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

Missão
Promover o desenvolvimento do mercado de Seguros Gerais, 
de Previdência Privada e Vida, de Saúde Suplementar e de Capitalização, 
visando o atendimento das necessidades dos cidadãos brasileiros, por 
meio do apoio e do fortalecimento de suas associadas, representando-as 
perante a sociedade e o Poder Público.

Diálogo aberto com a sociedade

Em linha com o Programa de Educação em Seguros, lançado 
este ano, a CNseg vem promovendo ações transformadoras 
com o propósito de ampliar o acesso às informações sobre o 
mercado de seguros e sua importância para a sociedade e para 
o Governo.

São destaques:

• Rádio CNseg - rádio online que transmite, 24 horas por dia, de 
segunda a segunda, entrevistas, boletins e quadros informativos 
(radio.cnseg.org.br);

• Presença nas redes sociais - atuação no Facebook e no Twitter 
para transmitir a importância dos seguros gerais, da previdência 
privada e vida, da saúde suplementar e da capitalização no 
desenvolvimento social e econômico do país, com ênfase na 
Educação em Seguros;

• Guias, livretos e cartilhas - publicações sobre os principais 
ramos do setor;

• Portal CNseg - portal institucional da Confederação e de suas 
Federações associadas (www.cnseg.org.br).
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Composição do Mercado Segurador

Benefícios para a sociedade

Geração de Emprego e Renda
203 mil empregos diretos e indiretos

Principais estatísticas do Mercado Segurador
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Compreende os segmentos de 
proteção de propriedades e 
responsabilidades.

Compreende o segmento de proteção 
de pessoas, que inclui seguros de vida e 
planos de previdência privada.

Compreende o segmento de planos 
privados de proteção da saúde, 
nos âmbitos médico-hospitalar e 
odontológico.

Compreende o segmento de 
planos de capitalização de rendas, 
com incentivos de sorteios.
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12,6 milhões
de planos de 
previdência

48,3 milhões
de beneficiários de 
planos de assistência 
médica

47,2 milhões
de beneficiários 
de planos de vida 
coletivos

17,5 milhões
de veículos 
segurados

9,9 milhões
de residências 
seguradas

2,1 bilhões
de títulos de 
capitalização

22,2 milhões
de beneficiários de 
planos exclusivamente  
odontológicos

10 milhões
de hectares de área 
segurada

• Seguros Gerais
R$ 37,8 bilhões em indenizações
652 mil vidas assistidas pelo seguro DPVAT

• Previdência Privada e Vida
R$ 1,9 bilhão em benefícios pagos
R$ 45,2 bilhões em resgates

• Saúde Suplementar
R$ 120,2 bilhões em despesas assistenciais
(pagamento de consultas, exames, dentistas, etc.)
1,4 bilhão de procedimentos autorizados
(internações, consultas e exames)

• Capitalização
R$ 17,4 bilhões em resgates
R$ 4,2 milhões em sorteios (média/dia)

Fontes: FenSeg - 2015; FenaPrevi - 2015; FenaSaúde - 2015; FenaCap - 2015; base de dados do Projeto Tábuas Biométricas (LabMA/UFRJ) - 2015.

Fonte: publicação “M
ercado Segurador Brasileiro 2015” | CN

seg

Fontes: FenSeg - out./2016; FenaPrevi - out./2016; FenaSaúde - set./2016; FenaCap - out./2016; 
Seguradora Líder DPVAT - 2015.


