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B R A S I L E I R O



A atividade seguradora

A demanda crescente nas últimas décadas e os grandes números do setor demonstram 
a vitalidade, a importância e o caráter estratégico da atividade seguradora no País. O 
segmento segurador é líder em movimentação na América Latina, com quase 44% das 
vendas regionais (ou US$ 57,6 bilhões, segundo dados de 2020), e 18o no ranking mundial.

Dados os montantes consideráveis movimentados, o setor está entre os mais 
importantes investidores institucionais do País, respondendo por cerca de 23,4% da 
dívida pública nacional, uma economia constituída para repor patrimônio e garantir 
rendas e pecúlios às famílias. Esses ativos formados pelo setor superaram a casa de  
R$ 1,63 trilhão, batendo novo recorde no ano passado.

Atualmente, o volume de negócios do setor corresponde a aproximadamente 
6,3% do PIB, se considerada a participação da Saúde Suplementar, ou 3,5%, sem a 
movimentação das operadoras. Em 2021, o total anual de contratos alcançou R$ 306,3 
bilhões (sem Saúde e DPVAT), uma expansão de dois dígitos, de exatos 11,9% sobre o 
exercício do ano imediatamente anterior. Em termos reais, atingiu um crescimento de 
3,3%, figurando entre as atividades de maior poder de recuperação em um quadro de 
enorme complexidade.

Em todo o mundo, o setor de seguros goza de notório prestígio e da confiança de 
governos, empreendedores e da população, por agrupar duas características únicas: 
a de proteger os riscos de outras atividades econômicas, mediante a celebração de 
contratos para patrimônio, negócios e renda; e a de financiar, por meio de suas provisões 
técnicas, os mais diversos segmentos a partir de operações no mercado financeiro.

Ativos financeiros da ordem de 

R$ 1,6 trilhão de garantias = 23,4%  
da dívida pública brasileira consolidada

Movimentação  
anual representa cerca de  

6,3% do PIB

Para se ter uma ideia, a cifra paga em benefícios, indenizações, resgates, sorteios, 
despesas médicas e odontológica, da ordem de R$ 393,2 bilhões em 2021, supera o 
orçamento de pequenas e grandes prefeituras e dotações de alguns dos principais 
ministérios. Essa abrangente proteção assegura, entre outros fatores, a reposição de 
perdas financeiras, a retomada de negócios e a estabilidade das famílias.

Essas peculiaridades tornam o setor de seguros impactante para a economia, ao fomentar 
seu desenvolvimento, para sociedade brasileira, ao reduzir suas vulnerabilidades e para 
a infraestrutura, ao mitigar seus riscos.



milhões

A expansão do setor segurador é, portanto, um importante instrumento para desonerar 
o Estado, porque há seguro para tudo e para todos. Desde produtos com coberturas 
assistenciais complementares, como planos de saúde privados e planos de previdência 
complementar aberta, em linha com a agenda nacional de reformas estruturais, 
passando pela linha de dezenas de coberturas para proteger e abrigar todas as classes 
sociais, principalmente os mais vulneráveis, por meio dos microsseguros.

O setor de seguros brasileiro em 2021

49 milhões de 29 milhões
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161 empresas de Resseguro
Fonte: Fenaber146seguradoras

Fonte: Susep

Benefícios, indenizações, resgates,  
sorteios e despesas médicas e odontológicas

Composição do Mercado Segurador

* Dados da ANS projetados  
para o 4º trimestre.

entidades abertas de 
Previdência Complementar
Fonte: Susep

empregos  
gerados diretamente
Fonte: RAIS 2020

13 177
mil

Operadoras de Planos 
e Seguros Privados de 
Assistência à Saúde
Fonte: FenaSaúde

profissionais peritos, 
avaliadores de seguros, 
auditores atuariais
Fonte: RAIS/Subgrupos 2020

