
Portal das Estatísticas da CNseg 
O que é o Portal das Estatísticas da CNseg? 

O da CNseg Portal das Estatísticas 
(estatisticas.cnseg.org.br) reúne estudos, estatísticas 
e informações sobre o mercado segurador 
disponíveis às empresas associadas, aos funcionários 
da Confederação e aos profissionais parceiros. Ele é 
atualizado sempre que a SUSEP ou a ANS publicam 
novos dados sobre o Setor. 

 

 

 

 

 

 
Portal das Estatísticas é composto pelos seguintes produtos: 

Relatório Interativo - Ferramenta digital enviada 

mensalmente às seguradoras associadas, permitindo 
que elas visualizem seus dados e os comparem com 
os do mercado, em quatro tipos de periodicidade: 
anual, anual móvel, trimestral e mensal. 

 

 

 

 

 

 

 

Caderno de Estatísticas - Contendo cerca de 500 

gráficos, o Caderno de Estatísticas apresenta uma 
grande compilação de estatísticas de dados públicos, 
utilizando informações do mercado segurador, 
variáveis macroeconômicas e até mesmo dados de 
outros setores. Ele é dividido em sete seções: 

 Visão geral; 

 Região geográfica; 

 Ramos Elementares; 

 Coberturas de Pessoas; 

 Capitalização; 

 Saúde Suplementar e 

 Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
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Conjuntura CNseg - Consiste em uma análise mensal do 

estado dos segmentos de Seguros de Danos e 
Responsabilidades, Coberturas de Pessoas, Saúde 
Suplementar e Capitalização, com o objetivo de examinar 
aspectos econômicos, políticos e sociais que podem exercer 
influência sobre o mercado segurador brasileiro. Em meses 
de referência de fechamento de trimestre, esta publicação 
reúne também os Destaques dos Segmentos, a atualização 
das Projeções de Arrecadação, os Boxes Informativos 
Estatístico, Jurídico, Regulatório e de Sustentabilidade e o 
acompanhamento da Produção Acadêmica em Seguros. 

A Conjuntura CNseg pode ser acessada de forma completa 
ou por seção, a fim de facilitar a navegação e experiência de 
cada usuário. 

 

 

Projeção de Arrecadação – Gerada a partir de 

metodologia baseada nas séries históricas de 
arrecadação, contemplando a inclusão de variáveis 
exógenas e análises de cenários macroeconômicos 
positivos e negativos. Seu objetivo é prever a 
evolução dos segmentos e de agrupamentos de 
ramos do Mercado Segurador. 

 

 

 

 

 

 

Glossário - permite aos usuários replicarem as 

estatísticas a partir das bases divulgadas pela SUSEP 
e ANS, além de um glossário executivo com 
explicação do conceito de cada conta utilizada.  

Este material contém também um glossário técnico, 
que permite que o usuário refaça os cálculos 
elaborados, e um glossário executivo, que define os 
termos de forma sintética. 

 

 

 

 

 

 

 



Como acessar o Portal das Estatísticas da CNseg 

Pelo endereço estatisticas.cnseg.org.br ou por meio do 
Portal da CNseg, selecionando, no menu, a aba 
Estatísticas/Portal das Estatísticas.  

Após fornecer login e senha, ele será encaminhado 
para a página inicial. Quem não tem acesso, pode 
solicitar ao usuário master de sua empresa já 
cadastrado. Caso este ainda não tenha sido 
cadastrado, é preciso enviar e-mail 
para estatisticas@cnseg.org.br solicitando o cadastro. 

 

 

 

 

Em caso de perda de senha, basta clicar na opção que 
aparece abaixo do botão “Acessar” 
em estatisticas.cnseg.org.br. Em seguida, será enviada 
uma nova senha ao seu e-mail. 

 

 

 

 

 

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo FAQ do Portal 
das Estatísticas. Dúvidas não esclarecidas no FAQ e 
sugestões de melhoria do contéudo podem ser feitas 
pelo formulário de fale conosco. 
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