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Setor de Seguros:
proteção e
desenvolvimento

Estratégico ao crescimento, tático
à proteção de riscos, o setor segurador cumpre um papel de destaque em duas frentes relevantes
ao desenvolvimento nacional: no
fomento das atividades, na condição de investidor institucional,
e na reposição das perdas de bens
segurados. Sua importância, reconhecida por players econômicos
ou atores sociais, reflete-se em
números grandiosos do setor. É
líder em arrecadação de prêmios
na América Latina, o 13º lugar no
ranking mundial de seguros e gera
mais de 177 mil empregos diretos.

No País, sua receita anual equivale a cerca de 6,7% do PIB, com a inclusão do
segmento de Saúde Suplementar, ou a 3,7%, se considerada somente a arrecadação dos seguros de Danos e Responsabilidades, Previdência e Vida, e títulos de
Capitalização. Seus ativos garantidos, alocados em títulos públicos e ações, somam cerca de R$ 1,5 trilhão, representando 23,5% da dívida pública brasileira.

Ativos financeiros da ordem de
R$ 1,5 trilhão de garantias = 23,5%
da dívida pública brasileira

Receita anual de
prêmios representa
cerca de 6,7% do PIB

Em 2020, ano marcado pela pandemia, o setor cumpriu a sua missão de desonerar o Governo de gastos para amparo à sociedade. Na forma de benefícios,
indenizações, resgates, sorteios, despesas médicas e odontológicas, foram pagos R$ 321 bilhões. O montante serviu, entre outros fatores, para a reposição
de perdas financeiras, a retomada de negócios e a estabilidade das famílias.
Dessa forma, torna mais resilientes todos os setores econômicos protegidos por
seguros, acelera sua retomada após algum infortúnio, reduz riscos sociais, pressões sobre os gastos públicos, gera empregos, renda e poupança doméstica com
as suas peculiaridades. Ajuda na infraestrutura, na estabilidade da economia e
no bem-estar da sociedade. O setor de seguros, o que inclui a Capitalização e a
Previdência Privada, é o passaporte da proteção e do desenvolvimento.
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Benefícios, resgates,
indenizações, sorteios,
despesas médicas e
odontológicas
Saúde Suplementar

167,9 bi • 52,3%

Composição
do mercado
segurador
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à Saúde

Cobertura de Pessoas
(Acumulação)

80,4 bi • 25,1%
Seguros de Danos

37,9 bi • 11,8%
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Capitalização

18,8 bi • 5,9%
Cobertura de Pessoas
(Planos de Risco)

11,9 bi • 3,7%
Cobertura de Pessoas
(Benefícios de Planos
Tradicionais)

4,0 bi • 1,2%
Total = R$320,9 bi
O setor pagou, em 2020, mais de
R$ 320,9 bilhões na forma de benefícios, indenizações, resgates, sorteios,
despesas médicas e odontológicas.
O montante pago à sociedade serviu,
entre outros fatores, para a reposição
de perdas financeiras, a retomada de
negócios e a estabilidade das famílias.
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O sistema de Seguros Privados
e de Saúde Suplementar
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Representação Institucional

O Setor de Seguros Brasileiro

O Programa de Educação em
Seguros integra a agenda estratégica da CNseg, e tem o objetivo geral de disseminar a cultura do seguro no País. Como
objetivos específicos, destacam-se: divulgar os fundamentos, conceitos, leis, normativos
e produtos do setor de seguros

para amplos públicos, incluindo os consumidores, órgãos de
defesa do consumidor, órgãos
da imprensa e os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
e; contribuir com os consumidores para escolher produtos e
serviços de seguros, previdência privada e capitalização.

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

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.

Eventos
Glossário do Seguro
Livretos
Portal da CNseg
Parceria com emissoras
de rádio: BandNews FM
(RJ e DF), Alpha FM (SP),
e JB FM Rio
Rádio CNseg, com
programação em
podcast, divulgada
também nos principais
agregadores
de conteúdo
Presença em mídias
sociais: Facebook,
Linkedin, YouTube
Cartilhas
Revista de Seguros
Revista Jurídica
de Seguros

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

Representa os segmentos
de seguros de danos e
responsabilidades.

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

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

www.cnseg.org.br

