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num ano em que o crescimento da economia se caracterizou pela moderação, o 

mercado de seguros se manteve estável e até cresceu em alguns segmentos. esses 

são alguns dos pontos que Marco antonio rossi aborda em sua entrevista à Cadernos 

de Seguro. O novo presidente da CNseg, que assumiu o cargo em maio, afirma que o 

cenário econômico é favorável para 2014: “Será um ano particular, no qual teremos 

a Copa, que mobiliza o país, e as eleições, que levam a um comportamento positivo 

da economia. isso aponta para um cenário de crescimento superior a 2013. ainda 

somos a 13ª participação no mundo em consumo de seguros e a sétima economia, 

portanto, ainda há muito a ser feito”, diz.

Desempenho  
de mercado
As boas novas e projeções  
de um ano em equilíbrio

Marco Antonio Rossi
PRESiDENTE DA CONFEDERAçãO NACiONAl DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAiS,  
PREviDêNCiA PRivADA E viDA, SAúDE SUPlEMENTAR E CAPiTAlizAçãO (CNSEG) 

POR VERA dE SOuzA E LAuRO FARiA
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Entrevista

Cadernos: Como o senhor avalia o desempenho do 
mercado de seguros em 2013, especialmente, por se 
tratar de um ano em que a economia não teve o cres-
cimento esperado?

MarCo anTonIo rossI: O mercado de seguros está 
crescendo há algum tempo. Nós estamos vindo de 
uma rota de crescimento positiva, que teve início 
em meados da década de 1990 e é observada até 
hoje. O ponto de destaque este ano é que o cresci-
mento também se refletiu em segmentos que, histo-
ricamente, não têm apresentado um resultado tão 
significativo comparado aos demais, como no caso 
de seguro de automóvel. Isso demonstra, em primei-
ro lugar, a força das nossas seguradoras que atuam 
no ramo; segundo, que nossa indústria automobilís-
tica produziu mais carros e, claro, houve uma maior 
conscientização da população brasileira em relação 
à necessidade de segurar esse bem. Nos demais itens, 
nosso crescimento é bastante consistente, princi-
palmente no segmento pessoas. Quando se observa 
o seguro de vida, previdência, saúde, o comporta-
mento histórico tem se mantido num nível elevado. 
Então, independentemente do momento que a eco-
nomia brasileira viveu, e digo isso porque estamos 
numa situação melhor do que a que experimenta-
mos há dois ou três meses, o setor de seguros não foi 
afetado com essa oscilação de mercado. 

Cadernos: Diante disso, 2014 aponta para um cená-
rio otimista?

rossI: O cenário econômico, sem dúvida, é favorável 
para 2014, fruto de um ciclo de superação do pessi-
mismo desses dois últimos meses que eu citei e tam-
bém de um ano particular, no qual teremos a Copa 
do Mundo, que deve mobilizar o país como um todo, 
com um grande afluxo de turistas. Isso movimentará a 
economia. Devemos destacar também a realização das 
eleições que, historicamente, levam a um comporta-
mento positivo da economia. Isso aponta para um ce-
nário de crescimento superior a 2013. Especificamente 
para o setor de seguros, como estamos vindo de um 
ritmo de crescimento bastante acentuado nos últimos 
anos, sempre acima de 10%, o nosso cenário é buscar a 
manutenção desse crescimento, o que é extremamente 
relevante. O que sempre falamos aqui é que o setor 
tem crescimento similar a economias com sua melhor 
performance, como a da China.

Cadernos: Seriam as maiores taxas do mundo?

rossI: Eu não saberia dizer se são as maiores taxas do 
mundo, mas seguramente, estão entre as maiores. Se 
observarmos uma economia que, como a nossa, em 
1990, sai de um percentual do PIB de um pouco acima 
de 1% e chega a um patamar de 5,7%, constataremos 
que houve uma transformação do mundo do seguro 
nas duas últimas décadas. Junte-se a isso a baixa pe-
netração que temos do seguro na economia brasilei-
ra. Crescemos, mas ainda somos a 13ª participação no 
mundo em consumo de seguros. Então, se somos a 
sétima economia, existe muita coisa a ser feita. 

