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A Confederação Nacional das Empresas de Seguros 
Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar 
e Capitalização – CNseg é uma associação civil, 
com atuação em todo o território nacional, que 
congrega as Federações que representam as empresas 
integrantes dos respectivos segmentos.

Nossa missão é contribuir para o desenvolvimento 
do sistema de seguros privados, representar nossas 
associadas e disseminar a cultura do seguro, 
concorrendo para o progresso do País.

A CNseg

81* empresas e grupos associados participaram  
do relatório, representando:

90,1% do valor arrecadado em Seguros Gerais 

97,4% do valor arrecadado em Previdência 
Privada e Vida

85,9% do valor arrecadado em Capitalização

84,8% do valor arrecadado pelas associadas da 
FenaSaúde

* Para fins comparativos, o total compreende 59 empresas  
segundo o critério adotado para o Relatório de 2017.

Representatividade 
do Relatório



O setor de Seguros 
do Brasil em 2018

Benefícios, Indenizações, 
Resgates e Sorteios

+ de 17,1 milhões 
de veículos segurados

+ de 10 milhões de 
residências seguradas

13 milhões de planos 
de previdência coletivos e 
individuais

47,3 milhões de 
beneficiários de planos de 
assistência médica 

24,1 milhões 
de beneficiários de 
planos exclusivamente 
odontológicos

6,5% do PIB 
equivale ao mercado  
de seguros

17 milhões de pessoas 
físicas e jurídicas com 
títulos de capitalização

R$ 68,5 bilhões 
Cobertura de Pessoas 
(acumulação)

R$ 1,9 bilhão 
Cobertura de Pessoas 
(benefícios de planos 
tradicionais)

R$ 9,1 bilhões 
Cobertura de pessoas (planos 
de risco)

R$ 162,2 bilhões 
Saúde Suplementar

R$ 18,4 bilhões 
Capitalização

R$ 36,3 bilhões 
Seguros de Danos

R$ 296,5 bilhões Total 

Fonte: FenSeg

Fonte: FenSeg Fonte: FenaPrevi Fonte: ANS

Fonte: ANS
Fonte: CNsegFonte: FenaCap



6º Colóquio de Proteção do 
Consumidor de Seguros

Reuniões Preparatórias  
e de Monitoramento  
dos Colóquios de Proteção  
do Consumidor de Seguros

Evento realizado em São Paulo, 
nos dias 5 e 6 de junho de 2018, 
em parceria com a Associação 
Brasileira dos Procons, Fundação 
Procon SP e a Associação dos 
Procons Paulistas, com a presença 
de 40 representantes de entida-
des de defesa do consumidor e 
65 de empresas do setor.

23 reuniões pré e pós Colóquios entre 
seguradoras, varejistas e entidades de 
defesa do consumidor, contribuindo 
para o estabelecimento de confiança 
e diálogo entre as partes.

8ª Conferência de Proteção  
do Consumidor de Seguros

4ª Celebração do Dia do Ouvidor 
e do Dia do Consumidor

Realizada no dia 26 de setembro, 
em São Paulo, com a presença de 
197 participantes.  

A celebração foi realizada em 14  
de março de 2018 no Rio de Janeiro  
e contou com 97 participantes.

Fórum de discussão criado em 2005 que tem como objetivos:

• Promover a troca de experiências e informações  
entre as empresas;

• Propiciar o acompanhamento de assuntos correntes  
sobre as Ouvidorias e o monitoramento das principais  
demandas dos consumidores;

• Aperfeiçoar o desempenho das Ouvidorias por meio  
da elaboração e do compartilhamento de indicadores;

• Fortalecer o posicionamento institucional perante  
os órgãos de defesa do consumidor e os órgãos reguladores; e

• Promover palestras com temas pertinentes ao trabalho  
dos ouvidores.

