
empresas e grupos participantes 
no relatório, representando:33

83% 

do valor 

arrecadado em 

Seguros Gerais

90% 

do valor 

arrecadado em 

Previdência 

Privada e Vida

90% 
da arrecadação 

em 

Capitalização

85% 

da arrecadação 

pelas associadas 

da FenaSaúde

O setor de 
seguros no 
Brasil em 2015

(1) O termo beneficiários refere-se a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir vários 
vínculos para um mesmo indivíduo. Fonte: Tabnet, extraído em 18/07/16. (2) Estimativa 
da FenSeg para 2015. (3) Valor de 2014. (4) Fonte: FenaPrevi. (5) Fonte: FenaCap.

14,5 milhões 
de contratos de planos 

de acumulação4

22 milhões 
de beneficiários de 

planos exclusivamente 
odontológicos1

2,4 bilhões 
de títulos de 
capitalização5

49,4 milhões 
de beneficiários de 

planos de assistência 
médica1

17,5 milhões 
de veículos segurados2

9,1 milhões 
de residências seguradas3

6,2% do PIB 
porcentagem do Produto Interno 
Bruto brasileiro movimentada pelo 
mercado de seguros

A CNseg

A Confederação Nacional das Empresas de 

Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e 

Capitalização - CNseg é a instituição que congrega as Federações 

associativas das empresas de Seguros Gerais - FenSeg, 

Previdência Privada e Vida - FenaPrevi,  

Saúde Suplementar - FenaSaúde e Capitalização - FenaCap.

FENSEG FENAPREVI FENASAÚDE FENACAP

67 69 24 17
Seguradoras Seguradoras 

e entidades 
abertas de 
previdência 
complementar

Operadoras 
Associadas

9  seguradoras 
especializadas em 
saúde  

10  medicinas de 
grupo  

5  odontologias de 
grupo

Sociedades de 
Capitalização

Seguros Gerais R$ 37,9 bilhões

Cobertura de pessoas 
acumulação R$ 46,8 bilhões

Cobertura de pessoas 
benefícios de planos 
tradicionais

R$ 1,7 bilhão

Cobertura de pessoas 
planos de risco R$ 8,2 bilhões

Saúde suplementar R$ 121,5 bilhões

Capitalização R$ 18,4 bilhões

TOTAL R$ 234,5 bilhões

Indenização, sorteio, resgate 
e benefício que correspondem
a 4% do PIB brasileiro de 2015

Relatório de 
Atividades das 

Ouvidorias 2015

Consulte o Guia de Acesso do Consumidor às Empresas 
de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 
Suplementar e Capitalização em: https://goo.gl/SHzM0F

Consulte o Relatório de Atividades das Ouvidorias em: 
https://goo.gl/zsTfx5



Demandas em 2015

Conheça as Demandas
110.681 demandas tratadas pelas ouvidorias no ano de 2015, sendo 

o segmento de seguros gerais o mais demandado

63% das demandas apresentadas diretamente aos canais da empresa

42% das demandas decididas como procedentes pelas ouvidorias

Entre os ramos, modalidades 
e tipos de planos:

Automóvel foi o ramo mais demandado em seguros gerais, 

com 64% das demandas recebidas no período

Seguro de vida, com 66% das demandas em seguro de 

pessoas, foi o ramo com maior número de demandas no 

segmento

Planos de Previdência Individuais originaram 94% das 

demandas em Previdência Complementar Aberta

Na Capitalização, a modalidade tradicional ensejou 93% 

das ocorrências

A CNseg e o 
consumidor em 2015
Em 2015, o aprimoramento das relações entre o mercado segurador e 
seus consumidores foi um dos temas estratégicos trabalhados pela CNseg.

Na I Celebração do Dia do Ouvidor, em 16 de março de 2015, foi lançada 
a Carta de Compromisso dos Ouvidores aos Consumidores Brasileiros, na 
qual as companhias signatárias reconhecem a importância do acesso e da 
qualidade do atendimento prestado.

