
 

 

Ouvidorias do setor segurador apresentaram 94% de efetividade nas 

demandas em 2018 

9ª edição do Relatório de Atividades das Ouvidorias do Setor de Seguros CNseg acaba de ser lançada 

As ouvidorias do setor segurador vinculadas à Confederação das Seguradoras (CNseg) atenderam a mais 

de 150 mil demandas em 2018, apresentando um índice de efetividade de 94%, ou seja, apenas 6% das 

demandas repercutiram em outras instâncias, como Susep, Procons e Ações Judiciais. Essas informações 

estão contidas na 9ª edição do “Relatório de Atividades das Ouvidorias do Setor de Seguros” -  referente 

a 2018 - , elaborado pela CNseg por meio de sua Comissão de Ouvidoria. Para o Relatório, foram 

coletadas informações de 81 empresas e grupos associados, representando 90,1% da arrecadação de 

Seguros Gerais; 97,4% de Previdência Privada e Vida; 85,9% de Capitalização e 84,8% de Saúde 

Suplementar. 

“O Relatório compõe um diagnóstico setorial das demandas dos consumidores nas Ouvidorias, com 

relação aos produtos e serviços ofertados pelas empresas de seguros. O objetivo desta publicação é 

apresentar o monitoramento das demandas, identificando temas de maior atenção e tendências, 

visando oferecer mais uma fonte de informações aos Ouvidores que os auxiliem no desempenho de sua 

missão”, afirma o presidente da CNseg, Marcio Coriolano. 

Além de números de atendimento, detalhados por ramos, modalidades e por canais mais demandados, 

o Relatório de Ouvidoria ainda apresenta, ainda, os principais projetos desenvolvidos em 2018 pela 

Comissão de Ouvidoria, em parceria com a Comissão de Relações de Consumo, ambas da CNseg. Entre 

os destaques, a 4ª Celebração do Dia do Ouvidor e do Dia do Consumidor, o 6º Colóquio de Proteção do 

Consumidor de Seguros e a 8ª Conferência de Proteção do Consumidor de Seguros. 

Segundo o presidente da Comissão de Ouvidoria da CNseg, Silas Rivelle Jr., os indicadores apresentados 

no Relatório “evidenciam a relevância do trabalho dos profissionais das Ouvidorias  no exercício de suas 

atribuições de mediação, prevenção e solução de conflitos, propondo melhorias de produtos e 

processos”. 

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 

http://cnseg.org.br/publicacoes/relatorio-de-atividades-das-ouvidorias-do-setor-de-seguros-2018.html
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Vera Soares 
Tel.: (21) 2510-7739 
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Neide Fujioka 
Tel.: (21) 2510-7938 
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Vagner Ricardo 
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