O ponto de destaque este ano é que o crescimento 

também se refletiu em segmentos que, historicamente, não  

têm apresentado um resultado tão significativo comparado  

aos demais, como no caso de seguro de automóvel. 
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Cadernos: Sobre sua gestão à frente da CNseg, 
quais são as suas metas?

rossI: Eu tomei posse em maio deste ano e acho que 
a visão é sempre a de uma diretoria. Tomamos posse 
e somos um grupo de pessoas que inclui as maiores 
lideranças do mercado. Nosso principal desafio é 
demonstrar a importância do seguro para a econo-
mia brasileira e ocupar um espaço junto aos poderes, 
tanto o Executivo como o Legislativo e o Judiciário, 
e mostrar o que é o mundo do seguro. É também 
fornecer mais informação sobre este setor, mais vi-
sibilidade, e discutir os temas do seguro, que é fun-
damental para a economia de qualquer país. Todo 
país desenvolvido tem uma participação muito im-
portante da área de seguros. Esse é o nosso primeiro 
desafio. O outro é dar continuidade ao trabalho feito 
pelos meus antecessores, na figura do João Elísio e 
do Jorge Hilário, que construíram uma confederação 
com uma estrutura importante, através de uma con-
juntura administrativa muito eficiente, com colabo-
radores extremamente capacitados, que fazem com 
que o nosso trabalho seja facilitado. É claro que mas-
sificar mais o seguro, ocupar um maior espaço na 
mídia, tudo isso são desafios que essa diretoria tem 
e que também foram objeto das diretorias passadas. 
Então, é a continuidade de um ciclo que se iniciou 
de maneira muito forte na década de 1990 e do qual 
agora estamos vivendo uma outra etapa. Continua-
mos crescendo, nos desenvolvendo. As empresas se 
tornaram mais robustas, e o que precisamos agora é 
ocupar um espaço que ainda não atingimos, relacio-
nado aos poderes que eu citei. 

Cadernos: O que está na pauta para 2014 em termos 
de novos produtos?

rossI: Nós sempre temos falado de dois pontos, do 
seguro popular e o de automóveis, porque a nossa fro-
ta segurada ainda é muito baixa e existe uma opor-
tunidade enorme de crescimento para esse segmento. 
O outro produto que merecerá atenção será o VGBL 
saúde. Nós sempre falamos dele, pois é uma preocu-
pação ter esse plano de previdência e saúde. E é um 
produto que poderia trazer para o país um benefício 
enorme, pois estamos envelhecendo e a longevidade 
é um fato no Brasil. A ideia de se preparar para essa 
nova etapa que o país irá viver, de uma população mais 
madura, de cabelos mais grisalhos, é fundamental que 

pudesse existir uma parceria entre os setores público 
e privado para construir um cenário melhor. É nisso 
que o VGBL saúde pode ter um papel importante.

A verdade é que avançamos muito, mas uma meta 
é popularizar o seguro, levando-o para as camadas 
mais pobres, exigindo menos documentação, porque 
o seguro no Brasil ainda é muito burocratizado e nós 
só conseguiremos chegar de maneira efetiva nas ca-
madas menos protegidas da população se nós puder-
mos, efetivamente, fazer com que esse processo seja 
menos burocrático. Esse é um ponto que tem que ser 
trabalhado entre nós, Susep e até a ANS.
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Entrevista

Em algumas áreas 
específicas, temos 
deficiências: 
precisamos de mais 

atuários, mais profissionais 

reguladores de sinistros e 

a Escola (EnS) pode ajudar 

muito nesse sentido. 

Cadernos: Uma pesquisa feita junto à população 
mostrou que o terceiro item de maior desejo do bra-
sileiro é o plano privado de saúde.

rossI: E se você olhar entre os dez primeiros, verá 
que está a previdência privada. Nós pertencemos a 
esse cenário.

Cadernos: O seguro patrimonial também tem uma 
penetração muito baixa, não?

rossI: Isso é consequência dessa cultura. Felizmente, 
no Brasil não temos, como em outros países, gran-
des catástrofes. As nossas catástrofes, comparadas 
com o que acontece com o Japão, Chile, China e até 
mesmo com a Itália e o México, são situações peque-
nas. É lógico que são preocupantes, mas são meno-
res. Por outro lado, a conscientização da população 
sobre a necessidade dos seguros fica prejudicada. Ela 
não convive naturalmente com esse tipo de proces-
so. Uma criança que nasce no Chile sabe que passará 

por alguns terremotos importantes na sua vida. Aqui 
no Brasil temos algumas enchentes severas, mas em 
comparação a terremotos, tsunamis, são números pe-
quenos. Por sorte, não temos esses eventos, mas isso 
prejudica o aumento da conscientização com relação 
à necessidade do seguro.

