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Reunião das Diretorias

Reunião de Diretoria realizada no dia 23, presidida por Marcio Serôa de Araujo Coriolano, tratou dos seguintes assuntos:

Notícias do presidente:

•	 FIDES - Participação na Conferência Hemisférica de Seguros – Marcio Coriolano informou que esteve presente no 

evento, realizado entre os dias 12 e 15 de novembro, na cidade de San Salvador, em El Salvador. Na cerimônia de aber-

tura, foi concedido o Prêmio de Asegurador Destacado em homenagem póstuma ao ex-presidente da CNseg Marco 

Antonio Rossi. O Conselho de Presidência da FIDES elegeu como novo presidente da instituição Luis Enrique Bandera, 

da Associação de Seguradoras e Resseguradoras do Panamá - APADEA, que sucederá Pilar Gonzalez de Frutos, da 

Associação Empresarial do Seguro da Espanha - UNESPA. Além do presidente da CNseg, a comitiva brasileira foi 

formada também pelo diretor geral executivo da CNseg, Marco Antonio da Silva Barros, pelo diretor da Escola Nacional 

de Seguros, Renato Campos, e pela gerente da instituição, Maria Luiza Martins. A próxima Conferência Hemisférica da 

FIDES será realizada em 2019, na Bolívia. O Brasil sediará o evento em 2021.

•	 5º Colóquio de Proteção do Consumidor de Seguros – O presidente falou sobre a realização do evento nos dias 30 

e 31/10, em Belo Horizonte, que contou com a presença de 111 participantes. Como principais desdobramentos dessa 

edição do Colóquio, o mercado envidará esforços para analisar a proposta de simplificação da apólice do seguro de 

automóveis; aprimorar a representação das seguradoras nas audiências dos Procons; e estabelecer um plano de ação 

para aprimoramento das vendas de seguros em organizações varejistas. Os encaminhamentos do 5º Colóquio estão a 

cargo de uma comissão pós-Colóquio.  

•	 Atualização PL 3139/15 | Proteção Veicular – Coriolano informou que a Comissão Especial que discute o PL promo-

veu a segunda audiência pública no dia 9/11. O mercado de seguros esteve representado na audiência pelo presi-

dente da CNseg, acompanhado de Ana Rita Petrarolli (advogada e presidente da Associação Internacional de Direito 

do Seguro), João Francisco Borges (presidente da FenSeg), e Armando Vergílio (presidente da Fenacor), entre outros 

representantes de sindicatos regionais e locais. Também participou da audiência pública Ana Carolina Pinto Caram 

Guimarães (diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional de Defesa do 

Consumidor). Durante a audiência, cada expositor teve direito de apresentar-se oralmente por quinze minutos.  

 

Marcio Coriolano informou que, por meio da Portaria nº 7018/17, a Susep instituiu Grupo de Trabalho para discutir 

os encaminhamentos acerca do assunto. O GT será composto por representantes da Susep, da Secretaria de Política 

Econômica do Ministério da Fazenda, da CNseg, da FenSeg, da FenaPrevi, da Fenacor; da Escola Nacional de Seguros 

e da Organização das Cooperativas Brasileiras. O prazo para a conclusão dos trabalhos do GT é de 90 dias a partir da 

data da publicação do normativo.  

 

A terceira audiência pública será realizada no dia 05/12 e contará com a participação de representantes da Secretaria 

de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda; da Procuradoria Geral da República; do Ministério Público 
>>
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do Distrito Federal e Territórios; da Superintendência de Seguros Privados; do Procon-GO; e da Associação Brasileira de 

Defesa do Consumidor (Proteste).  

•	 Audiência de Marcio Coriolano o Presidente da República – Marcio noticiou que foi recebido pelo presidente 

Michel Temer, em audiência no Palácio do Planalto, no dia 21/11. Ele apresentou indicadores econômicos do mercado 

segurador e destacou projetos estratégicos do Governo que podem gerar ainda mais impactos positivos para o desen-

volvimento do setor, somando aos estímulos que já foram auferidos em decorrência de algumas das reformas estrutu-

rantes promovidas até o momento.  

•	 Plataforma ZIM – O presidente Marcio Coriolano destacou que o assunto em questão foi colocado na pauta para 

esclarecer as dúvidas sobre as funcionalidades da plataforma, direcionada aos corretores de seguros e lançada no 

Congresso Nacional dos Corretores deste ano. Foram convidados para falar sobre a plataforma os presidentes da 

Fenacor e da Escola Nacional de Seguros, além de representantes da empresa WIZ.  

Notícias das Federações

•	 FenaSaúde: 

 - Lei Complementar 157/16 - A presidente Solange Beatriz Palheiro Mendes submeteu à homologação do Conselho Diretor 

o ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI, em coautoria entre a CNseg e a Confederação Nacional do 

Sistema Financeiro – CONSIF, contra a Lei Complementar 157/16. A proposta foi aprovada pelo Conselho Diretor. 

 - Atualização do Rol de Procedimentos 2018 - Solange Beatriz apresentou informações sobre a atualização do Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde para 2018. Foram incorporadas 18 novas tecnologias e atualizadas sete diretrizes 

de utilização, com ampliação da cobertura para englobar algumas que já eram oferecidas pelo SUS.  

