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AS NOVAS FRONTEIRAS 
DO DESENVOLVIMENTO 

Realizada em Brasília, na Capital Federal, nos dias 
4 e 5 de setembro, a CONSEGURO 2019 reuniu  
líderes do mercado, autoridades do governo e 
especialistas do setor para debater como o  
seguro pode contribuir para o progresso e  
desenvolvimento econômico e social do Brasil,  
e também as novas tendências de negócio e  
consumo em um mundo diverso e tecnológico.  
A CONSEGURO agrega desde 2015 outros  
importantes eventos do setor realizados pela CNseg.  
Nesta edição, além do 6º Encontro Nacional de 
Atuários, a 9ª Conferência de Proteção do Consumidor 
de Seguros e o 13º Seminário de Controles Internos e 
Compliance, houve o lançamento da 1ª Conferência 
de Sustentabilidade e Diversidade. 
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do evento. 

Presidente Marcio Coriolano   

abre a 9ª CONSEGURO. 

horas de 
programação 

participantes 

palestrantes e 
debatedores 



“O setor de seguros tem muito a contribuir para a 
retomada do crescimento do Brasil em bases  
sustentáveis. Foi assim, e continua sendo, no mundo 
inteiro, reconhecido o seu protagonismo em prol do 
desenvolvimento das nações.” 
– Marcio Coriolano (presidente da CNseg) 

“Ninguém tem dúvidas de que o setor é um dos principais 
investidores institucionais do pais, com reservas de mais 
de R$ 1 trilhão. Seguro é um instrumento importante.  
Se não funcionamos, o setor público se sobrecarrega.” 
– Solange Vieira (superintendente da SUSEP) 

“Nós vivemos uma época de profunda transformação.  
Há um conjunto de inovações que cria o admirável  
mundo novo, que vai da nanotecnologia e da  
computação quântica à internet das coisas.” 
– Luís Roberto Barroso (Ministro do Supremo Tribunal Federal) 



“Esse é um tema (regulação) que tende a revolucionar 
alguns dos mercados, como o de seguros, como mostrou  
a Susep ao regulamentar o uso de peças não originais no 
seguro de carro e a liberalização do seguro intermitente, 
que possibilita um avanço no ambiente regulatório.” 
– Ricardo Cueva (Ministro do Superior Tribunal de Justiça) 

“O objetivo é reduzir fardos regulatórios para contribuir 
com a retomada do crescimento. Isso, porém, requer não 
só ações do regulador, como uma discussão com toda a 
sociedade sobre o financiamento para cuidar da saúde 
dentro do cenário de longevidade que temos pela frente.” 
– Leandro Fonseca (Diretor-presidente da ANS) 

“O Brasil convive com rápida transição demográfica.  
Antes, era um dos países mais jovens do mundo e agora  
mudou sua trajetória e estará entre os 10 países mais 
envelhecidos. E, ao contrário da Europa, nós não estamos 
enriquecendo antes de envelhecer. Então, teremos de ficar 
ricos após envelhecer, o que é desafio mais complexo.” 
– Leonardo Rolim (Secretário de Previdência) 



A Rádio CNseg 
acompanhou o evento 
e disponibiliza em  
sua programação 
entrevistas exclusivas 
com os palestrantes  
e debatedores. 

radio.cnseg.org.br 

O evento também foi destaque na programação 
de nossas rádios parceiras.  

t.ly/JJezB 

t.ly/y8Jw2 

http://radio.cnseg.org.br/radiocnseg/?s=%22conseguro+2019%22
https://t.ly/JJezB
https://t.ly/JJezB
https://t.ly/y8Jw2
https://t.ly/y8Jw2


t.ly/wKMz5 

Em parceria inédita com a CNseg, o canal  MyNews, 
comandado pela jornalista Mara Luquet, fez a cobertura 
do evento em um estúdio montado para a realização de 

entrevistas com personalidades do mercado.  

Com uma campanha pré, durante e pós, as redes 
sociais da CNseg  movimentaram o digital com 

temas da CONSEGURO 2019.  

facebook.com/cnseg 

linkedin.com/company/cnseg 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ttp04MDYJcdHqSC1Skz-lXQNgIC9sNn
https://www.linkedin.com/company/cnseg/
https://www.facebook.com/CNseg/


t.ly/6g5zb 

Assista ao vídeo de  
cobertura do evento!  

cnseg.org.br 

Leia a cobertura completa 
no Portal da CNseg. 

Confira a nossa galeria  
de fotos no Flickr t.ly/y8Dly 

https://flic.kr/s/aHsmGHpDdg
https://www.youtube.com/watch?v=guTpgbfMk6o
http://cnseg.org.br/noticias/veja-a-cobertura-completa-do-1-dia-da-conseguro-2019-e-dos-eventos-paralelos.html