959 3,6
mil

empresas de Capitalização
Fonte: FenaCap

corretores de seguros
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Saúde Suplementar

202,6 bilhões*
(51,5%)

(25,9%)

(11,7%)
45,9 bilhões

101,8 bilhões

Cobertura de Pessoas 
(Acumulação)

Seguros de Danos

Capitalização

20,5 bilhões
(5,2%)

Cobertura de Pessoas 
(Planos de Risco)

17,6 bilhões
(4,5%)

4,9 bilhões
(1,2%)

Cobertura de Pessoas  
(Benefícios de  

Planos Tradicionais)

Total
393,2 bilhões



O Sistema de  
Seguros Privados e da Saúde Suplementar

Representação Institucional

Ministério da Saúde

Câmara de Saúde Suplementar

Operadoras de Planos e Seguros 
Privados de Assistência à Saúde

Sistema de Saúde 
Suplementar

Sistema Nacional de 
Seguros Privados

Ministério da Economia

Empresas de Seguro, 
Previdência Privada 
e Capitalização

Empresas de Resseguro

Corretores Habilitados

SUSEP
Superintendência de 
Seguros Privados

Conselho Nacional  
de Seguros PrivadosCNSP CONSU

Conselho de  
Saúde Suplementar

ANS
Agência Nacional de 
Saúde Suplementar
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A fim de disseminar a cultura de seguros, uma das pautas estratégicas da CNseg, foi 
criado o Programa de Educação em Seguros. 

Desde 2016, ano de sua criação, inúmeras ações de comunicação institucional nas 
mídias sociais, realização de workshops, produção de livretos, guias, cartilhas, entre 
outras iniciativas, são promovidas para fornecer informações estruturadas a todos os 
públicos, ajudando-os na decisão de compra e escolhas de proteção adequada à saúde, 
patrimônio, pecúlios e renda. 

As ações são voltadas para ampliar o conhecimento de consumidores, membros dos 
Poderes Executivo, Legislativo e do Judiciário, órgãos de defesa do consumidor, im-
prensa e demais stakeholders.



Visão
Ser reconhecida como  
representante eficiente 
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.

O Programa articula as ações 
de comunicação institucional da 
Confederação, que compreendem 
projetos e atividades tais como:  

Missão
Contribuir para o 
desenvolvimento do sistema de 
seguros privados, representar 
suas associadas e disseminar a 
cultura do seguro, concorrendo 
para o progresso do País.

Conjuntura CNseg

Livretos

Eventos

Estudos

Glossário do Seguro

Portal da CNseg

Revista de Seguros

Revista Jurídica de Seguros

Rádio CNseg

com programação em podcast

Presença em mídias sociais

Facebook, Linkedin, 
YouTube e Instagram

Parceria com emissoras de rádio

BandNews FM (RJ, DF, PR, RS), 
Alpha FM (SP), e JB FM Rio



CNseg – A Confederação Nacional das Seguradoras é uma associação civil, com atu-
ação em todo território nacional, congregando as Federações que representam as 
empresas integrantes dos segmentos de Seguros Gerais, Previdência Privada Comple-
mentar aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização.

Representa os segmentos de seguros 
de danos e responsabilidades.

Representa as seguradoras 
especializadas em saúde e as 
empresas líderes de planos privados 
de proteção da saúde, nos âmbitos 
médico-hospitalar e odontológico.

Representa o segmento de proteção 
de pessoas, que inclui seguro de 
vida e previdência privada.

Representa o segmento de 
títulos de capitalização, que 
inclui soluções de acumulação 
e de negócios com sorteios.

www.cnseg.org.br

https://www.facebook.com/CNseg/
https://br.linkedin.com/company/cnseg
https://www.youtube.com/channel/UC6PasI3AHX9NGmYZsfpLT9g
https://radio.cnseg.org.br/
https://www.instagram.com/cnseg_oficial/
https://www.cnseg.org.br/
https://www.cnseg.org.br/

