
 
Estão abertas as inscrições para a Conseguro 2021 

Totalmente online, o maior evento do setor segurador brasileiro terá cinco dias de 

palestras e debates gratuitos sobre seguro 

 Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2021 – Já estão abertas as inscrições para a décima 

edição da Conseguro 2021, que acontecerá online, entre 27 de setembro e 1º de 

outubro. Pela primeira vez, as inscrições serão gratuitas. 

Considerado o mais importante evento do setor de seguros, a edição 2021 será marcada 

pela presença de dezenas de especialistas debatendo diversos temas, entres eles: 

regulação, sustentabilidade, percepções e tendências do novo consumidor, desafios do 

open insurance, comunicação em uma sociedade em transformação, gestão de risco, 

infraestrutura de transporte, seguro auto x proteção veicular, LGPD e segurança 

jurídica.   

Durante a Conseguro 2021, representantes do setor segurador, autoridades, 

profissionais renomados e executivos de empresas que contribuem para fortalecer e 

divulgar a importância estratégica do setor para o país, tratarão de temas essenciais 

para quem busca atualização de conhecimento e melhor compreensão sobre o quanto 

o setor segurador nacional, cuja receita anual de prêmios representa cerca de 6,7% do 

PIB,  é essencial para o desenvolvimento da sociedade e resiliente em momentos 

desafiadores. 

Serviço:  

Conseguro 2021 

Quando: 27/09 a 01/10 

Inscrições gratuitas: conseguro.cnseg.org.br 

Horário: a partir das 10h em 27/09 e a partir das 11h nos demais dias  

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 contribuir para o desenvolvimento do sistema de seguros privados, 

representar suas associadas e disseminar a cultura do seguro, concorrendo para o progresso 

do País. 

conseguro.cnseg.org.br
conseguro.cnseg.org.br


 

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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