
 

Conseguro 2019: inscrições abertas para nona edição 

Evento ocorre a cada dois anos e discute ações para desenvolvimento do mercado segurador 

Estão abertas as inscrições da Conseguro 2019, que ocorrerá desta vez em Brasília (CICB – 

Centro Internacional de Convenções do Brasil), nos dias 4 e 5 de setembro, e terá como 

tema central “As novas fronteiras do desenvolvimento”. Cerca de 800 participantes são 

esperados nessa nona edição do encontro, um dos principais do calendário de eventos do 

mercado segurador, realizado a cada dois anos.  

A pauta da Conseguro destacará os temas mais relevantes e estratégicos para uma trajetória 

de crescimento firme e continuado do setor.  Uma programação especial está sendo 

preparada para trazer conhecimento com discussões técnicas e novidades sobre as últimas 

tendências para o mercado segurador.  

Quatro outros eventos estarão incorporados na edição 2019 da Conseguro: 13º Seminário 

Controles Internos & Compliance, Auditoria e Gestão de Riscos; 9ª Conferência de Proteção 

do Consumidor de Seguros; 6º Encontro Nacional de Atuários e a 1ª Conferência de 

Sustentabilidade e Diversidade.  

Inscrições e outras informações pelo link: https://eventos.cnseg.org.br/eventos/evento/9-

conseguro/ 

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 congregar as lideranças das 

Associadas, elaborar o planejamento estratégico do setor, colaborar para o aperfeiçoamento da regulação 

governamental, coordenar ações institucionais de debates, divulgação e educação securitária e representar as 

Associadas perante as autoridades públicas e entidades nacionais e internacionais do mercado de seguros.  

Mais informações:  
Superintendência - Executiva de Comunicação e Imprensa da CNseg 
Superintendente-Executiva: 

Vera Soares 
Tel.: (21) 2510-7739 
vera.soares@cnseg.org.br  

Coordenação de Comunicação e Imprensa: 

Neide Fujioka 
Tel.: (21) 2510-7938 
neide.fujioka@cnseg.org.br  

Vagner Ricardo 
Tel.: (21) 2510 - 7713 
vagner.ricardo@cnseg.org.br  

Cláudia Mara Alcon dos Santos  
Tel.: (21) 2510- 7814 
claudiamara@cnseg.org.br 
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