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São Paulo, fevereiro/2020 
 

 

GENTE SEGURADORA  

 
 

O Prêmio Segurador Brasil na sua 17ª Edição manteve a 

metodologia utilizada no prêmio anterior para seleção das melhores 

empresas. Os avanços e a rápida modernização do setor convergindo para o 

mercado internacional e as crescentes necessidades dos consumidores 

exigem critérios mais severos e dinâmicos, capazes de identificar os 

destaques do mercado: as empresas que se sobressaem na qualidade da 

gestão, na busca constante de aperfeiçoamento das suas práticas e na 

estratégia diferenciada, fatores que se refletem nos seus resultados, no 

atendimento das necessidades do mercado e na preferência dos 

consumidores.  

Por principio, foram eliminadas da análise as empresas que 

apresentaram regime de run off e aquelas que iniciaram seus negócios em 

2019 ou apresentaram atividade eventual ou informações inconsistentes. 

Outro aspecto importante é que a análise estatística utilizou as informações 

contábeis do período dezembro de 2018 a novembro de 2019, divulgados 

no site da SUSEP (SES), de acesso público, em 13 de janeiro de 2020. 

A seleção da empresa com melhor desempenho no Grupo das 

Seguradoras, com faturamento abaixo de R$ 2,5 bilhões, adotou quatro 

indicadores: o crescimento da sua participação no mercado (market share); 

o crescimento das vendas; a margem bruta e a gestão de risco. A 
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identificação das melhores empresas é sempre feita em termos relativos, ou 

seja, considera os indicadores médios do mercado como um todo.   

E com prazer, informamos que a GENTE SEGURADORA  

apresentou em 2019 o melhor desempenho dentre aquelas com 

faturamento abaixo de R$ 2,5 bilhões - Ramo RC e RCF Ônibus. A 

análise que indicou a empresa como vencedora foi fundamentada nos 

indicadores acima aplicados em informações contábeis de acesso público. 

Os esforços em enfrentar os desafios, competência e busca de bons 

resultados estão sendo reconhecidos numa análise severa e isenta. Vocês 

fazem jus a esta homenagem na 17ª Edição do Prêmio Segurador 

Brasil! Um exemplo que merece ser divulgado e reconhecido pelas demais 

empresas e instituições.  

Recebam os nossos efusivos cumprimentos e admiração, 

 

 

 

 

 

 

_______________________________                  

Claudio R. Contador                                                                                         

SILCON Estudos Econômicos                                                                        

João Carlos Labruna  

Segurador Brasil 
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Rank das primeiras colocadas 

Melhor desempenho, Ramo RC e RCF Ônibus 

Seguradoras com faturamento abaixo de R$ 2,5 bilhões  

  SEGURADORA 
Crescimento 

prêmios 

Market 

Share 

Sinistra-

lidade 

Margem 

bruta 

Índice 

médio 

global 

1 GENTE SEGURADORA S.A. 49,03 0,41 2,35 0,02 11,11 

2 AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS 43,92 3,28 -0,04 -0,03 9,94 

3 SEGUROS SURA S.A. 43,99 0,06 -18,18 -0,15 4,58 

4 INVESTPREV SEGURADORA S.A. 2,51 -1,44 -0,23 -0,02 -1,64 

5 ESSOR SEGUROS S.A 3,08 -2,31 0,02 0,01 -1,65 

6 ALFA SEGURADORA S.A. -23,54 -0,02 -0,76 -0,26 -7,99 

Fonte dos dados: SUSEP, 13 de janeiro de 2020. Elaboração: SILCON 
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São Paulo, fevereiro/2020 
 

 

GENTE SEGURADORA  

 

 

 
 

O Prêmio Segurador Brasil na sua 17ª Edição manteve a 

metodologia utilizada no prêmio anterior para seleção das melhores 

empresas. Os avanços e a rápida modernização do setor convergindo para o 

mercado internacional e as crescentes necessidades dos consumidores 

exigem critérios mais severos e dinâmicos, capazes de identificar os 

destaques do mercado: as empresas que se sobressaem na qualidade da 

gestão, na busca constante de aperfeiçoamento das suas práticas e na 

estratégia diferenciada, fatores que se refletem nos seus resultados, no 

atendimento das necessidades do mercado e na preferência dos 

consumidores.  

Por princípio, foram eliminadas da análise as empresas que 

apresentaram regime de run off, aquelas que iniciaram seus negócios em 

2019 ou apresentaram atividade eventual ou com informações 

inconsistentes. Outro aspecto importante é que a análise estatística utilizou 

as informações contábeis do período dezembro de 2018 a novembro de 

2019, divulgados no site da SUSEP (SES), de acesso público, em 13 de 

janeiro de 2020. 

A seleção da empresa com melhor desempenho no Grupo das 

Seguradoras, com faturamento abaixo de R$ 2,5 bilhões, adotou quatro 

indicadores: o crescimento da sua participação no mercado (market share); 
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o crescimento das vendas; a margem bruta e a gestão de risco. A 

identificação das melhores empresas é sempre feita em termos relativos, ou 

seja, considera os indicadores médios do mercado como um todo.   