Dentre os projetos da Comissão de Ouvidoria em parceria com  
a Comissão de Relações de Consumo em 2018, destacaram-se:

A Comissão de Ouvidoria da CNseg



As Ouvidorias e  
a Atuação do Ouvidor

A Ouvidoria é a última instância de relacionamento com os 
clientes, atuando na defesa dos direitos dos consumidores 
com observância das normas legais e regulamentares. 
Para tanto, recebe reclamações, sugestões e elogios dos 
consumidores, obtém subsídios e evidências para conhecer 
as circunstâncias envolvidas e, após analisá-los, responde 
de forma clara e conclusiva ao consumidor demandante. 
Cabe, também, à Ouvidoria propor medidas corretivas ou de 
aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência 
da análise das demandas recebidas e oportunidades de 
melhoria identificadas.

Os benefícios da utilização desse canal qualificado de  
atendimento aos clientes são evidentes:

Para o consumidor, representa a possibilidade de  
solução mais rápida de sua insatisfação em relação  
ao produto ou serviço contratado;

Para as empresas, é canal ágil e transparente, que  
permite detectar as demandas dos clientes sobre  
os serviços e produtos que colocam no mercado,  
exercendo seu papel de ferramenta de melhoria de  
produtos e processos; e

Para a sociedade, representa um serviço ágil  
e eficiente, que desonera o Poder Judiciário,  
as entidades de defesa do consumidor e os  
órgãos fiscalizadores.



Ramos e modalidades mais demandados

Principais canais de entrada das 
demandas nas Ouvidorias

SEGUROS GERAIS SEGUROS  

DE PESSOAS

PREVIDÊNCIA  

COMPLEMENTAR ABERTA

SAÚDE  

SUPLEMENTAR

CAPITALIZAÇÃO

Automóvel Vida Plano Individual
Coletivo Empresarial 
Médico-Hospitalar Tradicional

53,9% 56,3% 84,9% 72,7% 95,1%

Acesso direto 
do consumidor 
por telefone

1º 42,2%    
Procons           

2º 11,2%

Susep

11,1%3º

Demandas das Ouvidorias 
em 2018

41,7%

29,4%

Seguros Gerais

Saúde Suplementar

Seguro de Pessoas

Previdência Complementar 
Aberta

Capitalização

20%

6,9% 2%



Dados Consolidados em 2018 1

¹ Para esta seção, é considerada uma amostra de 34 empresas que totalizaram 89.897 demandas 
de Ouvidoria.

² O índice de efetividade é calculado com base na quantidade de demandas recebidas  
pelas Ouvidorias. Reflete a porcentagem de demandas tratadas pelas Ouvidorias que  
não repercutiram em outras instâncias.

Índice de Efetividade das Ouvidorias de Seguros ²

Ações Judiciais,  
Multas Procon  
e PACs

Ouvidorias

89.897  
demandas registradas  
nas Ouvidorias

5.359  
demandas repercutiram 
em outras instâncias

94% Das demandas  

tratadas nas Ouvidorias  

FORAM SOLUCIONADAS

Tratamento de Demandas pela Susep e ANS

Quando o consumidor registra uma reclamação perante a Susep, o  
órgão regulador encaminha a demanda à Ouvidoria da empresa para 
que sejam prestados esclarecimentos ou resolvida a questão. Caso não 
haja atendimento satisfatório no prazo de quinze dias, o consumidor 
poderá requerer a abertura do Procedimento de Atendimento ao  
Cliente – PAC pela Susep. Havendo indícios da prática de infração pela 
empresa, poderão ser aplicadas sanções administrativas (multas).

No caso dos planos privados de assistência à saúde, o consumidor 
tem a opção de apresentar demanda à Agencia Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS, que acarretará a instauração da Notificação de 
Intermediação Preliminar – NIP. Havendo indícios de irregularidades,  
a NIP poderá ensejar a aplicação de multa pela Agência.



92,6%

Índice de efetividade

Seguros Gerais*   

• Das demandas que passaram pelas Ouvidorias de 
Seguros Gerais, apenas 0,6% se converteu em  
multas aplicadas pelos Procons.

