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Lavagem de dinheiro preocupa  
todos os mercados

8º Encontro de Resseguro: cenário 
recoloca País no radar de resseguradoras

Tendo como tema central 
“Resseguro: Apoiando 
o Desenvolvimento”, o 
Encontro será realizado 
pela CNseg e pela 
Fenaber, nos dias 8 e 9  
de abril, no Rio de 
Janeiro. O cenário 
macroeconômico positivo 
volta a colocar o País 
no radar de negócios de 
resseguradoras e brokers. 
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Em entrevista à Rádio 
CNseg, presidente da 
Confederação, Marcio 
Coriolano, explica 
ações do setor para 
combater práticas 
ilegais de lavagem  
e de financiamento  
ao terrorismo.

Folha de S. Paulo
O jornal avaliou o 
comportamento do setor 
em 2018. A receita do 
setor de seguros foi 
de R$ 245,6 bilhões 
representando recuo 
de 0,2% em relação ao 
faturamento do ano 
anterior. 
|   pág 19

Conjuntura CNseg
Publicação da CNseg, 
de fevereiro, assinalou 
que diversos ramos 
seguiram em direção 
oposta à taxa de 
mercado, apresentando 
crescimento na casa  
de dois dígitos 
|   pág 18

Conselho Diretor
Veja os principais 
assuntos tratados  
pelo Conselho Diretor 
da Confederação 
durante a reunião 
realizada em fevereiro.
|   pág 2
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Reunião das Diretorias

A reunião da Diretoria da Confederação das Seguradoras, conduzida pelo presidente Marcio Sêroa  
de Araujo Coriolano, em 21 de fevereiro, tratou dos seguintes assuntos, entre outros: 

Notícias do Presidente

• Saudações: Dadas as boas-vindas aos novos presidentes das Federações associadas que tomaram 
posse no último dia 7 de fevereiro: João Alceu Amoroso Lima (FenaSaúde); Jorge Pohlmann Nasser 
(FenaPrevi); Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade (FenSeg) e o reeleito Marcos Renato 
Coltri (FenaCap).  Na ocasião, também foi saudado o novo representante da Mapfre Previdência S/A 
na diretoria da CNseg: Miguel Gómez Bermúdez, sucessor de Wilson Toneto no posto.

• Eleições: as eleições para a CNseg/Fenaseg ocorreram no dia 28 de fevereiro, no Rio de Janeiro 
(Edifício das Seguradoras). 

• Diretoria Executiva da CNseg: anunciada a mudança da Diretoria de Eventos em Diretoria de 
Relações de Consumo e Comunicação da CNseg. À essa Diretoria subordinam-se as já existen-
tes Superintendência Executiva de Comunicação e Imprensa, Superintendência de Eventos e 
Superintendência de Relações de Consumo e Sustentabilidade.

• Escola Nacional de Seguros: Tarcísio Godoy é o novo diretor-geral da Escola Nacional de Seguros, 
após ter seu nome aprovado em reunião do Conselho de Administração da entidade.

Convenção Coletiva de Trabalho 2019: foi assinada, no último dia 8 de fevereiro, a Convenção Coletiva 
de Trabalho 2019 pelos presidentes da Fenaseg/CNseg, da Federação Nacional dos Securitários – FENESPIC, 
e da Comissão de Negociação Sindical Patronal. 

Ministério da Economia: apresentado pela diretora-executiva de Relações Institucionais da CNseg, Miriam 
Mara Miranda, o organograma da nova estrutura do Ministério da Economia, com destaque para a criação 
das secretarias e suas verticais, que passarão a cuidar dos assuntos anteriormente tratados pelos Ministérios 
da Fazenda; Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Indústria, Comércio Exterior e Serviços; e Trabalho. 

Reforma da Previdência: compartilhados pelo economista e professor da USP Helio Zylberstajn os prin-
cipais aspectos da proposta de reforma previdenciária elaborada pela Fipe e financiada pela FenaPrevi, 
Fenaseg,  ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar) e ICSS 
(Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social). Também foram comenta-
dos os principais aspectos da proposta da Reforma da Previdência apresentada recentemente pelo Governo 
Federal à Câmara dos Deputados e suas interseções com a proposta da FIPE.
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Advocacia Geral da União: relatada pela  diretora-executiva de Relações Institucionais da CNseg, a reunião 
realizada em 07/02, entre representantes do mercado segurador e da Advocacia Geral da União (AGU), para 
tratar do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação.

Notícias das Federações

• FenaCap: o diretor-executivo da Federação Nacional de Capitalização, Carlos Corrêa, noticiou, entre 
outros assuntos, a proximidade da entrada em vigor do novo marco regulatório da Capitalização, 
prevista para ocorrer em 29 de abril, e a realização, no dia 22 de fevereiro, do balanço das comissões 
temáticas (exercício 2018), além da divulgação das prioridades para 2019. Também foram comparti-
lhadas as estatísticas do setor.

• FenaSaúde: o presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar, João Alceu Amoroso Lima, 
atualizou os presentes sobre os assuntos de natureza regulatória e judicial acompanhados pela 
Federação, e também apresentou as estatísticas do setor.

• FenaPrevi: o presidente da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, Jorge Pohlmann Nasser, 
listou os principais assuntos tratados pela Diretoria Estatutária da Federação, em reunião realizada 
em 20/02, e divulgou as estatísticas do setor.

