
17,5 milhões 
de veículos segurados1

9,9 milhões 
de residências seguradas1

15,6 milhões 

de contratos de planos de acumulação 
e de risco de previdência2

47,9 milhões 

de planos de assistência médica3

22 milhões 

de planos exclusivamente odontológicos3

15,9 milhões 

de pessoas clientes de capitalização4

(1) Estimativa da FenSeg para 2016. (2) Fonte: FenaPrevi. (3) Os dados de beneficiários 
de Saúde têm como fonte o TABNET (Ministério da Saúde), com data de extração em 
17/05/17, informadas pela FenaSaúde. (4) Fonte: FenaCap.

o setor de seguros
no brasil em 2016

6,4% do PIB 
porcentagem do Produto Interno Bruto 
movimentada pelo mercado de seguros

1,1 milhão 
de empresas clientes de capitalização4

Seguros de Danos R$ 36,6 bilhões

Cobertura de pessoas 
acumulação R$ 54,1 bilhões

Cobertura de pessoas 
benefícios de planos 
tradicionais

R$ 1,9 bilhão

Cobertura de pessoas 
planos de risco R$ 9 bilhões

Saúde Suplementar R$ 137,2 bilhões

Capitalização R$ 21 bilhões

TOTAL R$ 259,8 bilhões

indenização, sorteio, 
resgate e benefício

Consulte o Relatório de Atividades das Ouvidorias em: 

https://goo.gl/s4NkWt

Consulte o Guia de Acesso do Consumidor às Empresas 

de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 

Suplementar e Capitalização em: https://goo.gl/SHzM0F

FENSEG FENAPREVI FENASAÚDE FENACAP

a cnseg
A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência 

Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg é uma associação 

civil, com atuação em todo o território nacional, que congrega as Federações 

que representam as empresas integrantes dos respectivos segmentos.

operadoras  
associadas*

68

seguradoras e entidades 
abertas de previdência 

complementar

70

seguradoras

17

sociedades de 
capitalização

* 9 seguradoras especializadas em saúde; 10 medicinas de grupo; 4 odontologias de grupo

91%
do valor 

arrecadado em 
Seguros Gerais

98%
do valor arrecadado 

em Previdência 
Privada e Vida

92%
da arrecadação 

em Capitalização

84%
da arrecadação 
das associadas  
da FenaSaúde

empresas e grupos participaram  
do relatório, e representam:

56

23

a importância
das ouvidorias
A Ouvidoria atua como canal de acesso dos consumidores e é ferramenta 

estratégica de melhoria de produtos e processos. Sua importância foi 

reconhecida pelo Conselho da Justiça Federal com a aprovação do seguinte 

enunciado apresentado pela CNseg na I Jornada de Prevenção e Solução 

Extrajudicial de Litígios, em agosto de 2016: 

As Ouvidorias servem como um importante instrumento de solução 

extrajudicial de conflitos, devendo ser estimulada a sua implantação, 

tanto no âmbito das empresas, como da Administração Pública.

Enunciado nº 56

Relatório de  
Atividades das  

Ouvidorias

Confederação Nacional das Empresas 
de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida,
Saúde Suplementar e Capitalização
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2%

11%

69%

10%

8%

a comissão
de ouvidoria da cnseg
Criada em 2005, a Comissão de Ouvidoria conta com empresas que são 
responsáveis por 94% da arrecadação do mercado representado pela 
CNseg, e atua como foro de discussão, compartilhamento de informações 
e boas práticas no tratamento das demandas dos consumidores.  
A Comissão tem contribuído para a “proteção do consumidor”, que é uma 
das ênfases do Planejamento Estratégico da CNseg para os anos de 2016 
a 2019. Dentre as ações realizadas em 2016 destacam-se:

 Colóquios de Proteção do Consumidor de Seguros: 2ª e 3ª edições 
do projeto, realizadas em Curitiba e Manaus, que contaram com a 
participação de mais de 100 representantes de Procons e outras 
entidades de proteção do consumidor.*

 2ª Celebração do Dia do Ouvidor e do Dia do Consumidor: evento 
realizado no Rio de Janeiro, com 120 participantes.*

 6ª Conferência de Proteção do Consumidor de Seguros: evento 
realizado em São Paulo, com mais de 200 participantes.*

 Guia de Acesso do Consumidor às Empresas do Setor de Seguros: 
publicação online que visa aperfeiçoar o relacionamento e facilitar a 
comunicação entre consumidores e companhias do setor, disponível 
em www.cnseg.org.br

 Curso de formação de analistas de Ouvidoria: atualização do conteúdo 
programático do curso oferecido pela Escola Nacional de Seguros.

