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BAHIA, SERGIPE E TOCANTINS APRESENTAM 
CRESCIMENTO EM 2020 APESAR DA PANDEMIA

O ano de 2020 marcou para sempre a humanidade, que precisou lidar 
com as adversidades causadas pela pandemia da COVID-19. Além da 
crise sanitária, o resultado econômico-financeiro atingiu todos os 
setores, inclusive o de seguros, que mesmo diante das dificuldades, 
surpreendeu com desempenho positivo de 1,3% no Brasil, em relação a 
2019. 
Acompanhando o cenário nacional, os estados da Bahia, Sergipe e 
Tocantins tiveram crescimento, sobretudo nos Ramos Patrimoniais e 
Pessoas. O mercado baiano se destacou pela alta de 16,1% no seguro 
de vida, enquanto que Sergipe registrou aumento de 29,3% no seguro 
residencial, bem como o Tocantins de 75,6% no empresarial, frente ao 
ano anterior.
De acordo com o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, em live exibida 
no último dia 04 no canal Youtube do SindSeg SP, o incremento desses 
ramos de forma geral é motivado pelo comportamento do consumidor 
na pandemia. “O seguro residencial, por exemplo, cresceu porque a casa 
das pessoas passou a ser também o local de trabalho e de educar os 
filhos” disse. 
O presidente do SindSeg BA/SE/TO, Alexandro Barbosa reforça que a 
resiliência e adaptabilidade dos profissionais de seguros, foram 
fundamentais para a estabilidade do setor. “As experiências geradas 
durante esse período só fortaleceram ainda mais nosso mercado, nos 
deixando preparados para aproveitar da melhor forma possível a 
retomada da economia”, assinalou.

Os números completos relativos ao mercado de seguros podem ser 
acessados na edição 37 da Conjuntura CNseg em: www.cnseg.org.br

Com o objetivo de avançar no diálogo com os Procons regionais, a 
diretoria de Relações de Consumo e Comunicação da CNseg promoveu 
uma reunião com os representantes do órgão na Bahia e em 
Pernambuco e os Sindicatos das respectivas regiões: SindSeg 
BA/SE/TO e SindSegnne no dia 18/01, através de plataforma online. 
A pauta da reunião girou em torno da devolutiva do 8º Colóquio de 
Proteção e Defesa do Consumidor realizado em março de 2020, assim 
como foi iniciado o planejamento da edição para 2021 do evento. 
Participaram da reunião o presidente do SindSeg BA/SE/TO Alexandro 
Barbosa; o presidente do Sindsegnne Ronaldo Dalcin; a superintendente 
de Relações de Consumo e Sustentabilidade da CNseg, Luciana 
Dall’Agnol; o consultor Ricardo Morishita; o gerente Geral do Procon de 
Pernambuco, Helder Romulo de Meneses Araujo e o superintendente do 
Procon da Bahia e Presidente da Associação Brasileira de Procons 
(Procons Brasil) Filipe Vieira.

Juntos, Sindsegnne e SindSeg BA/SE/TO promovem a live Potências 
femininas: protagonismo e vida integrada no dia 23 de março às 17h, no 
Youtube.
O bate-papo contará com mulheres de destaque em suas áreas, entre 
elas Silvana Pedrosa, diretora do SindSeg BA/SE/TO; Conceição 
Miranda, securitária convidada pelo Sindsegnne; a executiva de 
Seguros Camila Barreto, a psicóloga Ana Vasconcelos, a palestrante e 
empresária Juliana Martins e a especialista em saúde feminina 
Andressa Vidal.
A programação é gratuita, aberta ao público e as pessoas interessadas 
em participar devem acessar o canal do Youtube do Sindsegnne: 
www.youtube.com/SindsegNNE.
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