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Seguro Automóvel em alta 

O setor de seguros como um todo vem passando por uma fase bastante positiva. A melhora na economia nacional, 
que propiciou melhores níveis de renda e emprego, além do aquecimento no mercado de automóveis. Mediante esse 
cenário, o segmento de seguro automóvel vem obtendo, desde 2008, maiores receitas.

Estima-se que no ano de 2012, o seguro automóvel tenha obtido crescimento mais vigoroso em relação ao período 
anterior, com base nos resultados até o fim do primeiro semestre.

Atualmente, a participação do seguro automóvel no setor de seguros como um todo supera 15 %.
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Curtir 4.436 pessoas curtiram isso. Cadastre-se para 
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Na medida em que há maior número de automóveis na rua, amplia também a exposição dos mesmos e o número de 
sinistros.

Segundo a Fenaseg (Federação Nacional de Seguros Gerais), em 2011 foram roubados cerca de 400 mil automóveis 
no Brasil. Em 2010, a marca foi de 377 mil, ou seja, houve um crescimento de 6,10 % nesse tipo de crime nos últimos 
12 meses.

Com o incremento no número de veículos roubados, há também o aumento dos prêmios a serem pagos pelas 
seguradoras, impactando em seus resultados.

A sinistralidade aumentou cerca de 2 pontos percentuais entre 2010 e 2011, mas se mostrou em 2012 apresentando 
incremento ainda mais expressivo.

De forma geral essa modalidade de seguros vem apresentando desempenho bastante favorável no País, valendo 
destacar que esse segmento possui projeções também otimistas para os próximos anos.

O cenário macroeconômico, com índices de emprego e renda elevados, impacta diretamente sobre o desempenho 
dessa modalidade de seguros. Não obstante, uma maior oferta de crédito alinhada à taxa de juros baixa e incentivos 
(como redução do IPI) por parte do governo, contribui para o aumento da venda de carros e consequentemente a 
contratação de novos seguros de automóveis.
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