 Curso de formação e certificação em Ouvidorias: concepção do curso 
que será oferecido pela Escola Nacional de Seguros a partir de 2018.

ramos e modalidades  
mais demandados

origem geográfica

Seguro de Automóvel 
Seguros Gerais

Seguro de Vida 
Seguros de Pessoas

Planos Médico-Hospitalares
Saúde Suplementar

Planos Individuais
Previdência Complementar Aberta

Modalidade Tradicional
Capitalização

decisão dos ouvidores

57%

motivos que mais geraram  
demandas por ramos e modalidades

Total

Previdência 
 Complementar 

Aberta

61%

98%

93%

95%
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como os consumidores 
acessam as ouvidorias

SEGUROS GERAIS

Processo de  
regulação do sinistro

Seguro de  
Automóvel

18%

Tempo de  
reparação do produto

Seguro de Garantia  
Estendida

66%

Processo de
regulação do sinistro

Seguro Compreensivo 
Residencial

23%
SEGUROS DE PESSOAS

Problemas  
com venda

Seguro de Vida

34%

Pagamento de 
indenização  

(prazo e valor)
VGBL / VAGP /  

VRGP / VRSA / VRI*

30%

Pagamento de 
indenização  

(prazo e valor)
Seguro Prestamista  

(exceto Habitacional e Rural)

34%

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA

Pagamento de resgate 
(prazo e valor)
Planos Individuais

24%

Pagamento de resgate 
(prazo e valor)
Planos Coletivos

21%

Saldo  
devedor

Assistência Financeira

39%

SAÚDE SUPLEMENTAR

Negativa  
de autorização
Médico-Hospitalar  

Coletivo Empresarial

12%

Tempo/dificuldade  
no agendamento
Médico-Hospitalar  

Individual

11%

Negativa  
de autorização
Médico-Hospitalar  

Coletivo por Adesão

15%

Tempo  
da autorização

Odontológico 
Coletivo Empresarial

12%

Negativa  
de autorização

Odontológico 
Individual

19%

Tempo/dificuldade  
no agendamento

Odontológico 
Coletivo por Adesão

11%

CAPITALIZAÇÃO

Prazo de resgate  
e/ou restituição

Tradicional

17%

Pós-venda: 
cancelamento

Popular

23%

Resgate e/ou restituição 
(forma processada)

Incentivo

40%

127.107

66%

49%
Telefone

68%
Microsseguros 

de Danos

11%
Susep

56%
Seguro de  

Garantia Estendida

9%
Site da empresa

52%
Odontológico 

Coletivo por Adesão

das demandas foram 
recebidas pelos canais 
diretos das empresas

Os ramos com maior 
percentual de demandas 

procedentes foram:

DEMANDAS 2016

A concentração de 
demandas na região 
Sudeste reflete a 
maior penetração de 
seguros nessa região. O segmento 
com menor concentração de demandas 
oriundas do Sudeste é o de Seguros Gerais 
(62%) e o com maior concentração é o de  
Saúde Suplementar (83%).

5 
dias

3 
dias

tempo de resposta

 Microsseguros de Danos

 Seguros de Vida

 Planos Médico-Hospitalares Individuais

 Seguros Odontológicos Individuais

Susep 

15 dias
prazo máximo

ANS 

7 ou 30 dias úteis*
prazo máximo

ramos com respostas mais 
rápidas das ouvidorias

60.733Seguros Gerais 48%

35.932Saúde Suplementar 28%

19.068Seguros de Pessoas 15%

7.2456%

Capitalização 4.1293%
* Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), Vida com Atualização Garantida e Performance (VAGP), 

Vida com Remuneração Garantida e Performance (VRGP), Vida com Remuneração Garantida e 
Performance sem Atualização (VRSA) e Vida com Renda Imediata (VRI)
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regulação do sinistro

Seguro Compreensivo 
Residencial

23%
SEGUROS DE PESSOAS

Problemas  
com venda

Seguro de Vida

34%

Pagamento de 
indenização  

(prazo e valor)
VGBL / VAGP /  

VRGP / VRSA / VRI*

30%

Pagamento de 
indenização  

(prazo e valor)
Seguro Prestamista  

(exceto Habitacional e Rural)