• FenSeg: o presidente da Federação Nacional de Seguros Gerais, Antonio Eduardo Márquez de 
Figueiredo Trindade, compartilhou a agenda de trabalho da Federação para o triênio 2019/2021 e 
apresentou as estatísticas do setor.
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Comissões
Temáticas

Ouvidoria

Presidente: Silas Rivelle Jr. (Unimed Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 11/02
Assuntos tratados:
• Apresentação da Nova Estrutura Organizacional  

da CNseg;
•  SCD Ouvidorias e Relatório de Atividades das 

Ouvidorias 2018 - Prazo final: 28 de fevereiro / 
Lista de pendências;

•  Relato da reunião com Procons Mineiros sobre 
Bilhete de Seguros e Monitoramento da Carta de 
MG (Plano de Ação);

• Formação dos Grupos de Trabalho
 » GT Eventos (V Celebração do Dia do 
Ouvidor, 9ª CONSEGURO, Colóquios de 
Proteção do Consumidor e Workshop de 
Proteção ao Consumidor de Seguros);

 » GT Relatório das Atividades das Ouvidorias 
(layout, divulgação das informações e 
elaboração de indicadores);

 » GT Monitoramento das Demandas de 
Sites de Reclamação (elaboração do 
relatório das demandas do mercado 
segurador com as informações 
disponíveis no Reclame Aqui);

 » GT Manual de Boas Práticas das Ouvidorias 
(elaboração do Conteúdo Institucional 
sobre o Manual de Boas Práticas das 
Ouvidorias do Mercado Segurador);

 » GT Procedimento Prévio à NIP (debater sobre 
alteração do procedimento de atendimento 
às reclamações contra seguradoras  
e operadoras de saúde na ANS).

• Panorama Geral da regulação sobre  
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento 
ao Terrorismo;

• Posicionamento da CNseg sobre o Código de 
Defesa do Consumidor do Estado de Pernambuco;

• Relato sobre as reuniões do GT de Proteção de 
Dados da CNseg;

• Atualização do Guia de Acesso às Ouvidorias  
e Pesquisa sobre Atendimento aos Procons;

• Indicação de temas para rodadas de benchmark  
na Comissão.

Controles Internos

Presidente: Simone Pereira Negrão (Mapfre)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 12/02
Assuntos tratados:
• Plano de regulação da Susep para 2019;
• Relato da Subcomissão de Riscos, em 07/02;
• Minuta sobre novas atribuições da auditoria 

interna - Fatores Reduzidos;
• Relato do GT sobre interpretação e aplicação  

da Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de 
Dados) – Superintendência Jurídica da CNseg;

• Atualização sobre os GTs permanentes 
instituídos no âmbito da comissão – diretrizes 
para 2019:

 » GT Governança Corporativa – eleição  
do novo coordenador;

 » GT PLDFT – Consulta Pública Susep  
08/18 (01/19);

 » GT Compliance;
 » GT Auditoria Interna - novas atribuições  
da auditoria interna - Fatores Reduzidos;

• Outros assuntos.

GT LGPD  

Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg) 
Videoconferência: RJ/SP
Datas: 13 e 20/02
Assuntos tratados: 
• Analisados os artigos 11 a 16 da LGPD:

 »  Art. 11 que dispõe sobre o tratamento  
de dados sensíveis;

 »  Art. 12 que trata sobre os dados 
anonimizados;

 »  Art. 13 que dispõe sobre a realização  
de estudos em saúde pública;

 »  Art. 14 que traz as regras para o 
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tratamento de dados pessoais de crianças 
e de adolescentes;

 »  Art. 15 que dispõe sobre o término  
do tratamento de dados;

 »  Art.16 que autoriza a conservação  
de dados em hipóteses específicas. 

Atuarial (reunião extraordinária)

Presidente: Gustavo Genovez (Mitsui Sumitomo)
Audioconferência: RJ/SP
Data: 18/02
Assuntos tratados:
• Agenda de ajustes normativos – COPRA:

 » Alinhamento com as normas de produto;
 » CPAs (foco especial nas provisões  
de despesas);

 » Padronizações (prêmio sem cotização, 
resgates/benefícios de pagamento  
único, etc.);

• Esclarecimento - vigência da alteração normativa 
sobre auditoria atuarial;

• Relato sobre reunião referente à utilização  
de premissas defasadas no TAP;

• Alterações FIP:
 » Novas modalidades (instrumento de 
garantia e filantropia premiável) – planos 
de capitalização;

 » Salvados e ressarcimentos (novos campos 
no Q6, Q7 e Q22A);

 » PDA – DPVAT;
 » Previsão de excedentes financeiros 
(cadastro);

• Orientações/esclarecimentos sobre o registro  
do prêmio de RVNE;

• Sugestões recebidas para se discutir limites 
máximos (mais abrangentes) de assunção de riscos;

• Relato da Subcomissão de Riscos;
• Relato do GT de revisão dos quadros 28,  

420 e 423;
• Outros assuntos.

Inteligência de Mercado

Presidente: Alex Korner (Santander Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 19/02
Assuntos tratados: 

• Apresentação do Projeto Educação em Seguros;
• Votação dos Projetos 2019;
• Apresentação sobre a Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais - Superintendência Jurídica da 
CNseg e PUC-Rio;

• Análise macroeconômica.

Atuarial 

Presidente: Gustavo Genovez  (Mitsui Sumitomo)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 20/02
Assuntos tratados:
• Relato da Comissão Atuarial da Susep; 
• Codificação de Ramos - Carta Circular Eletrônica 

nº 02/2019/SUSEP/DICONCGCOM - alertar para a 
referida Carta Circular Eletrônica, que revogou a 
partir de 29/01/2019 a Carta Circular nº 06/2015/
SUSEP/DIRAT/CGPRO, autorizando a utilização 
do Plano de Seguros Composto de Automóvel - 
Casco para contratação exclusiva de RCF-V até que 
fossem reavaliados os impactos dessa medida, mas 
proibindo a utilização deste plano para plano com 
cobertura RCF-V conjugado com APP;

• IFRS 17 - relato do GT;
• Dedução do crédito tributário no PLA – 

esclarecimento da Susep;
• Expectativa de Salvados e Ressarcimentos – 

implementadas alterações no FIP;
• Proposta de alteração nos Quadros do Risco de 

Mercado - em breve as alterações nos QE420 e 
QE423 estarão disponíveis no FIP;

• Subcomissão de Riscos:
 » Lei Geral de Proteção de Dados;
 » Regras de proporcionalidade (apenas um 
alerta, pois o tema estará na pauta da 
Subcomissão de Riscos);

 » Política de remuneração (apenas um 
alerta, pois o tema estará na pauta da 
Subcomissão de Riscos);

• Supervisão Eletrônica - andamento do tema.