 - Dados estatísticos – Apresentados os dados que demonstram que o segmento de Saúde Suplementar começa a 

vislumbrar a estabilidade do número de beneficiários, com a redução do ritmo de queda a cada trimestre. A modali-

dade de seguro odontológico continua crescendo. 

 

•	 FenaPrevi: 

 - Consultas Públicas Susep nº 16 e 17- O presidente Edson Luís Franco informou que as Circulares provenientes destas 

Consultas Públicas, que alteram e consolidam as regras e critérios complementares de funcionamento e de operação 

da cobertura por sobrevivência oferecida em planos de previdência complementa aberta e em seguro de pessoas, 

vieram ao encontro das expectativas do mercado. Os pontos pendentes, tais como a tabela de correlação entre juros 

ao ano e percentual mínimo de reversão de resultados financeiros, entre outros, serão negociados na Comissão de 

Produtos de Sobrevivência da Susep.  

 - Dados estatísticos - O presidente apresentou os dados que demonstram uma forte recuperação no mês de setembro 

em relação ao mesmo mês de 2016, capitaneada pela empresa líder de mercado. O seguro Prestamista é um dos 

destaques do segmento de seguros de Pessoas, reagindo positivamente à retomada das vendas no varejo e amplia-

ção do crédito.  

•	 FenSeg:  

 - Dados estatísticos – O presidente João Francisco Borges da Costa apresentou os dados, com destaque para o seguro 

de Riscos de Engenharia, que continua com crescimento negativo em relação a 2016, em virtude da paralisação dos 

projetos de infraestrutura do Governo.  
>>
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•	 FenaCap:  

 - GT da Susep Marco Regulatório de Capitalização – O presidente Marco Antonio da Silva Barros noticiou a conclusão dos 

trabalhos do GT da Susep que trata do marco regulatório de Capitalização. O Relatório do Grupo de Trabalho foi enca-

minhado à Procuradoria da Susep e após o parecer desta será submetido à consulta pública pelo prazo de 15 dias.  

 - Dados estatísticos – Apresentados os dados sobre receita e provisões técnicas do segmento de Capitalização por 

empresa associada. 

Relato do diretor geral executivo, Marco Antonio da Silva Barros 

Apresentou os números atualizados sobre a arrecadação da Confederação até o mês de outubro, que apontam para uma 

pequena recuperação da receita, impulsionada pelo aumento do financiamento de veículos.

           
           

g  ç   g
ç   ç  

A reunião de Diretoria da FenSeg, no dia 9, foi presidida pelo vice-presidente Luiz Pomarole, onde foram tratados os 

seguintes assuntos: 

•	 Aprovação do orçamento para 2018 da área de Prevenção e Combate à Fraude da CNSeg;

•	Quadro de associadas – Aprovada a inclusão da Seguradora American Life e exclusão da Nobre Seguradora do 

quadro de associadas, em virtude de sua liquidação;

•	 Seguro DPVAT – Relatadas as iniciativas realizadas na nova gestão da Seguradora Líder;

•	 Relatos Seguro Automóvel – Seminário de Salvados (27/11); participação e relatos na Comissão de Assuntos Jurídicos 

da FenSeg; e Transporte de Produtos Perigosos;

•	 Atividades do Sindseg/SP – Disseminação da cultura do seguro; educação no trânsito; desenvolvimento de parce-

rias no Estado e na Prefeitura; parceria com SINCOR/SP; ações de inteligência; projetos de comunicação; workshops e 

debates;

•	 Relatórios atualizados – Estatísticas da Susep; Ofícios pendentes na Susep; e assuntos em discussão nas Comissões 

da FenSeg;

•	 Comissão Estratégica de Seguros Corporativos – A Comissão será instalada ainda no mês de novembro, e as segu-

radoras interessadas em indicar representantes deverão entrar em contato com o coordenador da Comissão, Danilo 

Sobreira;

•	 Realização de workshop sobre Resseguros – A FenSeg foi parabenizada pelo workshop de Resseguro, organizado 

pela Comissão de Riscos Patrimoniais – Grandes Riscos. O evento aconteceu em São Paulo, na Escola Nacional de 

Seguros, e foi uma grande oportunidade para levantamento e discussão dos principais problemas que envolvem as 

colocações facultativas.
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A diretoria da FenaPrevi, presidida por Edson Luis Franco, reuniu-se no dia 16, para discutir, entre outros assuntos:

•	 Proposta orçamentária para 2018; 

•	 Assuntos tratados na Comissão Especial de Inovação e Insurtechs da Susep; 

•	 Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD; 

•	 Entidades que podem, por lei, contratar operações de resseguro; 

•	 Realização do IX Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência Privada; 

•	 Edital de Consulta Pública BCB 55/17 divulga minuta de resolução que dispõe sobre a constituição e o funcionamento 

da sociedade de crédito direto e da sociedade de empréstimo entre pessoas e disciplina a realização de operações de 

empréstimo entre pessoas por meio de plataforma eletrônica; o PrevSaúde; 

•	 Portaria Susep 7.018/17, que constitui Grupo de Trabalho para discutir os encaminhamentos acerca das atividades exer-

cidas por associações, entidades e cooperativas que ofereçam irregularmente coberturas securitárias e produtos com 

características da operação de seguros. 

