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ativos

bilhões
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11,8

é dinâmico e está presente no dia a dia das 
pessoas e de seus negócios, refletindo na demanda crescente e variada por 
seus produtos e serviços. Uma conjunção de fatores como as inovações 
tecnológicas, canais de distribuição variados, disputa de mercado acirrada, 
simplificação regulatória e preços adequados aos riscos assumidos 
explica essa evolução. Em 2022, o volume de vendas avançou 12% 
e o montante de recursos retornados à sociedade cresceu 14,1%. 
 
Nosso objetivo principal é proteger e fazer a diferença em 
momentos de adversidades, imprevistos e infortúnios. No 
ano passado, cumprimos esse papel ao retornar para 
a sociedade R$ 454,4 bilhões, mais de 7 vezes 
o orçamento do Bolsa Família. Desse total, 
R$ 234,7 bilhões* englobam despesas 
estimadas com Saúde Suplementar, 
desembolsos que representaram 
151% do orçamento do Ministério 
da Saúde no exercício de 2022.

As contribuições do setor ao 
desenvolvimento do País alcançam 

áreas estratégicas da economia, como a 
infraestrutura e o agronegócio, assegurando 

a continuidade de tais atividades. As seguradoras 
pagaram mais de R$ 1,4 bilhão em indenizações por 

sinistros em obras de grande porte e, no agronegócio,  
R$ 10,5 bilhões foram pagos a 78,6 mil produtores rurais por 

riscos da atividade cobertos pelo seguro Rural.
 

Hoje, representamos o equivalente a 6,3% do PIB em arrecadação 
anual. Trabalhamos intensamente em várias frentes para alcançar 

participação maior e tornar o setor mais bem compreendido por todos. O 
seguro é um produto único, capaz de oferecer soluções para os mais diversos 

anseios da sociedade e das economias modernas.

*Dados da ANS projetados para o 40 trimestre.

O Setor de Seguros Brasileiro
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Assistência à Saúde
Fonte: FenaSaúde
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diretamente
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Benefícios, indenizações, resgates, sorteios, 
despesas médicas e odontológicas em 2022

SISTEMA NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS

Ministério da Economia

Conselho Nacional de Seguros PrivadosCNSP 

Empresas de Seguro, Previdência 
Privada e Capitalização

Empresas de Resseguro

Superintendência de Seguros PrivadosSUSEP

SISTEMA DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Ministério da Saúde

Conselho de Saúde SuplementarCONSU 

Agência Nacional de Saúde SuplementarANS

Câmara de Saúde Suplementar

Operadoras de Planos e Seguros Privados  
de Assistência à Saúde

R$ 234,7 bi* (51,7%)

R$ 119,9 bi (26,4%)

R$     58,4 bi (12,9%)

Saúde Suplementar

Cobertura de Pessoas 
(acumulação)

Seguros de Danos

Capitalização

Cobertura de Pessoas 
(planos de risco)

Cobertura de Pessoas
(benefícios de planos 
tradicionais)

R$ 21,5 bi (4,7%)

R$ 14,3 bi (3,1%)

R$      5,6 bi (1,2%)
*Projeção de eventos indenizáveis gerada em novembro/22. 

Total = R$ 454,4 bi

O sistema de Seguros Privados e Saúde Suplementar



MISSÃO
Contribuir para o desenvolvimento do sis-
tema de seguros privados, representar suas 
associadas e disseminar a cultura do seguro, 
concorrendo para o progresso do País.

VISÃO
Ser reconhecida como representante eficien-
te de um setor segurador privado saudável, 
inovador e comprometido com a sociedade.

VALORES
Ética e transparência;

Valorização dos colaboradores;

Equilíbrio nas relações com o consumidor;

Solidariedade e mutualismo;

Responsabilidade ambiental, social 
e de governança.

Representação Institucional


