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A atividade
seguradora
O setor segurador brasileiro é líder em arrecadação de prêmios
na América Latina e ocupa o 12º lugar no ranking mundial. Para
garantir os riscos que assume, o setor acumula o equivalente
a 25% da dívida pública brasileira, constituindo-se em um dos
maiores investidores institucionais do País.
A receita anual de prêmios do setor representa cerca de 6,5% do PIB
se considerada a participação da saúde suplementar e de 3,6% sem
esse segmento.
O setor de seguros tem
importante papel na economia
e na sociedade brasileira, ao
contribuir significativamente
para o desenvolvimento da
infraestrutura, geração de
emprego e renda, e para a
acumulação de poupança.

Ativos financeiros
da ordem de
R$ 1,3 trilhão

Receita anual de
prêmios representa
cerca de 6,5% do PIB

O mercado segurador desonera, também, o orçamento do Estado,
sobretudo pela oferta e manutenção de produtos com coberturas
assistenciais complementares, como planos de saúde privados e os
planos de previdência complementar aberta, com forte potencial de
amparo à agenda nacional de reformas estruturais, em especial à da
Previdência Social, necessárias para a estabilização fiscal.
Em 2018, o setor pagou mais de R$ 296,5 bilhões na forma de
benefícios, indenizações, resgates, sorteios, despesas médicas
e odontológicas. O montante pago à sociedade serviu, entre
outros fatores, para a reposição de perdas financeiras, a retomada
de negócios e a estabilidade das famílias. Sem contar a saúde
suplementar, foram pagos o total de R$ 134,3 bilhões.

O setor de seguros
brasileiro em 2018

+ de 17 milhões

de veículos segurados
Fonte: FenSeg

+ de 10 milhões de
residências seguradas

13 milhões de

planos de previdência
coletivos e individuais

Fonte: FenSeg

24,1 milhões

de beneficiários de
planos exclusivamente
odontológicos

Fonte: FenaPrevi

17 milhões de

pessoas físicas e
jurídicas com títulos
de capitalização

Fonte: ANS

Fonte: FenaCap

47,3 milhões de

beneficiários de planos
de assistência médica
Fonte: ANS

6,5% do PIB

é o volume do total
arrecadado pelo
setor segurador
Fonte: CNseg

Composição do
mercado segurador

119

1.039

seguradoras

operadoras
de Saúde
Suplementar

Fonte: SUSEP

94 mil
corretores
de seguros

Fonte: Fenacor

Fonte: FenaSaúde

15

15

entidades abertas
de Previdência
Complementar

empresas de
Capitalização

Fonte: SUSEP

Fonte: FenaCap

150,7 mil
empregos gerados
diretamente

Fonte: RAIS 2017

141

empresas de
Resseguro
Fonte: SUSEP

2,6 mil

profissionais peritos,
avaliadores de seguros,
auditores atuariais
Fonte: RAIS 2017
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Para fortalecer o conhecimento da sociedade e dos formuladores
de políticas públicas sobre o setor segurador, a CNseg e suas
quatro Federações associadas criaram, em 2016, o Programa de
Educação em Seguros. Suas ações enfatizam os princípios do
seguro, na cultura de prevenção de riscos e na divulgação de
produtos para atender às mais variadas necessidades de proteção
dos diversos públicos. Ao mesmo tempo, objetiva alcançar o
protagonismo econômico do setor no cenário brasileiro e incluí-lo
nas políticas macro e microeconômicas para incentivar seu uso de
forma mais assertiva pelo conjunto da sociedade.
O Programa de Educação em Seguros abriga diversas iniciativas
que objetivam contribuir para a melhor compreensão da
sociedade e dos poderes executivo, legislativo e judiciário sobre
os produtos e serviços oferecidos pelas seguradoras.

“

As diversas ações do Programa de Educação em Seguros oferecem
conteúdos que permitem melhorar o poder de escolha do consumidor. Os
materiais de várias densidades, desde livretos, cartilhas e vídeos, até estudos
de maior profundidade, ampliam o leque de conhecimento do consumidor,
dos órgãos de defesa do consumidor e dos poderes executivo, legislativo e
judiciário sobre o setor segurador, considerando que de todos eles emanam
decisões que alcançam fortemente os seguros e os seus usuários.

Marcio Coriolano
Presidente da CNseg

”

Entre as ações que compõem o Programa de Educação em Seguros,
destacam-se os livretos sobre temas específicos do setor, vídeos nas
mídias sociais e informações divulgadas na Rádio CNseg e em emissoras
parceiras da Confederação das Seguradoras – BandNews FM (RJ, SP e DF),
Alpha FM (SP) e JB FM (RJ).
Os livretos e a Rádio CNseg, que integram o Programa,
receberam o selo Enef, concedido pelo Comitê Nacional
de Educação Financeira (Conef) a projetos de educação
financeira, previdenciária e securitária, gratuitos e
abertos, de interesse público e sem finalidade de
promoção comercial.

LIVRETOS E PUBLICAÇÕES
https://bit.ly/Livretos

Uma das principais ações do Programa de
Educação em Seguros da CNseg, os livretos
de Educação em Seguros abordam conceitos
essenciais relacionados à atividade seguradora,
de modo a fortalecer a noção de prevenção de
riscos. Cada edição aborda um tema específico
relacionado ao setor segurador.

RADIO.CNSEG.ORG.BR
No ar durante 24 horas por dia, sete dias por semana,
com programas e boletins informativos.
+ de 3

mil horas de programação.

+ de 4,5

milhões de visualizações

• Fanpage institucional: + de 145
CNseg

CNseg

• LinkedIn: + de 13

mil fãs

mil seguidores

Todo o material do Programa de Educação em Seguros da CNseg pode
ser consultado também pelo portal da Confederação (cnseg.org.br).

Benefícios, indenizações,
resgates, sorteios, despesas
médicas e odontológicas
Seguros de Danos
Capitalização

R$

R$

18,4 bi

Total
R$ 296,5 bi

36,3 bi
Cobertura
de Pessoas
(acumulação)

R$

68,5 bi

Saúde
Suplementar

R$

Cobertura de Pessoas
(benefícios de planos
tradicionais)

162,2 bi
Cobertura de Pessoas
(planos de risco)

R$

R$

1,9 bi

9,1 bi

O setor pagou, em 2018, mais de R$ 296,5 bilhões na forma de
benefícios, indenizações, resgates, sorteios, despesas médicas e
odontológicas. O montante pago à sociedade serviu, entre outros
fatores, para a reposição de perdas financeiras, a retomada de
negócios e a estabilidade das famílias.

Versão em inglês:

A Confederação das Seguradoras é uma associação civil, com atuação em
todo o território nacional, congregando as Federações que representam
as empresas integrantes dos segmentos de Seguros Gerais, Previdência
Privada Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização.

Compreende os segmentos de seguros

Compreende o segmento de proteção

de danos e responsabilidades.

de pessoas, que inclui seguros de vida
e planos de previdência privada.

Compreende o segmento de planos

Compreende o segmento de títulos de

privados de proteção da saúde, nos âmbitos

capitalização, que incluem soluções de

médico-hospitalar e odontológico.

acumulação e de negócios com sorteios.
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