34%

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA

Pagamento de resgate 
(prazo e valor)
Planos Individuais

24%

Pagamento de resgate 
(prazo e valor)
Planos Coletivos

21%

Saldo  
devedor

Assistência Financeira

39%

SAÚDE SUPLEMENTAR

Negativa  
de autorização
Médico-Hospitalar  

Coletivo Empresarial

12%

Tempo/dificuldade  
no agendamento
Médico-Hospitalar  

Individual

11%

Negativa  
de autorização
Médico-Hospitalar  

Coletivo por Adesão

15%

Tempo  
da autorização

Odontológico 
Coletivo Empresarial

12%

Negativa  
de autorização

Odontológico 
Individual

19%

Tempo/dificuldade  
no agendamento

Odontológico 
Coletivo por Adesão

11%

CAPITALIZAÇÃO

Prazo de resgate  
e/ou restituição

Tradicional

17%

Pós-venda: 
cancelamento

Popular

23%

Resgate e/ou restituição 
(forma processada)

Incentivo

40%

127.107

66%

49%
Telefone

68%
Microsseguros 

de Danos

11%
Susep

56%
Seguro de  

Garantia Estendida

9%
Site da empresa

52%
Odontológico 

Coletivo por Adesão

das demandas foram 
recebidas pelos canais 
diretos das empresas

Os ramos com maior 
percentual de demandas 

procedentes foram:

DEMANDAS 2016

A concentração de 
demandas na região 
Sudeste reflete a 
maior penetração de 
seguros nessa região. O segmento 
com menor concentração de demandas 
oriundas do Sudeste é o de Seguros Gerais 
(62%) e o com maior concentração é o de  
Saúde Suplementar (83%).

5 
dias

3 
dias

tempo de resposta

 Microsseguros de Danos

 Seguros de Vida

 Planos Médico-Hospitalares Individuais

 Seguros Odontológicos Individuais

Susep 

15 dias
prazo máximo

ANS 

7 ou 30 dias úteis*
prazo máximo

ramos com respostas mais 
rápidas das ouvidorias

60.733Seguros Gerais 48%

35.932Saúde Suplementar 28%

19.068Seguros de Pessoas 15%

7.2456%

Capitalização 4.1293%
* Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), Vida com Atualização Garantida e Performance (VAGP), 

Vida com Remuneração Garantida e Performance (VRGP), Vida com Remuneração Garantida e 
Performance sem Atualização (VRSA) e Vida com Renda Imediata (VRI)
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2%

11%

69%

10%

8%

a comissão
de ouvidoria da cnseg
Criada em 2005, a Comissão de Ouvidoria conta com empresas que são 
responsáveis por 94% da arrecadação do mercado representado pela 
CNseg, e atua como foro de discussão, compartilhamento de informações 
e boas práticas no tratamento das demandas dos consumidores.  
A Comissão tem contribuído para a “proteção do consumidor”, que é uma 
das ênfases do Planejamento Estratégico da CNseg para os anos de 2016 
a 2019. Dentre as ações realizadas em 2016 destacam-se:

 Colóquios de Proteção do Consumidor de Seguros: 2ª e 3ª edições 
do projeto, realizadas em Curitiba e Manaus, que contaram com a 
participação de mais de 100 representantes de Procons e outras 
entidades de proteção do consumidor.*

 2ª Celebração do Dia do Ouvidor e do Dia do Consumidor: evento 
realizado no Rio de Janeiro, com 120 participantes.*

 6ª Conferência de Proteção do Consumidor de Seguros: evento 
realizado em São Paulo, com mais de 200 participantes.*

 Guia de Acesso do Consumidor às Empresas do Setor de Seguros: 
publicação online que visa aperfeiçoar o relacionamento e facilitar a 
comunicação entre consumidores e companhias do setor, disponível 
em www.cnseg.org.br

 Curso de formação de analistas de Ouvidoria: atualização do conteúdo 
programático do curso oferecido pela Escola Nacional de Seguros.

 Curso de formação e certificação em Ouvidorias: concepção do curso 
que será oferecido pela Escola Nacional de Seguros a partir de 2018.

ramos e modalidades  
mais demandados

origem geográfica

Seguro de Automóvel 
Seguros Gerais

Seguro de Vida 
Seguros de Pessoas

Planos Médico-Hospitalares
Saúde Suplementar

Planos Individuais
Previdência Complementar Aberta

Modalidade Tradicional
Capitalização

decisão dos ouvidores

57%

motivos que mais geraram  
demandas por ramos e modalidades

Total

Previdência 
 Complementar 

Aberta

61%

98%

93%

95%
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Tradicional
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cancelamento

Popular
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Resgate e/ou restituição 
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40%

