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Estudo Sectores Portugal basic da DBK 

Corretores de Seguros 
(Janeiro 2022 – 11ª edição) 

Objeto do estudo 

No estudo analisa-se a estrutura da oferta, a evolução recente, as previsões e a situação económico-financeira do 

setor, assim como o posicionamento e os resultados das 40 principais empresas que operam no mesmo. 

Principais conteúdos 

 Evolução recente da atividade: faturação, volume de prémios mediados, taxa de penetração do canal dos 
corretores no mercado segurador 

 Principais indicadores do mercado segurador: número de seguradoras, faturação por prémios emitidos, 
quotas de mercado das principais seguradoras 

 Estrutura da oferta: evolução do número de empresas, distribuição geográfica, distribuição por dimensão 

 Balanço, demonstração de resultados e rácios económico-financeiros agregados das principais empresas 

 Previsões da evolução da atividade 

 Acionistas e número de empregados das principais empresas 

 Sucursais e sociedades participadas pelas principais empresas 

 Evolução da faturação das principais empresas 

 Quotas de mercado das principais empresas 

 Resultados financeiros individuais das principais empresas: balanço, demonstração de resultados, rácios 
económico-financeiros 

Empresas analisadas 

Amplitude Credimédia Melior Seguramos 

Aon Diagonal MSE Setseguros 

ART El Corte Inglés Seguros Paixão Solarsegura 

ASAL Empremédia PLC Sosel 

Calção F. Rego Publisegur Towers Watson 

CBK Madeira João Mata Raul Carvalho Verlingue 

Cegrel Marsh Sabseg Verspieren 

Corbroker MDS SCAL Villas-Boas ACP 

Corpos Median Secose Villas-Boas ACP, Archer & Camacho 

Costa Duarte Medibroker Seguitex Willis 

Principais indicadores do setor 

Dados de síntese A faturação manteve uma evolução positiva em 2020 e 2021 

✓ Número de empresas, 2020 67 A faturação agregada dos corretores de seguros ascendeu até 195 
milhões de euros em 2020, o que supôs um acréscimo de 8,3% com 
respeito ao ano anterior. Em 2021, pela sua parte, estima-se uma 
sustentação do ritmo de crescimento, de forma que as receitas 
poderiam ter alcançado 210 milhões de euros (+7,7%). 
 
O volume de prémios mediados pelos corretores experimentou uma 
queda de 0,4% em 2020, até aos 1.203 milhões de euros, 
correspondendo a maior parte (91%) a seguros de não vida. Não 
obstante, a penetração dos corretores no mercado de seguros subiu 
nesse exercício até 12,2%, dois pontos percentuais acima da 
percentagem registada em 2019. 
 
O número de corretores situou-se em 67 em 2020, depois de se 
manter estagnado em 69 no período 2017-2019. Os cinco primeiros 
operadores reuniram uma quota de mercado conjunta em 2020 de 
pouco mais de 50%, elevando-se até cerca de 73% se se considerar o 
grupo dos dez maiores 

✓ Faturação, 2021 (milhões euros) 210 

✓ Volume de prémios mediados, 2020  
(milhões de euros) 

1.203 

- Vida 109 

- Não Vida 1.094 

✓ Variação da faturação (% var. 2021/20) +7,7 

✓ Variação do volume de prémios mediados 
(% var. 2020/19) 

-0,4 

- Vida -8,4 

- Não Vida +0,5 

✓ Quota de faturação conjunta das cinco principais 
empresas, 2020 (%) 51,2 
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ÍNDICE DE CONTEÚDOS 
 
A décima primeira edição do estudo Sectores Portugal basic da DBK “Corretores de Seguros” tem 190 páginas e a sua estrutura 
é a seguinte:  
 
Principais conclusões 
Tabela 1. Dados de síntese, 2020. 
 
