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REGULAMENTAÇÃO

RESOLUÇÃO CNSP no 115
de 06 de outubro de 2004 

Circular SUSEP no 290
de 12 de maio de 2005

CERTIFICAÇÃO TÉCNICA

Rio, 12/7/2005
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CERTIFICAÇÃO   TÉCNICA

Obrigatória para os empregados e 
assemelhados que atuem diretamente 
na regulação e liquidação de 
sinistros, nos sistemas de controles 
internos, no atendimento ao público e 
na venda direta de produtos de 
seguros, capitalização e previdência 
complementar aberta.
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ASSEMELHADOS

Prestadores de serviços pessoas físicas 
e os empregados de prestadoras de 
serviços contratadas pelas operadoras.

Capitalização
Em se tratando de venda direta de títulos 
de capitalização, serão considerados 
assemelhados, as pessoas direta e 
exclusivamente subordinadas a 
empregados das sociedades de 
capitalização.
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ELEGÍVEIS

Profissionais e assemelhados que se 
enquadrem no público-alvo 
estabelecido no anexo 2 da Circular 
Fenaseg/ANAPP Presi-014/05 de 
21/06/2005.
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I – Atendimento ao Público

Profissionais (empregados ou assemelhados) 
que atendem nas dependências da empresa ou 
por telefone, os consumidores finais dos 
Produtos de Seguro , de Planos de 
Previdência e de Capitalização, ou seja, 
empregados e terceirizados envolvidos 
diretamente com a atividade de atendimento / 
relacionamento econômico com o cliente 
(balcão e call-center). Estão excluídos os 
profissionais que prestam atendimento ao 
público em atividades complementares, como 
assistência 24 horas a veículos, por exemplo. 
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I I – Venda Direta

Profissionais (empregados ou assemelhados) 
que atuam em contato direto com o 
consumidor final na consulta e venda de 
produtos, sem qualquer intermediação de 
corretores e prepostos habilitados ou 
empresas de corretagem. Com relação aos 
títulos de capitalização, serão considerados 
assemelhados, as pessoas direta e 
exclusivamente subordinadas a empregados 
das sociedades de capitalização.
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I I I – Regulação e
Liquidação de Sinistros

Profissionais responsáveis (empregados ou 
assemelhados) por apurar os prejuízos 
ocorridos e emitir o correspondente 
Relatório ou Laudo de Regulação, que 
indicará o valor dos danos cobertos pelo 
seguro. Estão incluídos nesta área, os 
profissionais responsáveis por efetuar a 
análise final do processo de sinistro e de 
autorizar o pagamento da indenização. 
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I V – Controles Internos

Profissionais responsáveis (empregados ou 
assemelhados) pelo estabelecimento dos 
parâmetros e atividades indispensáveis 
para assegurar a conformidade com as 
normas internas e externas e a 
identificação, análise e controle dos riscos 
existentes. 
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INSTITUIÇÕES CERTIFICADORAS

ANAPP

FENASEG

FUNENSEG

E

OUTRAS A SEREM CREDENCIADAS PELA SUSEP
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CRONOGRAMA 

I   – 10%, no mínimo, até 31/12/05;
II  – 30%, no mínimo, até 31/12/06; 
III – 50%, no mínimo, até 31/12/07;   
IV – 70%, no mínimo, até 31/12/08; e
V – 100%, no mínimo, até 31/12/09.         

Percentuais: Calculados com base no somatório dos 
profissionais e assemelhados elegíveis nas quatro  
áreas com base na existência registrada em 31 de 
dezembro do ano anterior.
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TIPOS DE CERTIFICAÇÃO

Certificação por TEMPO DE SERVIÇO: 
Profissionais e assemelhados elegíveis e que 
tenham cinco (05) ou mais anos de exercício 
ininterrupto na área objeto de certificação.

Certificação por CURSO: Profissionais e 
assemelhados aprovados em curso de 
formação.

Certificação por EXAME: Profissionais e 
assemelhados aprovados em exame de 
certificação.
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VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO

CINCO anos. Em caso de afastamento por 
prazo igual ou superior a um ano o certificado 
perde a validade.

Novos contratados: A partir da vigência da 
Resolução os profissionais e assemelhados 
contratados para atuar em uma das quatro 
áreas selecionadas e elegíveis para 
certificação terão um prazo de até 01 (um) 
ano para obterem o certificado (até 7/10/05).
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TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Em caso de impossibilidade de 
cumprimento, antes do vencimento dos 
prazos estabelecidos, as operadoras 
poderão solicitar prazo adicional de 
180 (cento e oitenta) dias para 
cumprimento de qualquer das etapas do 
cronograma.
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INDENPENDENTEMENTE DO 
PREVISTO NAS NORMAS, AS 

EMPRESAS DE SEGURO, 
CAPITALIZAÇÃO E AS ENTIDADES 

DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
ABERTA DEVEM PROMOVER 

ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA DOS 
CONHECIMENTOS DE SEUS 

EMPREGADOS E ASSEMELHADOS.
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