• Já em relação às demandas encaminhadas às 
Ouvidorias de Seguros Gerais via Susep, apenas  
1,5% se tornou Procedimentos de Atendimento  
ao Cliente (PAC).

• Dos 100 PAC registrados de Seguros Gerais,  
8 se tornaram Processos Administrativos 
Sancionadores (PAS).

• 6,7% das demandas registradas pelas Ouvidorias de 
Seguros Gerais se converteram em Ações Judiciais.

• O índice de efetividade das Ouvidorias de Seguros 
Gerais foi de 92,6%.

* Na amostra das empresas de Dados 
Consolidados foram registradas 52.374 
demandas de Seguros Gerais, que 
representaram, em arrecadação em 2018, 
51,1% entre as associadas do segmento.



Seguros de Pessoas*

• Das demandas que passaram pelas Ouvidorias de 
Seguros Pessoas, apenas 0,3% se converteu em 
multas aplicadas pelos Procons.

• Já em relação às demandas encaminhadas às 
Ouvidorias de Seguros de Pessoas via Susep, 2,5% 
se tornaram Procedimentos de Atendimento ao 
Cliente (PAC).

• Dos 81 PAC registrados em Seguros de Pessoas,  
12 se tornaram Processos Administrativos 
Sancionadores (PAS).

• Em 2018, 4,6% das demandas registradas pelas 
Ouvidorias de Seguros de Pessoas se converteram  
em Ações Judiciais.

• O índice de efetividade das Ouvidorias de Seguros 
de Pessoas foi de 94,7%.

94,7%

Índice de efetividade

*Na amostra das empresas de Dados 
Consolidados foram registradas 26.136 
demandas de Seguros de Pessoas, que 
representaram, em arrecadação em 2018, 
75,1% entre as associadas do segmento.



Previdência Complementar Aberta*

• Das demandas que passaram pelas Ouvidorias de 
Previdência Complementar Aberta, apenas 0,03%  
se converteu em multas aplicadas pelos Procons.

• Já em relação às demandas encaminhadas às 
Ouvidorias de Previdência Complementar Aberta via 
Susep, apenas 2,3% se tornaram Procedimentos de 
Atendimento ao Cliente (PAC).

• Dos 29 PAC registrados em Previdência 
Complementar Aberta, 8 se tornaram Processos 
Administrativos Sancionadores (PAS).

• Em 2018, 0,2% das demandas registradas pelas 
Ouvidorias de Previdência Complementar Aberta se 
converteu em Ações Judiciais.

• O índice de efetividade das Ouvidorias de 
Previdência Complementar Aberta foi de 99,4%. 

* Na amostra das empresas de Dados 
Consolidados foram registradas 8.917 
demandas de Previdência Complementar 
Aberta, que representaram, em 
arrecadação em 2018, 75,1% entre  
as associadas do segmento.

99,4%

Índice de efetividade



Capitalização*

• Das demandas que passaram pelas Ouvidorias de 
Capitalização, apenas 0,7% se converteu em multas 
aplicadas pelos Procons.

• Já em relação às demandas encaminhadas às 
Ouvidorias de Capitalização via Susep, apenas 0,09% 
se tornou Procedimentos de Atendimento ao 
Cliente (PAC).

• Foi registrado somente 1 PAC em 2018, e  
nenhum Processo Administrativo Sancionador  
foi registrado.

• Em 2018, 0,8% das demandas registradas pelas 
Ouvidorias de Capitalização se converteu em  
Ações Judiciais.

• O índice de efetividade das Ouvidorias de 
Capitalização foi de 98,5%.

*Na amostra das empresas  
de Dados Consolidados foram 
registradas 2.400 demandas de 
Capitalização, que representaram, 
em arrecadação em 2018, 60,8% 
entre as associadas do segmento.

98,5%

Índice de efetividade



CONSULTE O RELATÓRIO 
COMPLETO EM:

cnseg.org.br 