1. Estrutura e evolução do setor 
 
 1.1. Estrutura da oferta 

Tabela 2. Evolução do número de mediadores de seguros, 2017-2020. 
Tabela 3. Distribuição geográfica dos corretores de seguros, 2020. 
Tabela 4. Distribuição do número de corretores de seguros por dimensão, 2020. 
Tabela 5. Número de mediadores de seguros e população residente por distritos/regiões autónomas, 2020. 
Tabela 6. Grau de concentração da oferta, 2020. 

 1.2. Evolução da atividade 
Tabela 7. Evolução da faturação dos corretores de seguros, 2013-2021. 
Tabela 8. Evolução do volume de prémios mediados pelos corretores de seguros, 2005-2020. 
Tabela 9. Distribuição do volume de prémios mediados pelos corretores de seguros por ramos, 2017-2020. 
Tabela 10. Evolução do peso da faturação dos corretores de seguros no volume de prémios mediados, 2013-2020. 
Tabela 11. Evolução da taxa de penetração do canal dos corretores de seguros no mercado segurador por ramos, 2005-
2020. 
Tabela 12. Distribuição da faturação por prémios emitidos do mercado segurador nos ramos Vida e Não Vida por canais, 
2019-2020. 

 1.3. Principais indicadores do mercado segurador 
Tabela 13. Evolução do número de entidades seguradoras por tipos, 2017-2020. 
Tabela 14. Evolução da faturação por prémios emitidos no mercado segurador, 2005-2020. 
Tabela 15. Evolução da faturação por prémios emitidos no mercado segurador por tipo de seguro, 2017-2020. 
Tabela 16. Evolução da faturação total por prémios emitidos de seguro direto e quotas de mercado das principais 
seguradoras, 2018-2020. 
Tabela 17. Evolução da faturação por prémios emitidos de seguro direto no ramo Vida e quotas das principais 
seguradoras, 2018-2020. 
Tabela 18. Evolução da faturação por prémios emitidos de seguro direto no ramo Não Vida e quotas das principais 
seguradoras, 2018-2020. 
Tabela 19. Evolução do gasto per capita em seguros, 2005-2020. 
Tabela 20. Evolução do gasto per capita em seguros por ramos, 2005-2020. 

 1.4. Custos, rentabilidade e financiamento 
Tabela 21. Balanço agregado das quarenta principais empresas, 2019-2020. 
Tabela 22. Demonstração de resultados agregados das quarenta principais empresas, 2019-2020. 
Tabela 23. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados das quarenta principais empresas, 
2019-2020. 

 1.5. Previsões 
Tabela 24. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2003-2020. Previsão 2021-2024. 
Tabela 25. Previsão da evolução da faturação dos corretores de seguros, 2022-2023. 
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2. Principais concorrentes 
 
 2.1. Acionistas e recursos 

Tabela 26. Titularidade do capital das principais empresas, 2020. 
Tabela 27. Número de empregados das principais empresas, 2018-2020. 
Tabela 28. Sucursais das principais empresas, 2020. 
Tabela 29. Empresas participadas das principais empresas, 2020. 

 2.2. Faturação e quotas 
Tabela 30. Evolução da faturação total das principais empresas, 2018-2020. 
Tabela 31. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2020/2019. 
Tabela 32. Quotas de faturação das principais empresas, 2019-2020. 

 2.3. Internacionalização 
Tabela 33. Evolução das receitas no mercado externo das principais empresas, 2019-2020. 
Tabela 34. Taxa de exportação das principais empresas, 2020. 
Tabela 35. Distribuição das receitas no mercado externo das principais empresas por mercados geográficos, 2020. 

 2.4. Resultados e rácios económico-financeiros 
Tabela 36. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2020. 
Tabela 37. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2020. 
Tabela 38. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2020. 
Tabela 39. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2020. 
Tabela 40. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2020. 
Tabela 41. Margem EBITDA das principais empresas, 2020. 
Tabela 42. Margem EBIT das principais empresas, 2020. 
Tabela 43. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2020. 
Tabela 44. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2020. 
Tabela 45. Rácio de liquidez das principais empresas, 2020. 
Tabela 46. Rácio de endividamento das principais empresas, 2020. 

 
3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes 


