
 

13º Insurance Service Meeting e o 4º Encontro de Inteligência de Mercado 

continuam  com inscrições abertas  

Eventos estão marcados para novembro e discutem inovações e macrotendências 

Dois eventos da CNseg, com debates sobre o papel das inovações tecnológicas no desenvolvimento do 

setor de seguros e a como melhor aproveitar as macrotendências mundiais, estão com as inscrições 

abertas. Trata-se do 13º Insurance Service Meeting e do 4º Encontro de Inteligência de Mercado, que 

serão realizados de 6 a 7 de novembro, no Transamerica Expo Center - São Paulo – SP. 

O Insurance Meeting reúne executivos e especialistas das áreas de Tecnologia da Informação, Negócios, 

Produtos e Serviços das seguradoras, interessados em avaliar inovação e avanços tecnológicos no setor. 

Desta vez, os participantes vão debater temas como ética e inteligência artificial, a tecnologia usada 

para ampliar a compreensão de doenças e oferecer alternativas de tratamento, entre outros. 

Uma programação que irá contar com palestrantes em nível internacional, no evento serão debatidos 

temas como sandbox, aplicações de blockchain em seguros e os desafios regulatórios, novos canais 

de vendas, inovação e criatividade na era digital, tecnologia no estudo de doenças e na busca da sua 

cura, Lei Geral de Proteção de Dados, previdência privada e os millenials, entre outros 

Nessa edição do Encontro de Inteligência de Mercado, especialistas se debruçarão sobre tendências do 

mercado segurador brasileiro, incluindo-se aí desafios para a ampliação da base de clientes, o público 

sênior e sua relação com o setor de seguros, a transformação digital em curso na China e seus impactos 

econômicos e sociais, entre outros tópicos.  

 

COMO UTILIZAR O DIGITAL COMO UM CANAL DE VENDAS 

Palestrante: Flavio Franco – Head of Customer Engineer LATAM da Google 

 

SANDBOX: A REGULAÇÃO EM UM AMBIENTE DE AVANÇOS 

TECNOLÓGICOS 

 

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.  

https://eventos.cnseg.org.br/eventos/evento/13-insurance-service-meeting-e-4-encontro-de-inteligencia-de-mercado/
https://eventos.cnseg.org.br/eventos/evento/13-insurance-service-meeting-e-4-encontro-de-inteligencia-de-mercado/


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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