
 
COMUNICAÇÃO É DESTAQUE NA CONSEGURO 2021  

Washington Olivetto e Hilaine Yaccoub debatem o tema dia 29  

 

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2021 – Pela primeira vez, a Comunicação estará 

presente na programação do maior evento do mercado de seguros do Brasil: a Conseguro 

2021, da Confederação Nacional das Seguradoras – CNseg. Na sua décima edição, em 

formato online, a conferência apresentará o painel “Os desafios da Comunicação numa 

sociedade em transformação”, dia 29 de setembro, das 16h30 às 17h30. O evento já conta 

com mais de 3.000 inscritos, o dobro de anos anteriores.  

O publicitário Washington Olivetto e a antropóloga do consumo Hilaine Yaccoub falarão no 

painel sobre “Os desafios da Comunicação numa sociedade em transformação”. Alexandre 

Nogueira, que é Presidente da Comissão de Comunicação e Marketing da CNseg e Diretor 

de Marketing do Grupo Bradesco Seguros, será o debatedor. A mediação ficará a cargo de 

Antônio Penteado Mendonça, sócio do Penteado Mendonça e Char Advocacia, também 

colunista do Estadão.  

A Conseguro 2021 está inovando em diversos aspectos, não apenas por direcionar seus 

holofotes para a Comunicação. O evento da CNseg é inclusivo, interativo e, pela primeira 

vez, totalmente gratuito. Os painéis contarão com tradutores e intérpretes de Libras, a 

Língua Brasileira de Sinais. Valorizará, ainda, o bem-estar e a inovação, trazendo quiz, yoga, 

meditação e o World Café – um espaço de diálogo sobre temas como o futuro do trabalho 

– para o seu ambiente virtual.  

Durante cinco dias, os painéis e debates contarão com cerca de 130 participantes. A 

programação completa está disponível no endereço https://conseguro.cnseg.org.br/. O 

credenciamento pode ser feito pelo e-mail imprensacnseg@cdn.com.br.  

 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  
Imprensa.cnseg@cdn.com.br  

  

Sobre a CNseg  

https://conseguro.cnseg.org.br/
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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. 

 

 


