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DESTAQUES DO RELATÓRIO DE  

Sustentabilidade do Setor  
de Seguros



A CNseg

A CNseg (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, 
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização) é 
uma associação civil, com atuação em todo o território nacional, que 
reúne quatro federações:

Juntas, essas federações representam 170 organizações que atuam 
no Brasil em seus respectivos segmentos como seguradoras, 
entidades abertas de previdência complementar, seguradoras 
especializadas em saúde, medicinas e odontologias de grupo,  
e sociedades de capitalização. 

FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais)

FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência 
Privada e Vida)

FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde 
Suplementar) 

FenaCap (Federação Nacional de Capitalização)  



Panorama da 
Sustentabilidade  
em Seguros 2018

“Para a sustentabilidade do setor, é imperativo um trabalho 
sistemático de educação em relação aos produtos de seguro, 
saúde suplementar (seguros e planos de saúde), capitalização 
e previdência privada e de regras claras e simplificadas para 
produtos e serviços ofertados em um mercado estritamente 
regulado, como forma de estimular a busca por proteção 
financeira por parte das empresas, famílias e indivíduos.”  

Marcio Serôa de Araujo Coriolano
Presidente da CNseg 

“Como atividade econômica estratégica para o 
desenvolvimento econômico-social brasileiro, o setor de 
seguros busca responder também aos demais anseios 
da sociedade relacionados à responsabilidade social das 
empresas. São preocupações legítimas que devem ser 
observadas para garantir ao mercado de seguros a conexão 
necessária com seus públicos de interesse, principalmente 
com o seu segurado e consumidores.”

Solange Beatriz Palheiro Mendes
Diretora de Relações de Consumo e Comunicação da CNseg 

“No setor de seguros, negócio e sustentabilidade andam 
lado a lado. Na prática, isso significa integrar as questões 
socioambientais e de governança para ampliar o espectro 
de gerenciamento de riscos e antecipar novas demandas 
de clientes, que cobram cada vez mais as empresas por um 
comportamento responsável em relação à sociedade e ao meio 
ambiente. O resultado dessa integração é a mitigação de riscos 
financeiros e reputacionais para todo o setor - além da geração 
de valor compartilhado com a nossa cadeia de valor.”

Fátima Lima
Presidente da Comissão de Sustentabilidade  
e Inovação da CNseg 



“Cada vez mais, a sustentabilidade tem pautado a conduta do setor de se-
guros. Os riscos climáticos e sociais são fontes primordiais de informação 
para as seguradoras, nos mais diversos segmentos de mercado. Além de 
aprimorarem o gerenciamento de riscos e os sistemas de governança, as 
ações sustentáveis são reconhecidas pelo consumidor na hora de escolher 
o seguro. Os desafios ligados a estes fatores abrem novo leque de oportu-
nidades para o setor.”

Antonio Trindade
Presidente da FenSeg

“A sustentabilidade passa, necessariamente, pela atenção e cuidado que se 
deve emprestar ao ser humano. É com esse objetivo que são estruturados 
os produtos dos segmentos de seguros de pessoas e de previdência 
complementar aberta.” 

Jorge Pohlmann Nasser
Presidente da FenaPrevi

“A sustentabilidade é hoje entendida como um princípio, um guia e 
uma missão para toda a sociedade, abrangendo múltiplas dimensões e 
integrando os elementos necessários ao bem-estar humano. Entre os 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável adotados pela ONU, destaca-
se pelo menos um especialmente relevante e conectado à atuação das 
operadoras de planos de saúde. No caso, o terceiro objetivo: ‘assegurar uma 
vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades’.” 

João Alceu Amoroso Lima
Presidente da FenaSaúde

“A construção de uma regulação adequada, que tenha como foco a ‘Visão 
Consumidor’ e o bem-estar das famílias brasileiras, é o que criará as 
condições para o desenvolvimento pleno e sustentável do setor de títulos 
de capitalização nas dimensões econômica e social. Tendo a inovação como 
força motriz, a capitalização tem muito a contribuir para o fomento da 
poupança interna, para a geração de empregos e a recomposição da renda.” 

Marcelo Gonçalves Farinha 

Presidente da FenaCap 



Os Princípios para Sustentabilidade 
em Seguros – PSI

Os Princípios para Sustentabilidade em Seguros (PSI), lançados pela 
UNEP-FI em 2012 em evento sediado pela CNseg, no Rio de Janeiro, 
constituem as principais referências mundiais para uma abordagem 
holística da sustentabilidade nos negócios do setor de seguros. 

Além da CNseg e da Susep, que são instituições apoiadoras dos PSI, o 
mercado segurador brasileiro conta com 10 empresas locais signatárias 
dos Princípios, além de outras que assinam por meio de suas matrizes.