127.107
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49%
Telefone
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de Danos

11%
Susep
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Seguro de  

Garantia Estendida
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Site da empresa
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Odontológico 

Coletivo por Adesão

das demandas foram 
recebidas pelos canais 
diretos das empresas

Os ramos com maior 
percentual de demandas 

procedentes foram:

DEMANDAS 2016

A concentração de 
demandas na região 
Sudeste reflete a 
maior penetração de 
seguros nessa região. O segmento 
com menor concentração de demandas 
oriundas do Sudeste é o de Seguros Gerais 
(62%) e o com maior concentração é o de  
Saúde Suplementar (83%).
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 Seguros de Vida

 Planos Médico-Hospitalares Individuais

 Seguros Odontológicos Individuais

Susep 

15 dias
prazo máximo

ANS 

7 ou 30 dias úteis*
prazo máximo

ramos com respostas mais 
rápidas das ouvidorias

60.733Seguros Gerais 48%

35.932Saúde Suplementar 28%

19.068Seguros de Pessoas 15%

7.2456%

Capitalização 4.1293%
* Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), Vida com Atualização Garantida e Performance (VAGP), 

Vida com Remuneração Garantida e Performance (VRGP), Vida com Remuneração Garantida e 
Performance sem Atualização (VRSA) e Vida com Renda Imediata (VRI)
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17,5 milhões 
de veículos segurados1

9,9 milhões 
de residências seguradas1

15,6 milhões 

de contratos de planos de acumulação 
e de risco de previdência2

47,9 milhões 

de planos de assistência médica3

22 milhões 

de planos exclusivamente odontológicos3

15,9 milhões 

de pessoas clientes de capitalização4

(1) Estimativa da FenSeg para 2016. (2) Fonte: FenaPrevi. (3) Os dados de beneficiários 
de Saúde têm como fonte o TABNET (Ministério da Saúde), com data de extração em 
17/05/17, informadas pela FenaSaúde. (4) Fonte: FenaCap.

o setor de seguros
no brasil em 2016

6,4% do PIB 
porcentagem do Produto Interno Bruto 
movimentada pelo mercado de seguros

1,1 milhão 
de empresas clientes de capitalização4

Seguros de Danos R$ 36,6 bilhões

Cobertura de pessoas 
acumulação R$ 54,1 bilhões

Cobertura de pessoas 
benefícios de planos 
tradicionais

R$ 1,9 bilhão

Cobertura de pessoas 
planos de risco R$ 9 bilhões

Saúde Suplementar R$ 137,2 bilhões

Capitalização R$ 21 bilhões

TOTAL R$ 259,8 bilhões

indenização, sorteio, 
resgate e benefício

Consulte o Relatório de Atividades das Ouvidorias em: 

https://goo.gl/s4NkWt

Consulte o Guia de Acesso do Consumidor às Empresas 

de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde 

Suplementar e Capitalização em: https://goo.gl/SHzM0F

FENSEG FENAPREVI FENASAÚDE FENACAP

a cnseg
A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência 

Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg é uma associação 

civil, com atuação em todo o território nacional, que congrega as Federações 

que representam as empresas integrantes dos respectivos segmentos.

operadoras  
associadas*

68

seguradoras e entidades 
abertas de previdência 

complementar

70

seguradoras

17

sociedades de 
capitalização

* 9 seguradoras especializadas em saúde; 10 medicinas de grupo; 4 odontologias de grupo

91%
do valor 

arrecadado em 
Seguros Gerais

98%
do valor arrecadado 

em Previdência 
Privada e Vida

92%
da arrecadação 

em Capitalização

84%
da arrecadação 
das associadas  
da FenaSaúde

empresas e grupos participaram  
do relatório, e representam:

56

23

a importância
das ouvidorias
A Ouvidoria atua como canal de acesso dos consumidores e é ferramenta 

estratégica de melhoria de produtos e processos. Sua importância foi 

reconhecida pelo Conselho da Justiça Federal com a aprovação do seguinte 

enunciado apresentado pela CNseg na I Jornada de Prevenção e Solução 

Extrajudicial de Litígios, em agosto de 2016: 

As Ouvidorias servem como um importante instrumento de solução 

extrajudicial de conflitos, devendo ser estimulada a sua implantação, 

tanto no âmbito das empresas, como da Administração Pública.

Enunciado nº 56

Relatório de  
Atividades das  

Ouvidorias

Confederação Nacional das Empresas 
de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida,
Saúde Suplementar e Capitalização