Assembleia Geral Ordinária

 

A FenaPevi realizou, no dia 28, reunião da Assembleia Geral Ordinária para, entre outros assuntos, aprovar a proposta 

orçamentária para 2018  e referendar os nomes de Marcelo Pimentel Mello (Sul América Seguros de Pessoas e Previdência 

S.A) e Ricardo José Iglesias Teixeira (Centauro Vida e Previdência S/A), designados para substituir na Diretoria Estatutária 

os representantes daquelas empresas .
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A reunião da diretoria da FenaSaúde, presidida por Solange Beatriz Palheiro Mendes, aconteceu no dia 30, quando foram 

debatidos os seguintes temas:

•	 Proposta Orçamentária 2018;

•	 Reunião dos presidentes com a Diretoria Colegiada da ANS; 

•	Notícias: ISS – Lei Complementar 157/16;

•	Notícias: Blocão – PL 7.419/06;

•	Notícias: Acordo Biotronik;

•	Notícias: Enquete plano acessível – proposta  FenaSaúde.

Em reunião de diretoria da FenaCap, realizada no dia 22, presidida por Marco Barros, foram tratados os seguintes assuntos:

•	 Substituição de membros da diretoria – Aprovados os nomes de Alexandre Petrone Vilardi (Icatu Capitalização), Marcio 

Coutinho Teixeira de Carvalho (Capemisa Capitalização) e Marcio Giovaninni (Santander Capitalização) que serão refe-

rendados na próxima AGO, no dia 30;

•	 Indicação de representantes em Comissões CNseg – Aprovadas as indicações de Paula Fernandes Gesta como repre-

sentante da FenaCap na Comissão de Inteligência do Mercado da CNseg e Marcio Augusto Koenigsdort na Comissão 

de Investimento da CNseg;

•	 Proposta de orçamento para 2018 –  Aceita a proposta que será levada para aprovação na AGO no dia 30;

•	 Proposta de redução da estrutura de Comissões Técnicas da FenaCap;

•	 Estudo Capitalização – Apresentada minuta de texto sobre Capitalização realizada por Francisco Galiza para avaliação;

•	 Campanha institucional FenaCap –  Debatido o escopo da campanha de comunicação para 2018, a ser produzido pela 

Comissão de Comunicação, para apresentação e aprovação na primeira reunião de diretoria da Federação; 

•	Notícias da Comissão Especial de Desenvolvimento de Produtos de Capitalização – Após as discussões técnicas na 

comissão especial, a FenaCap está no aguardo da Susep quanto ao novo normativo;

•	 Principais temas discutidos nas reuniões das comissões técnicas e respectivas atas – IFRS, projetos de leis, projetos de 

comunicação (mídias sociais), certificação profissional foram os principais temas destacados;

•	 Dados estatísticos do mercado de Capitalização até setembro foram distribuídos para conhecimento.

  o   P   ã    t  u 
 do com a l i nº 9 61   i dos rei s Autorais
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Reunião das Comissões & Grupos de Trabalho 
CNseg e Federações

Gestão de Risco 
Presidente: Marcos Spiguel (Sul América) 

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 23 | Data: 23/11

Assuntos tratados:

•	 Alinhamento referente à Consulta Pública 14/2017 

(alteração da Resolução CNSP 321/15);

•	 Relato da Subcomissão de Riscos da Susep de 14/11;

•	 GT Modelos Internos – apresentação da proposta de trabalho;

•	 GT Princípio da Proporcionalidade.

Processos e Tecnologia da Informação (reunião 
conjunta com a de Digitalização)
Presidente: Carlos Alberto Viana Dias (Bradesco Saúde)

Conference Call

Número de participantes: 21 | Data: 09/11

Assuntos tratados:

•	 Marco Civil da Internet: pontos de atenção assim como 

avalição dos riscos nas operações. Pedido formulado 

à Superintendência Executiva de Negócios da CNseg 

referente à continuidade dos serviços prestados pela ao 

mercado em face da Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet);

•	 Assuntos em andamento junto à Superintendência 

Executiva de Negócios da CNseg com impacto nas 

operações das associadas;

•	 CP Susep 13/17 – Meios Remotos;

•	 Considerações sobre o Insurance Meeting 2017.

Resseguro 
Presidente: Nilton Haiter (Tokio Marine)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 18 | Data: 16/11

Assuntos ratados:

•	 Relato da 3ª reunião da Comissão Especial de 

Resseguro da Susep de 27/10:

 - Resseguro das operações de saúde e de fundos de pensão;

 - Resolução 168 - Contratação obrigatória e operações 

intragrupo / flexibilização dos ramos para fins de 

cessão de resseguro (50%);

 - Sistema de controle de ofertas de resseguro.

