meio, já que contempla os da-
dos do primeiro semestre de 2019 e do 
ano de 2018. 

Conforme Galiza, o estudo conside-
ra a rentabilidade das carteiras das 
empresas e envolve também fatores 
como combinado operacional, sinis-
tralidades, além do tamanho da car-
teira, evolução, o quanto gera de prê-
mios, entre outros quesitos. 

De acordo ele, inclusive, a rentabilida-
de das empresas melhorou nos últimos 
anos. Enquanto, em 2016 e 2017, as 
companhias apresentaram resultados 
ruins, nos últimos anos, houve melhora 
nos índices, com ajustes nas carteiras e 
outras melhorias. 

O economista explica também que as 
empresas do setor de seguros apre-
sentaram um desempenho satisfatório, 

apesar do momento instável da econo-
mia do País. “O mercado como um todo, 
no início desse ano, esperava um cres-
cimento maior na economia, o que não 
ocorreu. Mas o mercado de seguros, 
nos últimos três anos, tem evoluído de 
forma satisfatória”, pondera.

Francisco Galiza complementa que 
alguns ramos têm se destacado 
nesse cenário, como o segmento de 
pessoas, que tem apresentado cres-
cimento superior ao de ramos ele-
mentares, o que refletiu, também, 
no resultado do estudo. 

Conheça as melhores 
performances econômico-
financeiras de 2018 e 
primeiro semestre de 2019 

Acidentes Pessoais (seguro)
Bradesco Vida e Previdência
Uma das três maiores carteiras nesse 

segmento, com receita anual de R$ 800 
milhões. Nos últimos anos, a sua mar-
gem operacional foi de mais de 60%.

AP Passageiro Veículos
Porto Seguro
Tradicional seguradora no setor, ela 

é a líder nesse segmento de seguros, 

com taxas de sinistralidade abaixo de 
10%. O seu faturamento é de mais de 
R$ 100 milhões por ano. A sua margem 
operacional é de mais de 70%.

Assistência e Outras 
Coberturas Auto

Liberty Seguros 
Uma das três maiores carteiras desse 

ramo, com um faturamento de mais de 
R$ 500 milhões por ano, com uma taxa 
de sinistralidade de 40%. A sua margem 
operacional é de mais de 40%.

Automóvel, Casco, 
Faturamento menor 
de R$ 1 bilhão/ano

Alfa Seguradora
Seguradora especializada nesse 

segmento, com um faturamento de 
R$ 200 milhões por ano, taxa de si-
nistralidade abaixo de 60% e margem 
operacional de 25%.

Automóvel, Casco, 
Faturamento acima 
de R$ 1 bilhão/ano

Porto Seguro
A seguradora tem a principal carteira 

desse ramo de seguros, com um fatura-
mento de quase R$ 5 bilhões ao ano. A 
sua taxa de sinistralidade média é de 55%, 
com uma margem operacional de 25%.
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Automóvel, RCF
Tokio Marine
Uma das cinco maiores carteiras des-

se segmento, com receita anual de mais 
de R$ 800 milhões. A sua taxa de sinis-
tralidade média é de 60% e sua margem 
operacional é de 20%.

Condomínio
Allianz Seguros 
Uma das três maiores carteiras des-

se segmento, com um faturamento de 
mais de R$ 80 milhões por ano e mar-
gem operacional de mais de 20%.

EAPP (Sem fins lucrativos)
GBOEX
Principal empresa nesse segmento, 

com um faturamento anual médio de 
mais de R$ 250 milhões. Ao longo do 
tempo, tem obtido resultados positivos 
e estáveis, o que justifica a sua escolha.

Empresarial
Porto Seguro
É a principal carteira desse ramo de 

seguros, com um faturamento de R$ 
500 milhões ao ano. A empresa opera 
com uma margem operacional de 40% e 
taxa de sinistralidade de 30%.

Garantia Estendida
Zurich Seguros 
A companhia é a principal desse ramo, 

com um faturamento anual de mais de 
R$ 1 bilhão e taxa de sinistralidade de 
menos de 15%. 

Garantia de Obrigações
Junto Seguros
Uma das três maiores seguradoras 

desse ramo, com um faturamento de 
quase R$ 500 milhões por ano e mar-
gem operacional de quase 70%.

Habitacional
Bradesco Seguros 
Uma das três maiores seguradoras 

desse ramo, a empresa tem um fatu-
ramento de mais de R$ 300 milhões 
por ano em tal segmento. Trabalha 

com margem operacional acima de 
80%, com uma taxa de sinistralidade 
abaixo de 20%.

Marítimo
Chubb
Essa é uma das três principais car-

teiras desse ramo de seguros, com um 
faturamento de R$ 60 milhões por ano. 
A sua margem operacional foi positiva 
nos últimos dois anos, com valores de 
mais de 50%.

Prestamista
Bradesco Seguros 
É uma das três principais carteiras 

desse segmento, com um fatura-
mento anual de mais de R$ 1,5 bi-
lhão. A sua taxa de sinistralidade tem 
sido abaixo de 20%, com uma margem 
operacional de 80%.

RC D&O (ramo 310)
AIG Brasil
É uma das três maiores carteiras 

nesse seguro, com um faturamento 
anual médio de mais de R$ 80 mi-
lhões. Neste ramo, a sua taxa de si-
nistralidade é de 50%.

RC Geral
HDI Seguros 
Nesse seguro, tem um faturamen-

to anual de R$ 80 milhões, com uma 
taxa de sinistralidade abaixo de 30%. No 
Brasil, pertence a um grupo internacio-
nal de grande porte.

