
 

CNseg lança glossário do seguro 

 Iniciativa integra o Programa de Educação em Seguros, criado para disseminar o 

conhecimento e a consciência securitária  

 

Um novo glossário do seguro, criado, desenvolvido e publicado pela Confederação Nacional 
das Seguradoras (CNseg), está disponível no portal, contribuindo para a ampliar a 
compreensão dos principais conceitos do setor e das características de seus produtos.  
 
A iniciativa busca disseminar a cultura do seguro entre os mais variados públicos e é relevante 
em prol da educação em seguros, ação fundamental para empoderar o consumidor e qualificar 
suas escolhas. “O glossário enquadra-se entre as ações que estão sob o guarda-chuva do 
Programa de Educação em Seguros. São iniciativas que oferecem conteúdo para incrementar o 
conhecimento do consumidor, dos órgãos de defesa do consumidor e dos poderes executivo, 
legislativo e judiciário sobre o setor segurador”, assinala com entusiasmo o presidente da 
CNseg, Marcio Coriolano, ao chamar a atenção para a relevância do glossário. 
  
A nova publicação digital objetiva contemplar todos os produtos ofertados pelos segmentos de 
seguros, como os de Danos e Responsabilidades, Coberturas de Pessoas, Saúde Suplementar e 
Capitalização.  Disposto em seções, com amistosa construção gráfica, o glossário detalha as 
principais características de cada tipo de seguro, as suas coberturas principais e adicionais, os 
riscos excluídos, amplitude de capitais segurados, formas de contratação etc. 
  
Ao mesmo tempo, a publicação responde às dúvidas mais frequentes dos consumidores, 
oferecendo um guia prático para auxiliar as suas escolhas. Até agora estão disponíveis sete 
capítulos, compreendendo os Seguros de Automóveis, Saúde Suplementar, Títulos de 
Capitalização, Garantia Estendida, Responsabilidade Civil, Transportes e Habitacional. 

 
 
Sobre a CNseg 
A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 
Suplementar e Capitalização (CNseg) congrega as empresas que compõem o setor, reunidas em suas 
quatro Federações (FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap). A missão primordial da CNseg é 
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 

http://cnseg.org.br/publicacoes/glossario-do-seguro.html


educação securitária e representar as Associadas perante as autoridades públicas e entidades nacionais 
e internacionais do mercado de seguros.  
 
Mais informações:  

Superintendência - Executiva de Comunicação e Imprensa da CNseg 

Superintendente-Executiva: 

Vera Soares 
Tel.: (21) 2510-7739 
vera.soares@cnseg.org.br  

Coordenação de comunicação e imprensa: 

Neide Fujioka 
Tel.: (21) 2510-7938 
neide.fujioka@cnseg.org.br  

 

Vagner Ricardo 
Tel.: (21) 2510 7713 
vagner.ricardo@cnseg.org.br  

Cláudia Mara Alcon dos Santos  
Tel.: (21) 2510 7814 
claudiamara@cnseg.org.br 
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