
 

 

 

FIDES Rio 2023: Participe e conecte-se com os maiores players do mercado, 

do Brasil e do exterior 

  O maior evento de seguros do Hemisfério Sul chega ao Rio de Janeiro em setembro 

   

A FIDES Rio 2023 oferecerá oportunidades de negócios e relacionamento empresarial, que estarão 

combinadas a uma agenda de debates do mais alto nível. 

   

Realizada pela CNseg, em formato presencial e diferenciado em relação às edições anteriores, a FIDES 

Rio 2023 tem tudo para definir um marco para o setor brasileiro de seguros, em termos de exposição 

da imagem e valorização das soluções que são oferecidas pelo país. 

   

Autoridades das esferas pública e privada, lideranças setoriais e alguns dos mais importantes 

profissionais do mercado, do Brasil e do exterior, já sinalizaram que estarão presentes! 

  

Vem aí, portanto, um evento conectado, moderno! Não dá pra ficar de fora! 

    

Na programação da FIDES, entre os temas selecionados para o debate, destacam-se a promoção da 

competitividade e o estímulo a novos negócios; a discussão dos desafios da previdência, no contexto 

do envelhecimento da população; a ampliação do acesso aos seguros; a avaliação do atual cenário 

macroeconômico e das perspectivas de crescimento para o país; além da atualização sobre o 

ambiente regulatório. ASG e segurança cibernética também estarão em foco!  

   

 Em busca de novas oportunidades de negócios em 2023? Vem pra FIDES Rio! 

 

Inscreva-se no site. Primeiro lote com até 66% de desconto.  

  

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. 

  

Informações à Imprensa:  

https://fidesrio2023.com.br/
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