Os quatro Princípios são os seguintes:

Princípio 1 Inclusão de questões Ambientais, Sociais e de 
Governança (ASG) nas tomadas de decisão que  
sejam relevantes para a atividade em seguros.

Princípio 2 Atuação em conjunto com clientes e parceiros comer-
ciais para aumento da conscientização sobre questões 
ambientais, sociais e de governança, gerenciamento de 
riscos e desenvolvimento de soluções.

Princípio 3 Atividade em parceria com governos, órgãos 
reguladores e outros públicos estratégicos para 
promover ações na sociedade sobre questões 
ambientais, sociais e de governança.

Princípio 4 Divulgação pública e regular de modo a demonstrar 
responsabilidade e transparência sobre os avanços  
na implementação dos Princípios.

Conheça mais sobre os Princípios para Sustentabilidade em Seguros em:  
https://www.unepfi.org/psi/ 

Conheça o compromisso assumido pelas signatárias dos PSI:  
goo.gl/Y6vepi

https://www.unepfi.org/psi/ 
http://goo.gl/Y6vepi


Indicadores do Relatório  
de Sustentabilidade do Setor  
de Seguros – 2018 

Princípio 1 PSI 

Integração de questões Ambientais, Sociais e de Governança (ASG) 
na tomada de decisão

60% das empresas afirmaram integrar questões ASG em seus 
planejamentos estratégicos.

34% das empresas afirmaram incluir critérios ASG nos processos de 
subscrição de riscos, 21% por meio da inclusão de questões ASG 
nas políticas gerais de subscrição de riscos da organização e 13% 
por meio de uma política específica para tratamento das questões 
ASG na subscrição de riscos.

32% das empresas afirmaram incluir questões ASG em sua política 
de investimentos (gestão própria ou gerida por terceiros).

Princípio 2 PSI

Engajamento com partes interessadas sobre questões ASG de 
gerenciamento de riscos e desenvolvimento de soluções de seguros

45% das empresas afirmaram que analistas e gestores da instituição 
passaram por treinamentos relacionados a temas ASG em 2018.

68% das empresas afirmaram que realizam pesquisas de satisfação 
com seus clientes, com 55% delas afirmando que avaliam também 
a satisfação com os canais de distribuição ou parceiros comerciais.

60% das empresas afirmaram que a opinião do cliente é 
considerada no desenvolvimento de novos produtos.



58% das empresas afirmaram possuir programas estruturados de 
treinamento e formação de corretores e parceiros comerciais.

34% das empresas declararam considerar os aspectos ASG nos 
processos de seleção e homologação de fornecedores.

Princípio 3 PSI

Atuação conjunta com outros públicos estratégicos

84% das empresas participam ativamente dos debates setoriais 
promovidos pela CNseg.

Princípio 4 PSI

Relato e divulgação das práticas de Sustentabilidade no Setor  
de Seguros Brasileiro

O Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros em 2018 
permanece aderente às diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) 
em sua versão mais recente, a Standard.

39 83% =
empresas  

participantes
de arrecadação

das empresas associadas às  
Federações que integram a CNseg



Mudanças Climáticas e o TCFD 
Criada em 2017, a força-tarefa do FSB (Financial Stability Board – 
Conselho de Estabilidade Financeira) sobre Divulgações Financeiras 
Relacionadas ao Clima desenvolveu recomendações para gestão 
e divulgação do impacto financeiro dos riscos climáticos nas 
organizações. Para mais informações consulte:  
https://www.fsb-tcfd.org/

No Brasil, a CNseg, a Susep e a Iniciativa PSI assinaram em 2018 a 
“Declaração do Rio sobre a transparência do risco climático pelo 
setor de seguros brasileiro”, reafirmando o apoio do mercado 
segurador nacional aos objetivos do Acordo de Paris sobre Mudanças 
Climáticas e abrindo o diálogo sobre formas práticas e efetivas de 
atender às recomendações do TCFD.

Conheça o compromisso assumido pelo setor segurador brasileiro:  
goo.gl/Y6vepi

Em relação às mudanças climáticas, as empresas participantes do 
Relatório afirmaram:

   têm conhecimento da relevância das mudanças climáticas 
para o seu negócio e

   integram esse tema em seu processo de gerenciamento de 
riscos/subscrição.

Entre as empresas que afirmaram ter conhecimento da relevância das 
mudanças climáticas para o seu negócio, o tema é considerado:

 no desenvolvimento de produtos e serviços que 
contribuam com a sociedade na superação de tais desafios, na 
avaliação da exposição de suas carteiras e nas políticas de aceitação  
de risco e modelos de subscrição;

24%por

29%

32%

https://www.fsb-tcfd.org/ 
http://goo.gl/Y6vepi


O Programa Educação em Seguros da CNseg foi criado em 2016 com 
o objetivo de levar informações sobre o setor às diversas instâncias 
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, às associações civis 
e às entidades de defesa do consumidor, além de aprimorar o 
conhecimento da população e das empresas sobre o setor. 