Exposições e debates sobre o tema permearam os diversos eventos 
realizados, como a 1ª Celebração do Dia do Ouvidor, o 3º Seminário 
de Direitos e Deveres do Consumidor de Seguros, o Workshop de 
Monitoramento das Reclamações do Setor de Seguros, a 5ª Conferência 
de Proteção do Consumidor de Seguros e a 1ª Edição dos Colóquios de 
Proteção do Consumidor de Seguros, em Cuiabá-MT, oportunidade em 
que também foi lançado o Manual de Boas Práticas para Vendedores de 
Seguros em Organizações Varejistas. 

No campo da governança das demandas setoriais, foi 
finalizado o desenvolvimento do Sistema Coletor de Dados das 
Ouvidorias – SCD Ouvidorias.

I Jornada de 
Prevenção e Solução 
Extrajudicial de Conflitos
O evento, promovido pelo Conselho da Justiça Federal, reconheceu 
a importância das ouvidorias como meio de solução de conflitos, 
aprovando em 23 de agosto de 2016 o enunciado:

“As ouvidorias servem como um 
importante instrumento de solução 
extrajudicial de conflitos, devendo ser 
estimulada a sua implantação, tanto 
no âmbito das empresas, como da 
Administração Pública.”

 Enunciado nº 56  

 

SCD Ouvidorias
Este é o primeiro relatório produzido com a utilização do Sistema Coletor 

de Dados das Ouvidorias (SCD Ouvidorias), desenvolvido pela Comissão de 

Ouvidoria, em parceria com a Superintendência Executiva de Negócios da 

CNseg, que trouxe como inovações: 

• a inclusão do segmento Saúde Suplementar

• a divisão das demandas em 64 ramos, modalidades e tipos de planos

• 384 motivos, específicos de cada segmento

• cadastro de melhorias pelas empresas participantes

Planos Médico-Hospitalares representam 98% das demandas 

tratadas em Saúde Suplementar

Motivos que geraram maior 
número de demandas em seus segmentos:

• Seguros Gerais - Processo de Regulação de Sinistro - 18%

• Seguro de Pessoas - Pagamento de Indenização - 24%

• Previdência Privada - Pagamento de Resgate - 19%

• Capitalização - Problemas com Emissão - 19%

• Saúde Suplementar - Tempo/dificuldade no agendamento - 10%

Entre os ramos, tipos de plano e de produto, e 
modalidades, os motivos mais demandados foram:

• Seguro de Automóvel - Processo de Regulação do Sinistro - 22% 

• Seguro de Garantia Estendida - Tempo da reparação do produto - 71% 

• Seguro Compreensivo Residencial - Processo de Regulação do Sinistro - 19%

• Seguro de Vida - Pagamento de Indenização (prazo e valor) - 24% 

• Planos Individuais de Previdência Privada 

   Pagamento de resgate - 20%

• Capitalização, modalidade Tradicional 

   Problemas com Emissão - 20%

• Planos Médico Hospitalares Coletivos Empresariais  

   Tempo/dificuldade no agendamento - 11%

• Planos Médico Hospitalares Individuais 

   Tempo/dificuldade no agendamento - 11%

• Planos Médico Hospitalares Coletivos por Adesão 

   Tempo da autorização - 15% 

Em comparativo 
com o ano de 2014, 
considerando apenas 
as mesmas companhias 
e segmentos, o número de 
demandas cresceu 9%.

SEGMENTOS 2015 % PART

Seguros Gerais 52.438 48%

Saúde suplementar 31.302 28%

Seguro de Pessoas 16.215 15%

Previdência 
Complementar Aberta 7.113 6%

Capitalização 3.613 3%

TOTAL 110.681

A Comissão de 
Ouvidoria da CNseg
A Comissão de Ouvidoria é um órgão consultivo, que congrega os 

ouvidores das companhias do mercado segurador e objetiva: promover 

a troca de experiências, informações e boas práticas; elaborar relatórios 

setoriais; impulsionar o fortalecimento institucional e; promover eventos 

pertinentes ao trabalho dos ouvidores. Criada em 2005, a Comissão 

completou 10 anos em 2015. Suas companhias representam 99% do 

valor arrecadado em seguros, previdência privada e capitalização, e 

85% do arrecadado pelas associadas da FenaSaúde, entidade que 

congrega 34% do arrecadado em Saúde Suplementar em 2015.