RC Profissional
Berkley
É uma das três maiores empresas 

desse produto. Opera com uma receita 
anual de R$ 40 milhões, margem ope-
racional acima de 50% e uma taxa de 
sinistralidade de 30%.

RC Transportes Desvio de Carga
MAPFRE
Uma das cinco maiores seguradoras 

desse ramo de negócios, com fatura-
mento anual de R$ 50 milhões. A sua 
margem operacional é de mais de 30%.

RC 
Facultativa 
Veículos 
Ônibus

Essor Seguros 
Uma das maio-

res carteiras des-
se segmento, com 
um faturamento 
de R$ 80 milhões 
ao ano. A empre-
sa trabalha com uma 
taxa de sinistralidade 
abaixo de 40% e 
margens opera-
cionais sempre 
positivas. 

RC 
Transporte 
Rodoviário 
de Carga

Tokio Marine
Uma das cinco 

maiores segura-
doras desse ramo, a 
empresa fatura R$ 100 mi-
lhões por ano, com uma margem ope-
racional de 50%.

Residencial
Bradesco Seguros 
A principal carteira nesse ramo, 

a empresa fatura R$ 600 milhões 
ao ano. A sua margem operacional 
tem sido de 60%, com uma 
taxa de sinistralidade             
de 20%.

Riscos de 
Engenharia

Zurich Seguros 
Uma das cinco 

maiores cartei-
ras do segmen-
to, a empresa fa-
tura quase R$ 100 
milhões por ano, 
com uma sinistralida-
de de 35% e mar-
gem operacional 
de 50%.
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Riscos Diversos
MAPFRE 
Uma das cinco maiores carteiras desse 

segmento, com um faturamento anual de R$ 
200 milhões e uma taxa de sinistralidade abai-
xo de 30%. 

Riscos Nomeados
Chubb
É uma das três maiores desse ramo, com um 

faturamento anual de R$ 600 milhões, com mar-
gens operacionais bastante elevadas. 

Rural
Sompo Seguros 
Uma das cinco maiores carteiras do segmento, com 

um faturamento de mais de R$ 100 milhões por ano. A 
sua margem operacional média é de mais de 40%.

Seguro Saúde
SulAmérica
Uma das maiores carteiras do setor, com um fatura-

mento anual de mais de R$ 15 bilhões, com 35% desse 
mercado, operando com margens positivas e estáveis. 
Nos últimos anos, a sua taxa de crescimento tem sido de 
10 a 15% ao ano.

Transporte Internacional
Tokio Marine
A seguradora fatura R$ 80 milhões por ano, com uma taxa 

de sinistralidade de 30%. É uma das três maiores carteiras 
desse segmento.

Transporte Nacional
Allianz Seguros 
Uma das três principais carteiras desse ramo de seguros, 

com um faturamento anual de R$ 100 milhões. A empresa 
trabalha com uma taxa de sinistralidade média abaixo de 
60% e uma margem operacional de mais de 25%.

Vida em Grupo
Icatu Seguros 
Uma das três maiores carteiras desse ramo, com um fatu-

ramento anual de R$ 1 bilhão e taxa de sinistralidade de 50%.

Vida Individual
Bradesco Vida e Previdência
A companhia é uma das três maiores desse ramo, com um 

faturamento anual de mais de R$ 150 milhões e margem 
operacional de mais de 50%. 

Melhores Performances Econômico-Financeiras 
de 2018 e primeiro semestre de 2019
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  VGBL
Icatu Seguros 

É uma das maiores carteiras do segmento, 
com um faturamento anual de quase R$ 2 

bilhões. Em 2018, cresceu mais de 20%.

Total (Receita anual seguro 
de risco abaixo 
de R$ 2 bilhões)

Icatu Seguros 
Um dos 20 maiores grupos segu-

radores do país, especializado em 
seguro de pessoas. Nesse segmento, 

é um dos 10 maiores. Em 2018, a re-
ceita das suas operações de risco foi de 

R$ 1,8 bilhão. Ao longo dos anos, a empresa 

tem tido taxas de crescimento                              
e de rentabilidade positivas.

Total (Receita anual 
seguro de risco acima 
de R$ 2 bilhões)

Zurich Seguros 
É o quinto maior grupo do 

país, com um faturamento 
anual de R$ 9 bilhões, somen-
te nas operações de risco, re-
presentando quase 9% de todo 
o setor. Em 2018, teve um 
crescimento de mais de 10%, 
superando a média do merca-
do. As suas margens de renta-
bilidade também são positivas 
e estáveis.

 Atendimento Nacional: 4062.0660 (ramal: 2324)
 São Paulo: +55 11 3664.2040

SP: Av. Francisco Matarazzo, 1400
18º andar | Torre Torino | São Paulo
PR: Rua Mato Grosso, 26 | Ponta Grossa

comercial@quiver.net.br
quiver.net.br

A solução completa para 
operacionalização de benefícios. 

Tenha mais produtividade e proximidade com o cliente 
através de uma plataforma de última geração, perfeita para 

corretoras que trabalham com benefícios empresariais.

• Gestão de diversos 
benefícios: saúde, 

odonto, vida, VR, VA, 
VT, entre outros;

• Tratamento 
de demandas 

on-line;

• Aumento de vendas e 
receita de cross-selling 

e up-selling com 
worksites.

• Conexão com 
o beneficiário;

• Ampliação 
de eficiência;

• Portais de acesso: 
para corretor, 

RH e beneficiário.

DIFERENCIAIS

Acesse e 
conheça mais

(use o celular)