     E com prazer, informamos que a GENTE SEGURADORA  

apresentou em 2019 o melhor desempenho dentre aquelas com 

faturamento abaixo de R$ 2,5 bilhões, no Ramo Auto. A análise que 

indicou a empresa como vencedora foi fundamentada nos indicadores 

acima aplicados em informações contábeis de acesso público. 

 Os  esforços em enfrentar os desafios, competência e busca de bons 

resultados estão sendo reconhecidos numa análise severa e isenta. Vocês 

fazem jus a esta homenagem na 17ª Edição do Prêmio Segurador 

Brasil! Um exemplo que merece ser divulgado e reconhecido pelas demais 

empresas e instituições.  

Recebam os nossos efusivos cumprimentos e admiração, 

 

 

 

 

 

 

_______________________________                  

Claudio R. Contador                                                                                        

SILCON Estudos Econômicos                                                                              

João Carlos Labruna  

Segurador Brasil 
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Rank das primeiras colocadas 

Melhor desempenho, Ramo Automóveis 

Seguradoras com faturamento abaixo de R$ 2,5 bilhões  

  SEGURADORA 
Crescimento 

prêmios 

Market 

share 

Sinistralida

de 

Margem 

bruta 

índice 

médio 

global 

1 GENTE SEGURADORA S.A. 40,57 1,34 -0,67 -0,15 10,27 

2 SUHAI SEGURADORA S.A. 28,01 3,81 -0,53 -0,16 7,78 

3 SEGUROS SURA S.A. 16,86 1,88 -0,26 -0,09 4,60 

4 ASSURANT SEGURADORA S.A. 13,38 0,14 -1,38 -0,03 3,03 

5 ALFA SEGURADORA S.A. 4,64 0,83 0,06 0,04 1,39 

6 ESSOR SEGUROS S.A -0,93 -0,01 -2,84 -0,10 -0,97 

7 MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. -12,02 -1,94 0,31 0,16 -3,37 

8 BANESTES SEGUROS S.A. -17,99 -0,70 0,15 0,00 -4,63 

9 USEBENS SEGUROS S.A. -21,84 -0,15 2,27 0,38 -4,83 

10 SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. -22,36 -0,80 -0,11 0,00 -5,82 

Fonte dos dados: SUSEP, 13 de janeiro de 2020. Elaboração: SILCON 
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São Paulo, fevereiro/2020 
 

 

GENTE SEGURADORA  

 

 

 

 
 

O Prêmio Segurador Brasil na sua 17ª Edição manteve a 

metodologia utilizada no prêmio anterior para seleção das melhores 

empresas. Os avanços e a rápida modernização do setor convergindo para o 

mercado internacional e as crescentes necessidades dos consumidores 

exigem critérios mais severos e dinâmicos, capazes de identificar os 

destaques do mercado: as empresas que se sobressaem na qualidade da 

gestão, na busca constante de aperfeiçoamento das suas práticas e na 

estratégia diferenciada, fatores que se refletem nos seus resultados, no 

atendimento das necessidades do mercado e na preferência dos 

consumidores.  

Por princípio, foram eliminadas da análise as empresas que 

apresentaram regime de run off, aquelas que iniciaram seus negócios em 

2019 ou apresentaram atividade eventual ou com informações 

inconsistentes. Outro aspecto importante é que a análise estatística utilizou 

as informações contábeis do período de dezembro de 2018 até novembro de 

2019, divulgadas no site da SUSEP (SES), de acesso público. 

       E com prazer, informamos que a GENTE SEGURADORA 

apresentou em 2019 o melhor desempenho no crescimento das vendas, 
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no Ramo Auto. A análise que indicou a empresa como vencedora foi 

fundamentada em informações contábeis de acesso público. 

Os esforços em enfrentar os desafios, competência e busca de bons 

resultados estão sendo reconhecidos numa análise severa e isenta. Vocês 

fazem jus a esta homenagem na 17ª Edição do Prêmio Segurador 

Brasil! Um exemplo que merece ser divulgado e reconhecido pelas demais 

empresas e instituições.  

Recebam os nossos efusivos cumprimentos e admiração, 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________                 

Claudio R. Contador                                                                                         

SILCON Estudos Econômicos                                                                         

João Carlos Labruna  

Segurador Brasil 
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Rank das primeiras colocadas 

Melhor desempenho no crescimento das vendas - Automóveis 

 

  SEGURADORA 
Variação 

% 

1 GENTE SEGURADORA S.A. 54,31 

2 SUHAI SEGURADORA S.A. 41,75 

3 SEGUROS SURA S.A. 30,61 

4 ASSURANT SEGURADORA S.A. 27,12 

5 ALFA SEGURADORA S.A. 18,38 

6 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 16,55 

7 ESSOR SEGUROS S.A 12,81 

8 AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 6,39 

9 GRUPO LIBERTY 4,86 

10 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 3,87 

Fonte dos dados: SUSEP,13 de janeiro de 2020. Elaboração: SILCON  
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