Administração e Finanças 

Presidente: Laenio Pereira (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 21/02
Assuntos tratados:
• Subcomissão do IFRS 17- atualização;
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• Manual de Práticas e Procedimentos Contábeis do 
Mercado Segurador - Comissão de Cosseguro e 
tópicos levantados no final de 2018;

• Recepção do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC 06 (R2) – Arrendamentos: 
continuidade das discussões para as 
demonstrações consolidadas e individuais; 

• Outros assuntos.

Relações de Consumo

Presidente: vago
Videoconferência: RJ/SP
Data: 21/02
Assuntos tratados:
• Apresentação do novo coordenador da Comissão;
• Apresentação da nova estrutura organizacional da 

CNseg;
• Presidência da Comissão - votação de nomes para 

a lista tríplice a ser encaminhada para o Conselho 
Diretor da CNseg;

• Formação dos Grupos de Trabalho:
 » GT Eventos;
 » GT Comunicação;
 » GT Regulação;
 » GT Varejo.

• Colóquios de Proteção do Consumidor de Seguros:
 » Relato: reunião com Procons Mineiros 
sobre Bilhete de Seguros e monitoramento 
da Carta de MG;

 » Reunião de monitoramento das demandas 
de São Paulo;

 » Reuniões preparatórias para o 7º Colóquio.
• Relato sobre as reuniões do GT de Proteção de 

Dados da CNseg;
• Posicionamento da CNseg sobre o Código de 

Defesa do Consumidor do Estado de Pernambuco;
• Atualização dos Projetos de Lei que versam sobre 

relações de consumo;
• Outros assuntos.

Assuntos Fiscais

Presidente: Márcio Robson Costa  
(Seguradora Líder)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 27/02
Assuntos tratados:
• Apresentação sobre Exclusão do PIS COFINS da sua 

própria base de cálculo; 
• Atualizações sobre os Fóruns do SPED – EFD-Reinf;
• Projeto de Lei 602/19 – Majoração da CSLL; 
• GT CAFIS – Atualização de discussões sobre 

Reforma Tributária; 
• GT Despesas classificadas como Sinistro 

(assistências 24h) – Atualização 
• Resultado de enquetes da CAFIS realizadas  

no período;
• Outros assuntos. 

Gestão de Risco

Presidente: Laurindo Lourenço dos Anjos (Itaú 
Vida e Previdência)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 28/02
Assuntos tratados:
• Planejamento dos temas prioritários da  

Comissão para 2019 - Plano de Regulação  
da Susep para 2019;

• Relato do GT sobre interpretação e aplicação da 
Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados) – 
Superintendência Jurídica da CNseg;

• Relato da Subcomissão de Riscos do dia 07/02:
 » Minuta que estabelece as novas atribuições 
da auditoria interna - Fatores Reduzidos;

 » IFRS 17.
• Consulta Pública Susep 08/18 (01/19),  

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento 
ao Terrorismo (PLDFT);

• Banco de Dados de Perdas Operacionais: 
apresentação feita pela ORX em janeiro  
de 2019 - próximos passos;

• Outros assuntos.

Resseguro

Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 28/02
Assuntos tratados:
• Planejamento dos temas prioritários da 

Comissão para 2019 - Plano de Regulação da 
Susep para 2019;

• Instrumentos e/ou mecanismos não utilizados 
de forma frequente no Brasil ou que, para serem 
aplicáveis, necessitariam de uma simplificação e/
ou alinhamento do processo de contabilização 
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de resseguro: 1) Portfolio Transfer; 2) ADC - 
Adverse Development Cover; 3) Novation; 4) 
Comutation / Cut-off; 5) Stop Loss (simplificação 
da contabilização do valor a recuperar do 
ressegurador) e 6) Loss Occurrence em contratos 
proporcionais;

• Relato do GT sobre interpretação e aplicação  
da Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de 
Dados) - Superintendência Jurídica da CNseg;

• IFRS 17 - impactos previstos para as operações 
de resseguro e atualizações regulatórias;

• Relato do GT Embargos e Sanções (ofício 
conjunto a ser enviado à Susep aprovado pelo 
Conselho Diretor da CNseg);

• Relato do GT Clausulado de Resseguro (a. 
cancelamento; b. intermediação; c. arbitragem;  
d. sinistro; e. insolvência);

• Encontro de Resseguro 2019;
• Outros assuntos.

Comunicação e Marketing

Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 20/02
Assuntos tratados:
• GT Pesquisa - apresentação da proposta de 

plano de divulgação para a Pesquisa de Opinião 
sobre a Imagem do Seguro para não Segurados; 

• Programa de Educação em Seguros – Apresentação;
• 8º Encontro de Resseguro;
• Ações da Comissão para 2019 – Status;
• Atualização do quadro de eventos da CNseg;
• Federações associadas.

Sustentabilidade e Inovação 

Presidente: Fátima Lima (Mapfre)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 26/02
Assuntos tratados:
• Atualização da agenda de sustentabilidade  

da CNseg:
 » Participação da Comissão no painel 
“Cidades Inteligentes", no 8º Encontro  
de Resseguro do Rio de Janeiro;

 » Boletim da Comissão; 
 » Relato sobre reunião da Comissão 
Intrassetorial de Sustentabilidade.

• Apresentação da nova estrutura organizacional  
da CNseg;

• GT 2: Relatório de Sustentabilidade do Setor 
de Seguros 2018 - informativo dos prazos 
para a coleta de indicadores do Relatório de 
Sustentabilidade e formulário de coleta, para 
conhecimento;

• Grupos de Trabalho da Comissão - priorização 
das tarefas e definição de prazos para as ações 
estipuladas para cada um dos GT: 

 » GT 1 TCFD;
 » GT 2 Relatório;
 » GT 3 Eventos;
 » GT 4 Engajamento;
 » GT 5 Inovação;

Outros assuntos.