Cadernos: Na parte empresarial temos visto muita 
preocupação com os riscos declináveis.

rossI: Essa questão também faz parte do processo 
de amadurecimento. O país está se desenvolvendo e 
precisa começar a prestar atenção na segurança. Na 
verdade, não existe seguro que não possa ser feito, 
mas as empresas também precisam se conscientizar e 
optar por um processo de prevenção que possa tornar 
o seguro algo com um preço que se justifique em ter-
mos de cobertura de risco. Essa é uma coerência que 
o seguro tem que buscar sempre.

Cadernos: Antigamente, era descarregado no IRB.

rossI: É, o IRB facilitava esse tipo de processo, pois 
tinha a obrigação de aceitar todos os riscos. Hoje, 
as resseguradoras aceitam os riscos que entendem 
como possíveis de serem segurados.

Cadernos: Na edição passada da revista entrevista-
mos o deputado Armando Vergilio sobre a nova lei 
do seguro. Como o senhor analisa essa proposta?

rossI: Acho que a proposta que vem do deputado 
Armando Vergilio nos agrada, atende o mercado. 
Ela corrige a visão anterior, focada apenas e tão so-
mente nos grandes riscos, prejudicando o cenário de 
produtos massificados. A proposta do deputado é 
extremamente coerente.

Cadernos: E no sentido do congraçamento entre o 
mercado e o governo?

rossI: A proposta dele atende o governo, o segurado 
e as seguradoras. Então, ela dá proteção para o se-
gurado, traz tranquilidade para a seguradora, pois a 
relação tem que ser transparente e bem escrita, caso 
contrário, pode gerar uma série de demandas judiciais 
que fragilizam o setor como um todo, e está dentro da 
linha que o governo gostaria que fosse a lei.

Cadernos: E o microsseguro, com a inserção de 
uma expressiva parcela da população no consumo?
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rossI: Estamos ocupando um espaço e tem sido feito 
um trabalho para isso, mas eu prefiro falar do seguro 
popular. As seguradoras se prepararam para oferecer 
produtos mais baratos, abriram novos canais de dis-
tribuição, então o seguro está chegando a uma camada 
da população a que ele não chegava. Podemos colocar 
o nome que quisermos, mas o importante é que quem 
precise do produto possa comprá-lo. O microssegu-
ro tem seu espaço, assim como o seguro popular. E o 
objetivo principal é aumentar o grau de utilização de 
seguros no Brasil.

Cadernos: E o tema sustentabilidade, como pode-
mos falar dele na área de seguros?

rossI: Nós somos extremamente sustentáveis: prote-
gemos as famílias, as empresas. Grande parte das segu-
radoras apoiam medidas sustentáveis no país. Entre os 
mais de 2,6 milhões de nascimentos no Brasil, 500 mil 
partos foram pagos pelos planos de saúde. Pagamos 
bilhões de reais de benefícios, protegemos o cidadão, 
então, não existe nada mais sustentável do que isso. 

Cadernos: A revista é uma publicação da Escola Na-
cional de Seguros e frequentemente observamos nos 
eventos que há uma preocupação com a formação de 
mão de obra especializada. Como o senhor avalia essa 

questão, a mão de obra hoje está adequada? O que po-
deria ser feito pela Escola, em parceira com a CNseg 
e a Fenacor, para essa formação?

rossI: Na minha posse, citei a importância da Fu-
nenseg na preparação de novas gerações de profis-
sionais, de qualificá-los cada vez mais. Dentro desse 
conceito, temos feito um trabalho, em parceria com 
a Escola, de divulgá-la, mostrando a importância do 
seguro para a sociedade. Em algumas áreas específi-
cas, temos deficiências: precisamos de mais atuários, 
mais profissionais reguladores de sinistros e a Escola 
pode ajudar muito nesse sentido.

Outro ponto que ela pode ajudar também é quali-
ficando cada vez melhor nossos corretores, fazendo 
com que eles possam ter uma certificação, garantin-
do um melhor serviço para a sociedade. Nesse aspec-
to, a Escola é fundamental. É um benefício enorme 
para o setor ter uma escola muito bem classificada no 
ranking: 5, a nota máxima, em São Paulo, e 4, no Rio 
de Janeiro. Isso significa que a Escola tem alunos com 
potenciais excepcionais e uma qualidade muito boa 
nos cursos que oferece. Nosso desejo é que ela possa se 
expandir mais, possa oferecer novos cursos e também 
atrair novos talentos. Espero que essa nova geração 
possa se encantar com o mundo dos seguros.  
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