
 
CONSEGURO 2021: CREDENCIAMENTO DA IMPRENSA COMEÇA HOJE 

Evento será totalmente online 

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 2021 – O credenciamento da imprensa para a 
cobertura da Conseguro 2021, iniciativa da Confederação Nacional das Seguradoras – 
CNseg, começa nesta quinta-feira, 9 de setembro. A décima edição do maior evento do 
mercado de seguros do Brasil ocorrerá entre os dias 27 de setembro e 1º de outubro e, 
pela primeira vez, será totalmente online. Esse formato é uma inovação, em respeito às 
regras de isolamento social. 

A conferência da CNseg é gratuita e já conta com mais de 2.000 inscritos. Os jornalistas 
interessados podem se credenciar enviando e-mail para imprensa.cnseg@cdn.com.br. 

Este ano, a Conseguro reunirá nomes que refletem o peso do setor na economia 
brasileira – receita anual de prêmios equivalente a 6,7% do Produto Interno Bruto (PIB). 
Especialistas, reguladores e representantes de poderes da República analisarão a atual 
conjuntura do país, debaterão perspectivas pós-pandemia e temas estratégicos como 
regulação, open insurance, novas modalidades de seguro digital, 
diversidade, comunicação, sustentabilidade, novas tecnologias e bem-estar. Ao todo, 
serão cerca de 130 participantes, entre palestrantes, debatedores, moderadores etc. 

Para a abertura da Conseguro 2021, dia 27 de setembro, às 10 horas, está confirmada a 
presença de Adolfo Sachsida, secretário de Política Econômica da Secretaria Especial de 
Fazenda do Ministério da Economia, que falará sobre “Percepções do Brasil de hoje”. 
Logo depois, às 11 horas, os economistas Marcos Lisboa, presidente do Insper, Marcio 
Holland, professor da FGV, e Carlos Kawall, diretor do ASA Investments, apresentarão 
suas visões sobre “O Brasil do amanhã”.  

Já o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, falará sobre “Segurança 
jurídica nos tempos atuais”, no último dia do evento, 1º. de outubro, às 11horas. Na 
mesma data, às 11h40, Luana Génot, Fundadora e Diretora Executiva do Instituto 
Identidades do Brasil, vai abordar o tema “Diversidade e Inclusão: por que é importante 
falar sobre isso?”.  

O Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, avalia que a Conseguro deste ano será um 
espaço muito relevante para o debate dos grandes temas nacionais e desafios impostos 
pelo novo contexto social pós-pandemia. “O setor se mostrou extremamente resiliente 
e a pandemia deixou ainda mais clara a importância da cultura da proteção contra o 
imponderável, para manter o equilíbrio financeiro das famílias, das empresas e 
instituições. O seguro está na base dessa proteção”, comenta.  



A programação completa da Conseguro 2021 estará disponível 
em https://conseguro.cnseg.org.br/. Nesse endereço também poderão ser 
encontrados os nomes e os perfis dos participantes, bem como uma Sala de Imprensa 
onde press releases e outras informações necessárias à cobertura do evento serão 
disponibilizadas. 

Serviço:  
Conseguro 2021  
Quando: 27/09 a 01/10  
Inscrições gratuitas: conseguro.cnseg.org.br  
Horário: a partir das 10h em 27/09 e a partir das 11h nos demais dias 
Contato: Mariza Louven 
imprensacnseg@cdn.com.br 

 

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 contribuir para o desenvolvimento do sistema de seguros privados, 

representar suas associadas e disseminar a cultura do seguro, concorrendo para o progresso 

do País. 

 

 