Assuntos Jurídicos

Presidente: Washington L. B. da Silva (Zurich Minas 
Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 06/02
Assuntos tratados:
• Planejamento para 2019;
• Deliberação Susep nº 217/18 que aprova o Plano 

de Regulação Susep 2019;
• Sistema de ações do setor segurador - 

Monitoramento de jurisprudência - Projeto CNseg;
•  Medida Provisória nº 869/18 - Cria a Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados:
 »  Atualização do Grupo de Trabalho de 
análise da Lei Geral de Proteção de Dados;

•  Jurisprudência comentada;
• Lei de Pernambuco nº 16.559/19 – Código de 

Defesa do Consumidor de Estado de Pernambuco;
• Soluções COSIT nºs 288/18; 35/19 e 4/19 - 

Contribuição Previdenciária sobre Tickets de 
Refeição e Alimentação.

• Consulta Pública nº 8/18 – Prevenção à Lavagem 
de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.

• Suspensão dos Processos pelo Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina para julgamento da controvérsia 
sobre o dever de informação ao consumidor das 
cláusulas limitativas do contrato se é do 
estipulante, da seguradora ou de ambos.
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A reunião de diretoria da Federação de Seguros Gerais, ocorrida no dia 7, sob o comando do novo presidente 
Antonio Trindade, eleito para o mandato 2019/2022, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Palavras do Presidente
• Apresentou proposta de agenda com os principais pontos a serem abordados/desenvolvidos em 2019, 

englobando os trabalhos já iniciados pelos últimos presidentes da FenSeg. O presidente solicitou a 
participação efetiva de todos os diretores nos assuntos a serem conduzidos pela Federação; 

• Solicitou aos colaboradores da FenSeg a criação de um grupo no celular para compartilhamento 
de mensagens, bem como a criação de fórum para disponibilização das atas das reuniões e toda a 
documentação relacionada à Diretoria. 

Deliberativa
• Designação de representantes da Federação na Comissão Permanente do Seguro DPVAT/

Susep – definido que será alinhado com a CNseg as designações a serem encaminhadas à Susep, 
considerando o perfil profissional mais adequado aos temas que serão discutidos.

• Comissões Temáticas da CNseg – foram apresentadas aos diretores as regras para indicação de 
novos membros da FenSeg; solicitações das Seguradoras; listagem completa com a composição atual 
das Comissões Temáticas da CNSeg. Com base nessas informações, foram aprovadas as seguintes 
indicações para as Comissões Temáticas da CNSeg:

 » Comissão de Administração e Finanças - Walter Martins (HDI Seguros);
 » Comissão de Assuntos Fiscais - Raquel Passos (Mapfre) e Simone Pieretti Gonçalves (BB Seguros);
 » Comissão de Investimento - Fernando Camillo (Porto Seguro);
 » Comissão de Processos e Tecnologia da Informação – Enio Tetsuo Fukai (Sancor);
 » Comissão Atuarial - Hernan Aschendorf (Mapfre).

• Comissão Especial de Desenvolvimento de Produtos de Danos da Susep – aprovados os seguintes 
nomes para compor a Comissão:

 » Antonio Trindade: Presidência da FenSeg;
 » Alexandre Leal Rodrigues: HDI/Comissão Transportes;
 » Luiz Felipe Smith: Tokio Marine/Comissão Estratégica de Riscos Corporativos;
 » Eduardo Dal Ri: Sul América/Comissão Automóvel;
 » Hamilton Martins: Bradesco/Comissão Atuarial;
 » Marcio Guerrero: HDI Gerling/Comissão de Responsabilidade Civil Geral;
 » Roque Melo: Junto Seguros/Comissão de Crédito e Garantia.
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• Composição das Comissões Técnicas da FenSeg para o período 2019/2022 – acordado que  
a composição deve ser baseada nos seguintes critérios:

 » 12 membros em razão do prêmio ganho do grupo segurador ou seguradora, no ramo ou grupo de 
ramos da alçada da Comissão;

 » 3 membros propostos pela Presidência da Comissão.

• Indicações para Presidência das Comissões da FenSeg – referendadas as seguintes substituições 
nas presidências das Comissões Técnicas:

 » Comissão de Riscos Patrimoniais Grandes Riscos: Thisiani Martins (XL Catlin);
 » Comissão de Riscos Patrimoniais Massificados: Jarbas Medeiros (Porto Seguro);
 » Comissão de Prevenção e Combate à Fraude - Anderson Mendonça (Sul América);
 » Comissão de Seguro Rural (lista tríplice) - Joaquim Neto (Tokio Marine).

• Comitê Permanente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Susep – aprovados os nomes de Luis 
Cozac (Brasilseg) e de Marcos Krause (Chubb) para representarem a Federação no referido Comitê.

Pauta Informativa
• 8º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro – solicitado aos Diretores sugestões de temas  

e palestrantes. 

• Estatísticas da Susep – apresentadas as estatísticas da Susep até dezembro/2018.

Comissões

Garantia Estendida & Afinity
Presidente: Luis Henrique Meirelles  
(Zurich Minas Brasil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 01/02
Assuntos tratados:
• Assessoria de imprensa da FenSeg;
• Agenda de reuniões de 2019;
• Discussão sobre exercício irregular de atividade 

privativa de seguradora; 
• Discussão do plano de ação para 2019;  
• Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais Massificados
Presidente: Jarbas de Medeiros (Porto Seguro)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 05/02
Assuntos tratados: 

• RNS – análise do relatório de dezembro de 2018;
• Plano de Ação de 2019; 
• Ressarcimento Danos Elétricos – atualização;
• Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais Grandes Riscos 
Presidente: Thisiani Matsumura (XL Seguros Brasil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 06/02
Assuntos tratados: 
• Qualidade de Risco – Metalúrgica;
• Plano de Ação para 2019;  
• Assuntos gerais.

Riscos de Crédito e Garantia
Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
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Data: 22/02
Assuntos tratados:
• Apresentação da assessoria de imprensa;
• Discussão sobre carta da Assembleia Legislativa 

do Maranhão que considera a seguradora como 
principal pagadora;

• Discussão do Plano de Ação para 2019; 
• Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos  
(Tokio Marine)
Presencial: SP
Data: 26/02
Assuntos tratados:
• Estatísticas “caderno de coberturas” de seguros 

de danos 2018;
• Discussão sobre o Recurso Especial  

nº 1.738.247 – SC;
• GT Cosseguro – comentários sobre o material  

já compartilhado com os membros; 
• Diferimento do Prêmio de Reintegração  

de Resseguros - continuidade;
• Clausulado – Apólices em Excesso - continuidade;
• Simplificação de processos - continuidade; 
• Participação do presidente da Comissão na 

próxima reunião da Diretoria da FenSeg, em  14/03, 
para apresentação dos projetos em andamento; 

• Planejamento do evento sobre Riscos 
Cibernético – maio de 2019;  

• Assuntos gerais.

Riscos de Engenharia 
Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Presencial: SP
Data: 26/02
Assuntos tratados:
• Apresentação do Daniel Zaltman (IRB) Alop,  

com foco em subscrição;
• Discussão dos membros para programar evento 

sobre mediação e arbitragem para o mercado;
• Guia Referencial de Riscos de Engenharia – 

considerando que somente recebemos um 
comentário, o material foi liberado para 
diagramação; 

• Assuntos gerais.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Sylvia Rocha (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 08/02
Assuntos tratados:
• Resolução Susep 369/18: "§ 7º Deverá ser 

incluído na apólice ou bilhete, em sua totalidade, 
o percentual e o valor da remuneração do 
representante de seguros adotados";

• Lei nº 8.182/18: Determina que as seguradoras 
publiquem, em seus sites, lista dos veículos 
excluídos de sua cobertura;

• Venda de produtos com características de 
seguros por empresas de serviços;

• Assuntos gerais.

Prevenção e Combate à Fraude
Presidente: Anderson Mendonça (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 07/02
Assuntos tratados:
• Apresentação da nova Diretoria Executiva  

da FenSeg;
• Relatos dos Grupos de Trabalho:  

Transporte, Patrimonial, SQF, Danos Corporais  
e Assistência 24h;

• Assuntos Jurídicos;
• Assuntos do Grupo de Prevenção e Combate  

à Fraude;
• Assuntos gerais.

Automóvel
Presidente: Eduardo Dal Ri (Sul América)
Data: 20/02/2019
Videoconferência: RJ/SP
Assuntos tratados:
• Apresentação da nova Diretoria Executiva  

da FenSeg;
• Participação da Assessoria de Imprensa  

da FenSeg – Lupa Comunicação;
• Eleições para a Presidência da Comissão;
• Ranking 2019 – Seguradoras Integrantes  

da Comissão;
• Assuntos da Subcomissão de Sinistros;
• Assuntos gerais.



Fevereiro 2019
11

Seguro Rural
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Data: 21/02
Videoconferência: RJ/SP
Assuntos tratados:
• Eleições para a Presidência da Comissão;
• Ranking 2019 – Seguradoras Integrantes da 

Comissão;
• Participação da seguradora PAN/BTG Pactual; 
• Subvenção Federal;
• Subvenção Estadual;
• Resolução CNSP 372/18;
• Participação ALASA – Associação Latino-

Americana para o Desenvolvimento do Seguro 
Agropecuário;

• Apresentação da nova Diretoria Executiva da 
FenSeg;

• Participação Sindicato dos Corretores de São 
Paulo - Sincor SP; 

• Relatos dos Grupos de Trabalho:
 » GT Equipamentos e Penhor Rural

 » GT Assuntos Susep
 » GT RNS

• Instituto PensarAgro;
• Assuntos gerais.

Transporte
Presidente: Alexandre Leal Rodrigues (HDI)
Data: 12/02
Videoconferência: RJ/SP
Assuntos tratados:
• Desembaraço de mercadorias sobre Águas;
• Atualização da Circular Susep nº 354/2007;
• Glossário de Termos Técnicos;
• Guia de Boas Práticas;
• Atualização PLC 75/18 (ex-PL 4860) – Marco; 

Regulatório do Transporte Rodoviário de Cargas;
• Registro Nacional de Sinistros – RNS 

Participação: Danilo Silva (Coordenador  
do GT- RNS/Transportes.

A Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Jorge Pohlmann Nasser 
(Bradesco Vida e Previdência), reuniu-se no dia 20, por meio de videoconferência, para tratar, entre 
outros assuntos, da ETTJ para cálculo do fator de renda, prevista no art. 10 das Resoluções CNSP nos 348 
e 349, de 2017; de estatísticas a serem solicitadas periodicamente às associadas efetivas; do Módulo de 
Previdência Privada previsto na Instrução Normativa RFB nº 1.571/2015 - Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de prestação de informações relativas às operações financeiras de interesse da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB); do ITCD previsto na legislação do Estado de Minas Gerais; da correspondência 
protocolada na Susep acerca de assistência financeira; do demonstrativo de acompanhamento 
orçamentário referente ao exercício social de 2018; da prestação de contas das principais atividades 
desenvolvidas na gestão anterior (fev. 2016 a fev. 2019), bem como follow-up dos temas elencados no 
planejamento estratégico e do balanço da imprensa de 2018. Na oportunidade também foram aprovados 
novos Diretores Estatutários, a saber: Walter Malieni Júnior (Brasilprev), Roberto Teixeira de Camargo (XP 
Vida e Previdência) e Cesar Alves Vital (Zurich Santander).
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Comunicação, Marketing e Eventos 
Presidente: Luiza Carvalho (Porto Seguro)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 12/02
Assuntos tratados:
• Planejamento 2019;  
• Definição da lista tríplice de candidatos  

à Presidência da Comissão.

Assuntos Contábeis e Fiscais
Presidente: Javier Miguel López (GBOEX)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 21/02 
Assunto tratado: Reunião conjunta com a Comissão 
de Administração e Finanças da CNseg.

Atuarial 
Presidente: Celina Silva (Brasilprev) 
Videoconferência: RJ/SP
Data: 25/02 
Assuntos tratados: 
• Definição da lista tríplice de candidatos  

à presidência da comissão; 
• Relato da reunião da Comissão Atuarial  

da Susep de 19/02/2019; 
• Plano de Trabalho da Comissão para 2019.

Produtos por Sobrevivência
Presidente: João Mendes Ângelo (Zurich Santander)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 25/02 
Assuntos tratados: 
• Definição da lista tríplice de candidatos à 

presidência da Comissão; 
• ETTJ – Fator de renda; 
• Plano de Trabalho da Comissão para 2019.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Greice Ruas (Icatu Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 27/02 
Assuntos tratados: 
• Súmula 620 (a embriaguez do segurado 

não exime a seguradora do pagamento da 
indenização prevista em contrato de seguro  
de vida);

• Definição da lista tríplice de candidatos  
à presidência da comissão;

• Lei 13.709/2018 - LGPD;
• ITCD – Estado de Minas Gerais;
• Vedação ao reajuste por faixa etária;
• Responsabilidade do dever de informação  

ao segurado; 
• Seguro de proteção financeira (Prestamista); 
• Índice TR para reajuste dos planos.

Investimentos 
Presidente: Marcelo Otávio Wagner (BrasilPrev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 28/02
Assuntos tratados: 
• Definição da lista tríplice de candidatos  

à presidência da comissão;
• ETTJ – Fator de renda; 
• Plano de Trabalho da Comissão para 2019.

Gestora do SIDE 
Presidente: Marcos Baby (Caixa Vida e Previdência)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 19/02 
Assuntos tratados:
• Discussão sobre propostas para plano  

de trabalho 2019;
• As evoluções tecnológicas e a segurança do SIDE; 
• Relato sobre possível definição do novo 

Presidente da Comissão.

Comissões
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A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcos Coltri (Brasilcap), foi 
realizada no dia 22, com a presença dos membros das comissões técnicas da FenaCap. Nessa oportunidade, 
o objetivo foi promover discussões sobre temas relevantes para o mercado de Capitalização.

Os presidentes das quatro comissões técnicas - Coordenação e Produtos (Natanael Castro), Comunicação 
(Olena Korpusenko), Jurídica (Simone Moregola) e Administração e Finanças (Getúlio Guidini) - tiveram 
a oportunidade de fazer uma retrospectiva do trabalho desenvolvido em 2018, incluindo as ações  
que contribuíram para a consolidação do novo marco regulatório da Capitalização, editado em maio do 
ano passado.

Foram avaliados os pontos do plano estratégico para o triênio de 2016 a 2019, que estavam pautados na 
criação e implantação do novo marco regulatório, assim como os temas relevantes a serem discutidos para 
o próximo triênio.

Não houve reunião de comissões em fevereiro.

Comissões



Fevereiro 2019
14

A diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por João Alceu Amoroso Lima, reuniu-se 
no dia 6, em São Paulo, para tratar dos seguintes assuntos, entre outros:

• Relatório de Atividades 2018;
• Relatório de Gestão 2016-2019;
• Contribuição Associativa; 
• Sistema de DPI/SERPRO/ISS;
• OPME (EUA);
• 5º Fórum da Saúde Suplementar;
• Notícias Regulatórias:

 » Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores;
 » Rol de Procedimentos 2021 (Ciclo 2019-2020).

Contábil 
Presidente: Haydewaldo Chamberlain (Bradesco)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 22/02
Assuntos tratados:
• Resolução Normativa 443 – Práticas mínimas 

de governança corporativa, com ênfase em 
controles internos e gestão de riscos;

• Resolução Normativa 117 – Identificação  
de clientes, manutenção de registros e  
prevê relação de operações e situações que 
podem configurar indícios de ocorrência  
dos crimes previstos na Lei nº 9.613/98, e dá 
outras providências.

• Instrução Normativa 1843/18 – DMED/DIRF;
• Resolução Normativa 435 (Depósito Judicial em 

contestação e Registro de Provisões Judiciais).
• Resolução Normativa 442/18 e Provisão para 

Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados 
ocorridos no SUS (PEONA SUS);

• Guia Prático de Escrituração do Mercado  
de Saúde Suplementar;

• IFRS 16/CPC;
• Demonstração de Valor Adicionado (DVA)  

para estudo de tributação;
• Resolução Normativa 435 – Plano de Contas 

Padrão da ANS e renovação de contrato com 
pagamento inicial (aporte).

Assuntos Assistenciais 
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Audioconferência: RJ/SP
Data: 19/02
Assuntos tratados:
• Audiência Pública Tribunal Regional  

Federal (TRF);
• Notificação de Investigação Preliminar;
• Novo Código do Consumidor de Pernambuco;
• Lei 16.559/19; 

Comissões
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• Telemedicina;
• Próteses.

Comunicação
Presidente: João Alceu Amoroso Lima (Intermédica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 27/02
Assuntos tratados:
• Preparativos para o 3º Encontro de Comunicação; 
• Apresentação dos resultados de imprensa  

de janeiro e fevereiro;
• Apresentação do balanço de atividades da 

assessoria de imprensa nos últimos 3 anos. 

Ética
Presidente: Erika Fuga (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 07/02
Assunto tratado:
• Temas apresentados pelas associadas em relação 

aos principais procedimentos auditados pelas 
operadoras.

Jurídica
Presidente: Carlos Ernesto Henningsen (Golden 
Cross)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 14/02
Assuntos tratados:
• Resolução Normativa 436/18;
• Levantamento de Ações – Superior Tribunal de 

Justiça;
• Código Estadual de Defesa do Consumidor;
• Resolução Normativa 388/15 – Minuta Aprovada 

na 499ª DICOL;
• III Jornada Nacional da Saúde – Conselho 

Nacional de Justiça;
• Notícias:

 » Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência TJ/RJ – Aposentados  
e Demitidos;

 » Ação Civil Pública IDEC;
 » Lei Geral de Proteção de Dados.

• Extra Pauta:
 » Ressarcimento ao SUS;
 » Câmara Técnica de Contratualização  
e Relacionamento com Prestadores;

 » Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas TJ/MG;

 » Conselhos Regionais de Odontologia.

Odontológica
Presidente: José Maria Benozatti (OdontoPrev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 21/02
Assuntos tratados:
• Novo Processo de atualização do Rol  

de Procedimentos e Eventos em Saúde 
(Resolução Normativa 439/18);

• Modelos Assistenciais, coordenação  
do cuidado e informações assistenciais;

• Segunda Opinião;
• Comissão de Ética;
• Índice de Desempenho da Saúde  

Suplementar (IDSS).

Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Villas Bôas Veloso  
(SulAmérica Saúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 25/02
Assunto tratado:
• Câmara Técnica de Contratualização  

e Relacionamento com Prestadores  
(CATEC) – Solicitação de envio de  
informações sobre contratos com  
prestadores de serviços hospitalares.

Técnica de Saúde 
Presidente: Lais Perazo Nunes de Carvalho (Amil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 08/02
Assuntos tratados:
• Reajuste dos planos de saúde individuais; 
• Resolução Normativa 438/18 – Portabilidade  

de Carências;
• Ofício-Circular 1/2019/ANS/DIDES (requerimento 
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de informações sobre contratos com prestadores 
de serviços hospitalares); 

• Notícias:
 » Análise de Impacto Regulatório (aprovação 
de Consulta Pública pela Dicol/ANS);

 » Monitoramento das redes assistenciais 
hospitalares – Informe Dicol/ANS;

 » Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção  
de Dados;

 » Projeto Mundo Novo;
 » Aprovação de Resolução Normativa para 
alteração da RN 388/15, que dispõe sobre 
os procedimentos para estruturação e 
realização de ações fiscalizatórias;

 » Instrução Normativa 1843/18 - Declaração 
de Serviços Médicos (Dmed);

 » Oficina IDSS ANS, realizada em 18/01/19, 
na FenaSaúde.

GT Copiss
Coordenadora: Vera Sampaio (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 11/02
Assuntos tratados:
• TISS 3.04;
• Agenda 2019;
• Aprimoramento do padrão: comunicação  

de internação ou alta de beneficiário;
• Nomes Técnicos Anvisa;
• Reunião Copiss Coordenador (ANS) – 20/02/19.

GT Ressarcimento ao SUS
Coordenador: Ana Amélia Bertani (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 15/02/19
Assuntos tratados:
• Instrução Normativa DIDES 54 – Avaliação de 

minuta de ofício; 
• Planos administrados e ressarcimento ao SUS;
• Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não 

Avisados ocorridos no SUS (PEONA SUS).

GT ROL 
Coordenadora: Vera Queiroz (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 05/02/19
Assuntos tratados:
• Cronograma e FormRol  Ciclo 2019-2020;
• Propostas para envio no FormRol;
• Divisão das demandas e propostas.
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Notícias & 
Eventos

Na sequência de uma publicação do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) sobre estra-
tégias de combate à lavagem de dinheiro e 
financiamento ao terrorismo, o presidente 
da CNseg, Marcio Coriolano, tratou do tema 
em entrevista concedida à Rádio CNseg, em 
fevereiro. Na oportunidade, afirmou que “a 
prevenção à lavagem de dinheiro no setor 
consiste em uma série de práticas que são 
realizadas exatamente para você identifi-
car volumes muito grandes de dinheiro que 

subitamente são aportados no mercado”. “São testes que as áreas de compliance, de auditoria e de regu-
lação de sinistros fazem para identificar essas suspeitas. E são obrigadas a aferir se as movimentações 
cumprem determinados requisitos para informar às autoridades competentes”, detalhou.

Marcio Coriolano destacou ainda que a CNseg publicou, recentemente, um livreto sobre prevenção à lava-
gem de dinheiro e combate ao financiamento de terrorismo, em parceria com o Instituto dos Profissionais 
de Prevenção da Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo – IPLD, disponível para leitura no 
portal da CNseg. 

O estudo do FMI foi destaque do último Boletim GFIA, que compila matérias internacionais relacionadas 
ao mercado segurador e divulgadas mensalmente no portal da CNseg. A lavagem de dinheiro é uma preo-
cupação constante do FMI, por representar uma ameaça direta à estabilidade financeira mundial, já que a 
prática ilícita pode ser fonte de financiamento para atos terroristas e outras práticas de ameaça à ordem 
pública, além de ter, por definição, a origem em atividades ilegais, como evasão fiscal e tráfico de drogas.

Em sua análise, o FMI conclui que seu programa contra a lavagem de dinheiro e de combate ao financia-
mento do terrorismo tem respondido bem aos desafios dos últimos quatro anos, além de também ter se 
provado útil para endereçar riscos emergentes. A organização pondera, porém, que há a necessidade de 
formar mais quadros para garantir a aplicação adequada de seu programa em diversas jurisdições.

A matéria que trata sobre lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo pode ser lida na íntegra (em 
inglês) clicando-se aqui.

FMI considera a lavagem de dinheiro uma ameaça direta  
à estabilidade financeira mundial

Em entrevista, presidente da CNseg explica como é o processo de combate a essa prática 
no mercado segurador

http://radio.cnseg.org.br/radiocnseg/programas/fala-presidente-introducao-ao-tema-da-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro/
http://cnseg.org.br/cnseg/servicos-apoio/noticias/fusoes-e-aquisicoes-no-mercado-de-seguros-batem-recorde-em-2018-8A8AA89F67C75E3C0168DC75749523D2.html
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/02/04/pp101718-2018-review-of-the-funds-aml-strategy


Fevereiro 2019
18

Cenário positivo coloca País no radar de negócios  
de resseguradoras
As perspectivas positivas e o otimismo em torno da aprovação das reformas estruturais colocam o Brasil no 
radar de novos negócios das resseguradoras e brokers de seguros, tendo em vista “as perspectivas de incor-
poração de amplas camadas da população aos mercados de consumo, da prevenção de riscos e da proteção 
de patrimônios, rendas, vida e saúde”, conforme palavras do presidente da CNseg, Marcio Coriolano. 

Esse cenário macro mais promissor também está entre os fatores que poderão fazer o 8º Encontro de Resseguro 
do Rio de Janeiro, principal evento de resseguro do calendário da América do Sul, receber o público máximo 
nesta edição: 700 pessoas. Tendo como tema central “Resseguro: Apoiando o Desenvolvimento”, o Encontro 
será realizado pela Confederação das Seguradoras e pela Federação Nacional das Empresas de Resseguros 
(Fenaber), em abril (8 e 9), na cidade do Rio de Janeiro. 

O presidente da CNseg, Marcio Coriolano, acredita que,  dado o crescimento contínuo de negócios entre 
seguradoras e resseguradoras, o encontro anual de resseguros amplia ano a ano sua audiência. “As perspec-
tivas promissoras do mercado segurador brasileiro são um importante atrativo para resseguradores e espe-
cialistas internacionais”, sublinha Coriolano. 

O presidente da Federação Nacional das Empresas de Resseguros (Fenaber), Paulo Pereira, ressalta que o 
evento é uma oportunidade ímpar de promover uma imersão no mercado mundial de resseguros. “A começar 
da pauta temática, da seleção dos palestrantes, todo o esforço dos envolvidos na organização é no sentido 
de promover o setor de resseguro mundial e demonstrar sua importância para o desenvolvimento da econo-
mia, tendo em vista os riscos volumosos suportados pelas resseguradoras em todo o mundo. O Brasil é um 
dos mercados mais promissores para a expansão de resseguros e operações de brokers nos próximos anos”, 
comenta Pereira. 

Na pauta do 8o Encontro, temas como as oportunidades geradas para o mercado segurador pelas cidades 
inteligentes; as perspectivas de expansão das coberturas de cyber risk, sobretudo com o advento da Lei de 
Proteção de Dados brasileira.

Hoje 142 resseguradoras estão autorizadas a operar no Brasil: 16 locais (sediadas no Brasil), 40 admitidas 
(sediadas no exterior, com escritório de representação no Brasil) e 86 eventuais (estrangeiras sediadas no 
exterior, sem escritório de representação no País). Elas aceitam riscos de um mercado segurador robusto, 
cuja projeção de prêmios em 2018, com seguros e planos de saúde suplementar, é da ordem de R$ 445 
bilhões. E garantido por provisões técnicas e reservas financeiras livres correspondentes a R$ 1,2 trilhão.

http://cnseg.org.br/
http://fenaber.org.br/
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Conjuntura CNseg: setor de seguros consolida diversificação 
dos seus segmentos

O desempenho diferenciado 
entre os segmentos do setor 
segurador foi avaliado positiva-
mente pelo presidente da CNseg, 
Marcio Coriolano, ao classificar 
o comportamento como típico 
de um mercado maduro.  O 
comentário de Coriolano consta 
da edição da Conjuntura CNseg 
de fevereiro, que reportou arre-
cadação de R$ 245,6 bilhões em 
prêmios movimentados em 2018. 

No ano, o segmento de Danos e Responsabilidades, com arrecadação de prêmios- sem DPVAT- de R$ 70,1 
bilhões, teve alta nominal de 8,1%. Nesse segmento, os ramos que mais se destacaram em termos de cres-
cimento acima de dois dígitos foram os de Transportes (16,1%), Rural (11,4%), Crédito e Garantias (10,6%), 
Responsabilidade Civil (10,3%) e Patrimonial (10%). “Foram os novos protagonistas da procura por prote-
ção pela sociedade”, assinala Marcio Coriolano.

As Coberturas de Pessoas também foram decisivas para o comportamento diversificado do mercado no 
ano. “Com receitas de R$ 41,5 bilhões, os Planos de Risco do Segmento de Pessoas alcançaram crescimento 
de 9,4%, com forte contribuição do Seguro Prestamista, na esteira da alavanca do crédito pessoal e de 
empresas”, acrescentou o presidente.

Para 2019, a perspectiva de desempenho do setor é positiva. “A taxa projetada de crescimento do PIB de 
2,5%, após uma sequência de fraca evolução da economia, ao lado de medidas liberalizantes (reformas 
estruturais, a começar a da Previdência, privatizações, concessões, desregulamentação etc.), abre cami-
nho para incorporar - democrática e produtivamente - amplas camadas da população aos mercados de 
consumo, da prevenção de riscos e da proteção de patrimônios, rendas, vida e saúde”, sublinha Coriolano.
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Folha de S. Paulo atribui estabilidade à queda  
no faturamento do PGBL e VGBL

O jornal Folha de S. Paulo, publicou nota sobre o 
comportamento do setor. A receita do setor de 
seguros foi de R$ 245,6 bilhões em 2018, represen-
tando recuo de 0,2% em relação ao faturamento do 
ano anterior.

De acordo com a nota, o resultado foi influenciado 
pela queda de 8,1% no faturamento dos planos 
de acumulação PGBL e VGBL. Entretanto, segundo 
declarou o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, 
ao jornal, apesar da estabilidade do mercado em 
termos nominais no ano passado, a maioria dos 
produtos teve bom desempenho, como é o caso dos 
relacionados ao transporte e aos riscos rurais.

Na entrevista, Marcio Coriolano atribuiu à instabi-
lidade política de 2018 a queda na procura pelos 
produtos de previdência complementar, porém assi-
nalou que as perspectivas de aprovação da reforma 
da Previdência abrem sinais positivos para 2019.

Confira a lado a íntegra da nota.




