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O mercado de seguro automotivo na América Latina é 
avaliado em US$ 33 bilhões, quase 20% do mercado 
total de seguros. Os cinco maiores mercados, Argentina, 
Brasil, Chile, Colômbia e México, representam mais de 
80% do mercado total de seguro auto. A lacuna estimada 
é cerca de 2,6 vezes o mercado atual nesses países. 

 

 A lacuna de proteção automotiva é definida como o total de prêmios não 
arrecadados de veículos não segurados. 

 No Brasil, Chile e Colômbia, o seguro automotivo obrigatório é separado do 
seguro facultativo e a cobertura do seguro mandatório é limitada a lesões 
corporais de todas as vítimas. 

 Na Argentina e no México, a cobertura mínima é obrigatória com a aquisição 
do seguro automotivo facultativo, incluindo responsabilidade civil por danos 
corporais e danos materiais a terceiros. 

 Em países com esquemas separados, a penetração1 dos veículos com seguro 
facultativo é consideravelmente menor do que o obrigatório. 

 A ampla variação de veículos sem qualquer tipo de seguro automotivo entre 
esses países pode ser parcialmente atribuída a diferentes marcos regulatórios, 
a aplicação da lei e aos níveis de renda. 

 

                                                                
1 Número de automóveis segurados como parte da frota total 
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* Parcela da frota total sem seguro obrigatório ou 
facultativo  
Fonte: Agência nacional de estatísticas, 
reguladores e associação de seguros nacionais e 
o Swiss Re Institute 

USD 68,3 bilhões é 

o tamanho da lacuna de proteção 
automotiva (ou da oportunidade de 
negócios) no segmento de seguro 
automotivo nos cinco maiores mercados 
da América Latina. 

Estudo de caso: Brasil  

 USD 12,2 bilhões de prêmios de seguro automotivo em 2017 – cerca de 50% do 
mercado de ramos elementares. 

 Taxa estimada de mortalidade no trânsito por 100.000 habitantes: 19,7 – a maior 
entre os cinco maiores países da região. 

 O montante máximo segurado do seguro obrigatório foi de US$ 4.230 em 2017, e 
da média de lesões corporais a terceiros do seguro facultativo foi de US$ 39.032. 

 Contudo, a renda média estimada necessária por domicílio em caso de morte do 
chefe de família é de US$ 120.000. 

 2/3 da frota de automóveis entre 0 e 6 anos não possui seguro de casco. 

Brasil: 33% 

Argentina: 22% 

 

Chile: 8% 

Colômbia: 39% 

México: 69% 

2.6x o 
mercado atual 
nesses países 