Em 2018, a Rádio CNseg e os livretos da Série 
Educação em Seguros foram contemplados com 
o Selo Enef, concedido pelo Comitê Nacional 
de Educação Financeira (Conef) a projetos de 
educação financeira, previdenciária e securitária, 
gratuitos e abertos, de interesse público e sem 
finalidade de promoção comercial.

 no processo e monitoramento dos riscos corporativos 
considerados mais relevantes ou prioritários;

 na avaliação dos ativos para investimentos de recursos  
próprios, reservas técnicas, fundos de previdências e demais recursos 
financeiros da companhia.

21%

13% 

por

por



Confira as principais ações do Programa Educação em Seguros da CNseg:

Mídias digitais

RÁDIO CNSEG 

http://radio.cnseg.org.br/radiocnseg/

Disponível online, a Rádio CNseg ofereceu em 2018 mais de 
500 edições de programas educati vos, somados a 452 boletins 

jornalísticos.

REDES SOCIAIS
A CNseg conta com 108,8 mil seguidores no Facebook, com  
alcance mensal de 99 mil pessoas, e 10 mil seguidores no  
LinkedIn, que acompanharam 128 postagens em 2018, ressal-

tando a importância dos seguros em todos os seus segmentos.

PORTAL CNSEG 

http://cnseg.org.br

Em 2018, 709 notícias foram publicadas no site da CNseg, 
atingindo 208,5 mil usuários e chegando à marca de 729,5 mil 

páginas visualizadas.

CANAL SEGURO 

https://goo.gl/CmneuF

No canal da Confederação no YouTube, estão disponíveis 29 vídeos 
informativos, que alcançaram mais de 4 milhões de visualizações 

em 2018. O canal conta com mais de mil pessoas inscritas.

Livretos

Os livretos de Educação em Seguros são escritos por especialistas, que 
abordam temas e conceitos relacionados à atividade seguradora com 
o objetivo de ampliar o conhecimento da sociedade sobre o seguro, 
possibilitando uma compra consciente e qualificada. 

Em 2018, a CNseg publicou o livreto Sustentabilidade em Seguros - 
Tendências, Desafios e Oportunidades, que descreve riscos e oportunidades 
na interface da agenda climática com o setor, os aspectos da regulação que 

devem ser considerados no modelo de negócios, as questões Ambientais, 

Sociais e de Governança (ASG) mais relevantes para esse mercado e uma 

reflexão sobre o cenário presente e as tendências para o futuro.

O livreto está disponível para leitura em:  

http://cnseg.org.br/publicacoes/livretos-de-educacao-em-seguros.html

CNseg CNseg

www

CNseg

http://radio.cnseg.org.br/radiocnseg/
http://cnseg.org.br
https://goo.gl/CmneuF
http://cnseg.org.br/publicacoes/livretos-de-educacao-em-seguros.html


Benefícios, Indenizações,  
Resgates e Sorteios

O impacto social e econômico do setor 
de seguros para a sociedade

O setor de Seguros do Brasil em 2018

R$ 68,5 bilhões 
Cobertura de Pessoas (acumulação)

R$ 1,9 bilhão 
Cobertura de Pessoas (benefícios 
de planos tradicionais)

R$ 9,1 bilhões 
Cobertura de pessoas  
(planos de risco)

R$ 162,2 bilhões 
Saúde Suplementar

R$ 18,4 bilhões 
Capitalização

R$ 36,3 bilhões 
Seguros de Danos

R$ 296,5 bilhões 
Total 

+ de 17,1 milhões 
de veículos segurados

Fonte: FenSeg

+ de 7,7 milhões  
de residências seguradas

Fonte: FenSeg

13 milhões de planos 
de previdência coletivos  
e individuais

Fonte: FenaPrevi

47,3 milhões de 
planos de assistência 
médica

Fonte: ANS

24,1 milhões de 
beneficiários de planos 
exclusivamente odontológicos 

Fonte: ANS

94 mil corretores  
de seguros  

Fonte: Fenacor

6,5% do PIB 
equivale ao mercado  
de seguros

Fonte: CNseg

17 milhões de pessoas 
físicas e jurídicas com  
títulos de capitalização

Fonte: FenaCap

150,7 mil empregos 
gerados diretamente

Fonte: RAIS 2017



CONSULTE O RELATÓRIO 

COMPLETO EM:


