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O SETOR SEGURADOR BRASILEIRO 

• CNseg, a Confederação das Seguradoras  

 

Presidente, Marcio Coriolano 

 
Tem como missão congregar as lideranças das Associadas, elaborar o 
planejamento estratégico do setor, colaborar para o aperfeiçoamento da 
regulação governamental, coordenar ações institucionais de debates, divulgação 
e educação securitária e representar as Associadas perante as autoridades 
públicas e entidades nacionais e internacionais do mercado de seguros. 
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O SETOR SEGURADOR BRASILEIRO 
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O SETOR SEGURADOR BRASILEIRO 

• As Federações  

o FenSeg - Federação Nacional de Seguros Gerais 
Presidente - João Francisco (Membro do Conselho de Administração da HDI Seguros) 

o FenaPrevi - Federação Nacional de Previdência Privada e Vida 
Presidente - Edson Franco (Presidente da Zurich Brasil) 

o FenaSaúde - Federação Nacional de Saúde Complementar 
Presidente - Solange Beatriz Mendes 

o FenaCap - Federação Nacional de Capitalização 
Presidente-executivo - Marcos Renato Coltri (Diretor de Empréstimos, Financiamentos 
e Crédito Imobiliário do Banco do Brasil) 
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O SETOR SEGURADOR BRASILEIRO 
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O SETOR SEGURADOR BRASILEIRO - DESTAQUES 

• Arrecada anualmente mais de R$ 460 bilhões . 

• Paga em benefícios, indenizações resgates e sorteios perto de R$ 280 
bilhões. 

• Participa em 6,5% do Produto Interno Bruto (PIB).  Participação ainda 
reduzida para padrões internacionais. Tem longa cadeia de valor. Basta 
citar a saúde suplementar.  

• Protege famílias e empresas de riscos e catástrofes. Protege patrimônios 
e responsabilidades. Forma pecúlios e rendas. Forma previdência privada. 
Promove a saúde. Promove inserção na proteção de riscos via títulos de 
capitalização. 
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O SETOR SEGURADOR BRASILEIRO - DESTAQUES 

• Desonera o Estado. Pode desonerar muito mais. Como no caso dos 
acidentes do trabalho. 

• Forma poupanças. Possui hoje ativos da ordem de R$ 1,2 trilhão.  
É o maior investidor institucional do país. Responde por cerca de 
25% da dívida pública. 

• Tem papel anticíclico - em momentos de ciclo baixo da economia. 
É resiliente. 

• É um setor solvente. Passou incólume pela crise financeira recente. 
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O SETOR SEGURADOR BRASILEIRO - DESTAQUES 

• As políticas macro e microeconômicas não têm privilegiado 
adequadamente o papel do setor.  

• Ainda surpreende o relativo desconhecimento dos formuladores de 
políticas públicas sobre as virtudes do setor. 

• Os órgãos reguladores precisam ser mais bem aparelhados. Cabe 
também estimular mais ainda o foco para fomentar o progresso do setor. 
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O SETOR SEGURADOR BRASILEIRO - DESTAQUES 

• Essa é a intenção das propostas. Colocar os seguros no 
centro das políticas públicas. Integrar mais efetivamente as 
políticas macro e microeconômicas. 

• Intuito maior é avançar na modernização produtiva do setor 
de seguros. Para alcançar patamares internacionais. 
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• O mercado segurador desonera o orçamento do Estado pela oferta e manutenção 
de produtos com coberturas assistenciais complementares, como os planos de 
saúde privados e os planos de previdência complementar aberta, com forte 
potencial de amparo à agenda nacional de reformas estruturais, em especial a da 
previdência, para a estabilização da dívida pública.  

• Essas características tornam premente a adoção de ações positivas e coordenadas 
entre o poder público e as empresas do setor para a garantia de desenvolvimento 
econômico sustentável e do bem-estar coletivo, com avanços periódicos dos 
modelos regulatórios e fomento à ampliação de cobertura pelo setor aos milhões 
de brasileiros e aos mais de cinco milhões de empresas no país, muitos ainda sem 
acesso aos produtos oferecidos pelo setor. 
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O SETOR SEGURADOR BRASILEIRO - DESTAQUES 



COMO O MERCADO SEGURADOR PODE ESTIMULAR O CRESCIMENTO  
ECONÔMICO E AMPLIAR A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO? 
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Como a regulação do Governo pode promover a inclusão social 
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Como os novos produtos e canais de distribuição podem  
ampliar o acesso dos consumidores 
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Como os novos produtos e canais de distribuição podem 
ampliar o acesso dos consumidores 
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Como os novos produtos e canais de distribuição podem 
ampliar o acesso dos consumidores (cont.) 
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Como a regulação do Governo pode ampliar  
a proteção dos consumidores 
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Como o setor pode oferecer soluções para os desafios  
do aumento da longevidade 
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Como o Governo pode atuar pela manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos 
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Como o Governo pode atuar pela manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos (cont.) 
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Como alterações no modelo regulatório do Governo podem 
fomentar o desenvolvimento sustentável do setor 
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Como alterações no modelo regulatório do Governo podem 
fomentar o desenvolvimento sustentável do setor (cont.) 

21 



Como os produtos do setor podem promover 
o crescimento econômico 
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Como os produtos do setor podem promover 
o crescimento econômico (cont.) 
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Obrigado. 
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