•	 GT Cláusula de Embargos e Sanções – (CNseg, Fenaber, 

AIDA e ANRe) relato da reunião realizada dia 24/10;

•	 Updates legislativos e regulatórios;

•	 Atualizações de sinistros e colocações;

Controles Internos 
Presidente: Assizio Oliveira (Generali)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 25 | Data: 14/11

Assuntos tratados:

•	 Subcomissão de Riscos da Susep - revisão de normas 

de Governança Corporativa e Controles Internos:

 - Relato da reunião de 10/10;

 - Alinhamento para a reunião de 14/11 – repre-

sentantes da Comissão: Simone Negrão (BB e 

Mapfre), Eugenio Felippe (Mongeral) e Valdinei Silva 

(Bradesco Seguros).

•	Ofícios recepcionados pelas Seguradoras que geram  

grande demanda operacional – continuação das 

discussões (pauta da reunião da CCI de agosto);

•	 Atualização sobre os Grupos de Trabalho Permanentes 

instituídos no âmbito da Comissão:

 - GT Governança Corporativa - benchmark realizado 

junto aos membros da Comissão e GT;

 - GT PLDFT - workshop COAF

 - GT Compliance - atualização do manual: “Função de 

Compliance no Mercado Segurador Brasileiro”;

 - GT Auditoria Interna;

 - GT Princípio da Proporcionalidade.

Inteligência de Mercado 
Presidente: Alex Conrado Korner (Zurich Santander)

Videoconferência: RJ/SP/BSB

Número de participantes: 21 | Data: 23/11

Assuntos tratados: 

•	 Pesquisa de opinião da Comissão;

•	 Acompanhamento dos projetos de cada Grupo de 

Trabalho:
>>
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 - Insurtechs e Regulamentação no Brasil – As barreiras 

de entrada de novos players no mercado brasileiro.

 - Um estudo de benchmark em experiência do cliente.

•	Outros assuntos.

Assuntos Jurídicos 
Presidente: Washington L. B. da Silva (Zurich Minas Brasil)

Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)

Presencial: RJ 

Número de participantes: 17 | Data: 07/11

Assuntos tratados:

•	 5º Colóquio de Proteção ao Consumidor de Seguro, em 

Minas Gerais;

•	 Ações Judiciais:

 - Incidente de Assunção de Competência (IAC) 

– Prescrição; 

 - Julgamento ADI 4673 – Contribuição Previdenciária – 

Comissão de Corretagem;

•	 Padronização de causa-raiz em ações judiciais;

•	 eSocial e 13º salário;

•	 Projetos de Lei:

 - PL 5097/16, que “garante aos consumidores o direito 

de livre escolha da oficina ao acionar sua seguradora 

em caso de sinistro e das outras providências”;

 - PL 8297/17, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

as empresas de seguros, de capitalização e entida-

des de previdência privada publicarem a relação dos 

bens garantidores das provisões técnicas;

 - PLS 330/13, que dispõe sobre a proteção, o trata-

mento e o uso dos dados pessoais, e dá outras provi-

dências – Reunião no Senado Federal; 

 - PL 3139/15, que dispõe sobre o Sistema Nacional 

de Seguros Privados, regula operações de seguros e 

resseguros - Audiência Pública – 09/11; 

•	 Grupos de Trabalho:  

 - GT Proposta de Anteprojeto de Lei sobre Proteção de 

Dados Pessoais do Setor de Seguros; 

 - GT Insurtechs - Comissão de Inteligência de Mercado 

e Jurídico CNseg;

 - GT Cláusulas de Embargos e Sanções; 

•	 Jurisprudência Comentada - CDC não se aplica a 

seguro obrigatório DPVAT, diz STJ; 

•	 Consulta Pública “Diretrizes Gerais e Roteiro Analítico 

sugerido para Análise de Impacto Regulatório (AIR);

•	 Proposta de alteração no documento de orientações 

Sinistros X Outras Despesas Operacionais;

•	 Consulta Pública Susep 13/17 - Altera a Resolução 

CNSP 294/13 (sobre a utilização de meios remotos nas 

operações relacionadas a planos de seguro e de previ-

dência complementar aberta) – Manifestação CNseg;   

•	 Balanço Comissões Temáticas CNseg. 

Comunicação e Marketing
Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 16 | Data: 21/11

Assuntos tratados:

•	 Prestação de contas do exercício de 2017;

•	 Criação do GT Comunicação com objetivo de rediscutir 

o conceito de comunicação da CNseg;

•	 Plano de ação da Comissão para 2018;

•	 Aprovação da indicação de Luciana Ribeiro Froehlich 

(SulAmérica) como representante da CNseg na Comissão;

•	 Desligamento de membro efetivo;

•	 Cancelamento do 2º Seminário Nacional de Educação 

em Seguros. 

Recursos Humanos
Presidente: Patricia Quirico Coimbra (Sul América)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 27 | Data: 14/11

Assuntos tratados:

•	 Programação Balanço das Comissões Temáticas 2017;

•	 Comissão de Negociação Sindical e GT Relações 

Trabalhistas - Reforma Trabalhista:

 - Atualização sobre agendamento reunião com a 

Fenespic sobre próximo dissídio;

 - Apresentação minuta pauta propositiva à Fenespic 

com relação às mudanças da Nova Lei Trabalhista 

que podem impactar na negociação da CCT 2017;

 - Contribuição do GT na cartilha sobre a reforma 

trabalhista junto à COMEX;

 - Aprovação de Pesquisa Rápida sobre a Nova Lei 

Trabalhista.

•	 GT Remuneração - atualização sobre os trabalhos;

•	 GT Indicadores de RH - apresentação da análise 

comparativa dos indicadores do 1º Semestre de 2016 X 

1º Semestre de 2017;

•	 GT Relações Trabalhistas – foco no eSocial:

 - Andamento do sistema eSocial que entrará em 

produção a partir de 08/01/18;

 - Feedback do 3º Workshop realizado sobre o tema 

para o mercado segurador.

•	 GT Marca Empregadora - próximos passos.

Sustentabilidade e Inovação 
Presidente: Fátima Lima (BB e Mapfre)

Audioconferência RJ/SP

Número de participantes: 12 | Data: 29/11

Assunto tratado:

•	 Planejamento das ações para 2018. 
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Subcomissão de Sinistros
Coordenador: Abelardo Guimarães (Bradesco)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 15 | Data: 08/11

Assuntos tratados:

•	 GT Recuperação de Veículos;

•	 Sindirepa;

•	 Part Number;

•	 Assuntos gerais.

Prevenção e Combate à Fraude
Presidente: Rosemeire Gonzaga (Porto Seguro) 

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 22 | Data: 09/11

Assuntos tratados:

•	 Participação Usebens;

•	 Relato dos Grupos de Trabalho;

•	 Assuntos Jurídicos;

•	 Assuntos GPCF;

•	 Assuntos gerais.

Subcomissão da Central de Bônus
Coordenador: Gisele Figueiró (BB Mapfre)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 21 | Data: 10/11

Assuntos tratados:

•	 Indicadores de desempenho;   

•	Metas de reconfirmação;

•	 Bônus para o produto mensal;

•	 Bônus para o seguro auto popular; 

•	 Homologação dos projetos e melhoria do relatório;

•	 Relatórios de Mercado para a Comissão de Automóvel;

•	 Reconfirmação manual pela Allianz;

•	 Relacionamento entre congêneres;

•	 Assuntos gerais;

•	 Formação dos grupos de trabalho; 

•	 Próxima reunião.

Seguro Rural
Presidente: Wady Cury (BB Mapfre)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 16 | Data: 16/11

Assuntos tratados:

•	 Projeto Estadual de Subvenção do Prêmio de Seguro Rural;

•	Novo RNS Rural;

•	 Subvenção Federal;

•	 PLS 04;

•	 Pensar Agro;

•	 GT Equipamentos e Penhor Rural;

•	 GT Assuntos Susep;

•	 Assuntos gerais.

Automóvel
Presidente: Eduardo Dal Ri (Sul América) 

Videoconferência RJ/SP

Número de participantes: 20 | Data: 22/11

Assuntos tratados:

•	 Eleição para vice-presidente;

•	 Assuntos da Comissão de Prevenção e Combate à 

Fraude;

•	 Assuntos da Subcomissão de Sinistros;

•	 Estatísticas de Mercado;

•	 Pátio Legal; 

•	 5º Colóquio de Proteção do Consumidor de Seguros, 

em Minas Gerais;

•	 Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais Massificados
Presidente: Danilo Silveira (BB e Mapfre)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 15 | Data: 07/11

Assuntos tratados:

•	 GT Ressarcimento Danos Elétricos – Revisão; 

•	 Devolução de propostas; 

•	Meios Remotos – práticas de mercado; 

•	 Participação no Seminário de Resseguros Facultativos; 

•	 Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Luis Felipe Smith de Vasconcellos (Tokio 

Marine Seguradora S/A)

Presencial SP

Número de participantes: 09 | Data: 22/11

Assuntos tratados:

•	 Instalação da Comissão;

•	 Eleição do vice-presidente;

•	 Planejamento das atividades; 

•	 Assuntos gerais.
>>
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Riscos de Engenharia
Presidente: Marcos José Ávila da Costa (Sompo Seguros)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 09 | Data: 14/11

Assuntos tratados:

•	 Avaliação do Seminário Técnico sobre ALOP;  

•	 Assuntos gerais.

Riscos de Crédito e Garantia
Presidente: Roque Junior de Holanda Melo (J. Malucelli)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 21 | Data: 16/11

Assuntos tratados:

•	 RNS Garantia;

•	Workshop de Risco de Crédito;

•	 Feedback reunião SAIN dia 18/10;

•	Ofício 00030/17/CGCOB/PGF/AGU;

•	 GT Cosseguro;

•	 Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais Grandes Riscos  
Presidente: Marcelo Neves da Silva (Bradesco Auto/RE)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 06 | Data: 07/11

Assuntos tratados:

•	 Avaliação do evento técnico sobre Resseguros 

Facultativos;

•	 Assuntos gerais.

Assuntos Jurídicos 
Presidente: Sylvia Rocha (Sul América)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 17 | Data: 10/11

Assuntos tratados:

•	 5º Colóquio de Proteção Do Consumidor de Seguros;

•	 Lei Estadual 7.574 - Rio de Janeiro;

•	 Credpago; 

•	 Assuntos tratados no GT Estratégia;

•	 Feedback reunião Procon-PE;

•	 Assuntos gerais.

Garantia Estendida e Afinity
Presidente: Marco Aurélio Garutti (Seguros Sura)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 11 | Data: 06/11

Assuntos tratados:

•	 5º Colóquio de Proteção do Consumidor de Seguros;

•	 Empresa gestauto;

•	 Estudos econômicos sobre Seguro Garantia Estendida.

Transportes
Presidente: Alexandre Leal (HDI)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 17 | Data: 14/11

Assuntos tratados:

•	 Agência Nacional Transportes Terrestres:

•	 Deliberação 325, retorno agência;

•	 Demanda Transportadores x Seguradoras;

•	Número Averbação – Versões; 

•	 Condições Contratuais – RCTR-C/RCF-DC;

•	 Relatório da Comissão Especial – Camara dos 

Deputados – Substitutivo ao PL 4860/16; 

•	 Assuntos diversos.

Produtos por Sobrevivência / Atuarial / 
Investimentos (reunião conjunta)
Presidentes: João Batista Mendes Ângelo (Zurich)

Celina da Costa Silva (Brasilprev) 

Marcelo Otávio Wagner (Brasilprev)

Videoconferência: RJ/SP | Data: 21/11 

Assunto tratado: 

•	 Discutir aspectos relacionados às Consultas Públicas 

16 e 17/17 minutas de Resolução CNSP dispondo sobre 

as regras e os critérios complementares de funciona-

mento e de operação da cobertura por sobrevivência 

oferecida em planos de previdência complementar / 

seguro de pessoas).



11
Novembro de 2017

Atuarial / Investimentos / Assuntos Contábeis e 
Fiscais (reunião conjunta)
Presidentes: Celina da Costa Silva (Brasilprev)

Marcelo Otávio Wagner (Brasilprev)

Javier Miguel López (GBOEX)

Videoconferência: RJ/SP | Data: 23/11 

Assunto tratado: 

•	 Participaram também as comissões de Administração 

e Finanças, Atuarial, de Controles Internos, de Gestão 

de Riscos e de Investimentos da CNseg, para discu-

tir aspectos relacionados à Consulta Pública 14/17 

(minuta de Resolução CNSP que dispõe sobre as alte-

rações na Resolução CNSP 321/15).

Gestora do SIDE
Presidente: Marcos Baby (Caixa Seguros)

Videoconferência: RJ/SP | Data: 23/11

Assuntos tratados:

•	 Apresentação do Projeto Webservices do Side pela 

Caixa Seguradora; 

•	Notícias sobre o Projeto de Segurança do SIDE;

•	 Alinhamento das melhorias no SIDE; 

•	 Validação do calendário de feriados no SIDE para   

2018.

Jurídica
Presidente: Carlos Ernesto Henningsen (Golden Cross)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 17 | Data: 16/11

Assuntos tratados:

•	 Agravo em Recurso Especial 1.188.507/SP – Fertilização 

in vitro;

•	 Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 

Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia;

•	 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Reajuste 

por faixa etária em planos coletivos;

•	Núcleo de Apoio Técnico/SP;

•	 Recurso Especial 1.628.854/RJ – Medicamento off label 

– Atualização;

•	 Projeto de Lei 7.419/2006 – Blocão – Atualização;

•	 Código de Infrações no âmbito da Saúde Suplementar (ANS);

•	 Lei Complementar 157/16 – ISS – Atualização;

•	 Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça.

Técnica
Presidente: Lais Perazo Nunes de Carvalho (Amil)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 18 | Data: 22/11

Assuntos tratados:

•	 Informações financeiras e assistenciais sobre a carteira 

de beneficiários;

•	 Blocão (Projeto de Lei 7419/2006) – Atualizações e 

encaminhamentos;

•	 Código de Infrações no Âmbito da saúde suplementar (ANS);

•	 Central de Serviços Saúde - Report da reunião reali-

zada em 17/10;

•	 2º Workshop da FenaSaúde sobre análise de impacto 

regulatório; 

•	 Comitê das Informações na Saúde Suplementar - COPISS. 

Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Villas Boas Veloso (SulAmérica Saúde)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 9 | Data: 13/11

Assuntos tratados:

•	 Proposta do COTAQ para extinção do Fator de Qualidade 

na aplicação de reajuste aos contratos com prestadores; 

•	 Pauta para reunião com o CADE; 

•	 Apresentação de temas de interesse da CRP junto ao 

GT COPISS; 

•	 Retomada das atividades do GT de Remuneração da ANS. 

Comunicação 
Presidente: José Alceu Amoroso Lima (Intermédica)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 14 | Data: 27/10

Assuntos tratados:

•	 Apresentação da análise do clipping FenaSaúde do 

mês de setembro e parcial de outubro;

•	 Apresentação IQEM (agosto e setembro);

•	 3º Fórum da FenaSaúde: balanço e conclusões (investi-

mento em Comunicação);

•	 2º Encontro de Comunicação em 2018: (avaliação se 

vamos ter uma segunda edição e temas); 
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•	 Parecer da Reforma da Lei dos planos de saúde (avalia-

ção das operadoras);

•	 Apresentação de proposta para SEO (mídia digital).

Ética
Presidente: Erika Fuga (SulAmérica Saúde)

Presencial: SP

Número de participantes: 6 | Data: 14/11

Assuntos tratados:

•	 Temas apresentados pelas associadas em relação aos 

principais procedimentos auditados pelas operadoras.

Assistencial
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 27 | Data: 28/11

Assuntos tratados:

•	 COPISS;

•	 CRO-SP;

•	 Audiência ANS e FenaSaúde sobre bucomaxilo;

•	 HTanalyze ;

•	Medicina da Família e Comunidade;

•	 Calendário de reuniões ordinárias 2018.

Odontologia
Presidente: José Maria Benozatti (OdontoPrev)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 10 | Data: 29/11

Assuntos tratados:

•	 CRO-SP - II Fórum de Boas Práticas em BMF 21/11;

•	 CRO-SP - Reunião com OPS 21/11;

•	 Audiência ANS e FenaSaúde – 8/11 e 27/11;

•	 CRO-SP - Reunião com a FenaSaúde 30/11;

•	 CFO Notícia;

•	 COPISS;

•	 Calendário de reuniões ordinárias 2018;

•	 Reunião conjunta entre as comissões  

CASS + CETI + ODONTO.

Contábil
Presidente: Haydewaldo Chamberlain (Bradesco)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 20 | Data: 29/11

Assuntos tratados: 

•	Manual Plano de Contas – Delineamento e síntese das 

propostas coletadas;

•	 IFRS 16 – Avaliação dos possíveis impactos no mercado 

de Saúde Suplementar;

•	Quadros DIOPS auxiliares alterados/incluídos apresen-

tados pelo Comitê Contábil da ANS;

•	 Lei Complementar 157/16 ISS - Ações realizadas;

•	 Blocão - Projeto de Lei 7.419/06 – Ativos Garantidores e 

Alienação de Carteiras.

GT COPISS
Coordenador: Vera Sampaio (FenaSaúde)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 12 | Data: 27/11

Assuntos tratados: 

•	 Alterações decorrentes da norma de compartilhamento 

da gestão de risco; 

•	 Fluxo de correção de informações; 

•	 Considerações da SBIS aos requisitos de aprimoramen-

tos do padrão de segurança e privacidade propostos; 

•	 Padronização da identificação dos beneficiários; 

•	Obrigatoriedade do preenchimento do Cartão 

Nacional de Saúde;

•	 Preenchimento do CNES;

•	 Registro Eletrônico de Saúde; 

•	 Registro Nacional de Implantes;

•	 Adequação para contemplar ações de PromoPrev.
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Comunicação
Presidente: Aura Rebelo (Icatu)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 12 | Data: 06/11

Assuntos tratados:

•	 Apresentação Binder;

•	 Relato da Comissão Especial de Desenvolvimento de 

Produtos de Capitalização;  

•	 Relato da Comissão de Comunicação e Marketing da 

CNseg;

•	Outros assuntos.

Produtos e Coordenação 
Presidente: Natanael de Castro (Sul América)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 16 | Data: 06/11

Assuntos tratados:

•	 Relato da Comissão Especial de Desenvolvimento de 

Produtos de Capitalização;  

•	 PLS 115/16;

•	Marco Regulatório;

•	 Indicadores;

•	Outros assuntos.

Administração e Finanças (reunião extraordinária)
Presidente: João Augusto Xavier (Caixa Capitalização)

Videoconferência: RJ/SP

Número de participantes: 11| Data: 27/11

Assunto tratado:

•	 IFRS 17.

Eventos CNseg e Federações

Seguro é o tema da audiência de Coriolano com Temer
O presidente da CNseg, Marcio 

Serôa de Araujo Coriolano, foi rece-

bido pelo presidente da República, 

Michel Temer, em audiência no 

Palácio do Planalto, no dia 22. 

Participaram da audiência o então 

ministro-chefe da Secretaria de 

Governo, Antonio Imbassahy, e o 

ministro-chefe da Secretária-Geral 

da Presidência, Moreira Franco. 

Na ocasião, Coriolano apresentou 

números positivos do mercado - o 

setor foi um dos poucos a apresentar 

crescimento nominal mesmo durante 

a crise econômica, O dirigente da CNseg também apoiou as reformas estruturantes promovidas pelo Governo, reco-

nhecendo-as como relevantes para o desenvolvimento do mercado de seguros, e destacou alguns projetos, no plano 

federal, com impactos efetivos para o setor. A diretora de Relações Governamentais da CNseg, Miriam Mara Miranda, 

acompanhou Coriolano na visita ao Palácio do Planalto.
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Balanço das Comissões 
Temáticas
No dia 22, foi realizado em São Paulo, 

o Balanço das Comissões Técnicas da 

CNseg, ocasião em que foram apre-

sentados os trabalhos desenvolvidos 

pelas 18 Comissões Temáticas da 

Confederação em 2017 e os projetos 

para o próximo ano. O presidente 

da CNseg, Marcio Coriolano, abriu 

o evento saudando o empenho dos 

profissionais do mercado segurador 

participantes das Comissões, que se 

esforçam para participar dos encontros e das ações propostas, paralelamente aos trabalhos desenvolvidos nas segurado-

ras, algo particularmente penoso em tempos de crise, onde a cobrança pela permanência nas empresas é maior. Coriolano 

aproveitou para reafirmar que o pilar principal de sua gestão é a valorização do espaço do mercado de seguros junto aos 

formuladores de políticas públicas. O evento contou com a participação de mais de 100 pessoas. A cobertura completa 

está disponível no Portal da CNseg.

36ª Conferência Hemisférica de Seguros da Fides
Durante a abertura da 36ª Conferência da Fides, em El Salvador, no dia 13, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, rece-

beu o prêmio póstumo em nome de Marco Antonio Rossi, ex-presidente da CNseg e da FIDES entre 2013 e 2015, morto em 

acidente aéreo há dois anos e, destacou o dinamismo e a capacidade de liderança de seu antecessor. Confira no Portal da 

CNseg a íntegra do discurso de Coriolano.

Proteção Veicular em pauta em Brasília 
Representantes do mercado segurador e do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor participaram, no dia 9, 

de audiência pública na Comissão Especial da Câmara dos Deputados que discute o Projeto de Lei 3139/15, que proíbe a 

venda ampla da chamada ‘proteção veicular’, comercializada por associações e cooperativas como se fosse um contrato de 

seguro. Em sua fala na Comissão, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, destacou que a atividade seguradora existe há 

nove séculos, e é fortemente regulada no Brasil - por meio da Susep e, no caso dos planos e seguros de saúde, por meio 

da ANS –, com foco no consumidor. “Não se pode conceber um sistema de seguros que, por sua natureza é solidário, cuja 

finalidade não seja a proteção da poupança popular. Os fundamentos do seguro e as formas como as seguradoras são 

estruturadas são para que as promessas assumidas junto ao consumidor sejam honradas.” Para Coriolano, é preciso rati-

ficar que o principal papel do seguro é transferir o risco, do segurado para as seguradoras. “Não é qualquer empresa que 

consegue colocar capital na frente, formar reservas, mobilizar uma legião de profissionais e competentes corretores para 

que se tenha essa proteção de forma transparente e efetiva”, lembrou. Também participaram da audiência a diretora do 

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Ana 

Carolina Pinto Caram Guimarães; o presidente Fenacor, Armando Vergílio dos Santos Júnior; o presidente da Fenseg, João 

Francisco Silveira Borges da Costa; e a presidente da Seção Brasileira da Associação Internacional de Direito de Seguros, 

Ana Rita Petraroli.

Foco na Saúde Suplementar
A Federação Nacional de Saúde Suplementar continua presente em vários eventos do setor. Em novembro participou dos 

seguintes fóruns de debate:

•	 14º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade - Organizado pela Sociedade Brasileira e Medicina da 

Família e Comunidade, o evento aconteceu de 2 a 5, em Curitiba e contou com a participação de representantes da 

Federação.

>>
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•	 Audiência Pública na Câmara dos Deputados - No dia 7, o diretor Jose Cechin participou como debatedor, discorrendo 

sobre as mudanças propostas para os planos de saúde, em virtude do PL 7419/06 (Req.75/17). A presidente Solange 

Beatriz também participou de outras audiências públicas no dia 9 e no dia 28, em Brasília.

•	 Instituto Sírio e Libanês de Ensino e Pesquisa - O superintendente Sandro Leal foi palestrante no WSP - Novos Modelos 

de Remuneração em Saúde, no dia 9, em São Paulo.

•	 FGV- EAESP- GV Saúde: Centro de Estudos em Planejamento e Gestão de Saúde - O diretor Jose Cechin participou 

como debatedor no painel “Novo Rol de Procedimentos da ANS: ameaça à sustentabilidade ou oportunidade de redu-

zir o desperdício?”, no dia 9, em São Paulo.

•	 Fórum AstraZeneca: " Proposta de modelo de avaliação de Tecnologias para Saúde Suplementar" - Organizado pela 

UERJ, o evento contou com a participação do superintendente Sandro Leal como palestrante, no São Paulo, no dia 17.

•	 5º Congresso Nacional de Hospitais Privados - CONAHP - No dia 22, a presidente Solange Beatriz participou da mesa 

de abertura do evento “O hospital do futuro: o futuro dos hospitais”. Solange também foi convidada para o coquetel 

de recepção ao Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin.

•	 Fórum Saúde Suplementar - Folha de São Paulo - José Cechin fez palestra no dia 23, no painel ‘O futuro da Saúde 

Suplementar: como superar a crise?’, em São Paulo.

•	 Evento Fraude em Seguros AIDA – A gerente jurídica Monica Costa participou, no dia 27, do Encontro do Grupo de 

Combate a Fraude CILA, em São Paulo.

•	 GT de Saúde Suplementar: Plano de Saúde Acessível – Organizado pela CNI e pelo SESI, Jose Cechin palestrou no 

evento, dia 28, em São Paulo.


