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Conselho Diretor CNseg
A reunião do Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidida por Marcio 
Sêroa de Araujo Coriolano, em 13 de fevereiro, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

O diretor-executivo da FenSeg, Danilo Silveira, repre-
sentando o presidente da entidade, compartilhou, 
dentre outros assuntos, as estatísticas do setor de 2019.

O presidente da Federação, João Alceu,  discorreu 
sobre os temas regulatórios e  apresentou as estatís-
ticas do setor até dezembro de 2019.

Notícias do Presidente

Secretaria de Política Econômica: relatada reunião realizada a pedido do próprio secretário de Política 
Econômica (SPE) do Ministério da Economia, Adolfo Saschida, em 17/01/2020. Além do presidente da CNseg e do 
secretário de Política Econômica, participaram do encontro Pedro Miranda, subsecretário de Política Econômica, 
José Melo, consultor da Subsecretaria de Política Econômica, Vinicius Albernaz, vice-presidente da CNseg, Ney 
Dias, representando o presidente da FenSeg, Carlos Alberto, representando o presidente da FenaCap, Jorge 
Nasser e Carlos de Paula, respectivamente, presidente e diretor-executivo da FenaPrevi, e Miriam Mara, diretora 
de Relações Institucionais da CNseg.

Superintendência de Seguros Privados: atualizadas as informações a respeito das Medidas Provisórias nº 
904 (extinção do DPVAT) e nº 905 (desregulamentação do corretor de seguros), publicadas em 12/11/2019. A 
parte referente ao DPVAT contou com a participação do presidente do Conselho de Administração da Seguradora 
Líder, Wilson Toneto.

Assuntos regulatórios e Projetos da CNseg

Noticiado o workshop promovido pela Susep, em 5 de fevereiro, sobre o Sistema de Registro das Operações 
no Setor de Seguros (SRO), bem como comentadas as minutas de Resoluções CNSP colocadas em consulta pública 
pela autarquia, que dispõe sobre as entidades autorreguladoras do mercado de corretagem de seguros, de capi-
talização e de previdência complementar aberta e a certificação técnica de intermediários.

Representação Institucional

Aprovada ad referendum a indicação de Pedro Pinheiro, Superintendente de Relações de Consumo e 
Sustentabilidade da CNseg, para compor os Grupos de Trabalhos Climate Adaptation e Financial Inclusion da 
Global Federation of Insurance Association (GFIA).

Notícias das Federações  
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Comunicação e Marketing
Presidente: Alexandre Nogueira  (Bradesco Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 05 e 18/02

Assuntos tratados:

Data: 05/02 (ordinária)
> Matriz de Priorização de Ações | Proposta de 

Plano de Comunicação;
> Regimento Interno – RG 001 | Calendário 2020; 
> Quadro de Eventos da CNseg;
> Federações associadas.

Data: 18/02 (ordinária)
>  Debate sobre Plano de Comunicação;
>  Apresentação da Linha do Tempo de 

Comunicação da CNseg.

Inteligência de Mercado
Presidente: Alex Conrado Korner 
(Santander Capitalização S/A)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 12/02

Assuntos tratados:
>  Apresentação “Fatores-chave que impactam 

a indústria de seguros e a oportunidade para 
Analytics”;

>  Apresentação Conjuntura Econômica 2020;
>  Apresentação do Projeto Mapeamento da 

Jornada do Consumidor;
>  Outros assuntos da Comissão.

Atuária / Administração e Finanças 
(reunião conjunta)
Presidentes: Marcos Spiguel (Prudential do Brasil)
 Laênio Pereira dos Santos (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 17/02

Assuntos tratados:
>  Relato sobre a reunião com a Susep em 

06/02/2020 (Comissões Técnicas);
>  Juros Moratórios: aprovação do parecer;
>  SEI - indicação deve ter sempre um representante 

da área atuaria? ;
>  Atualização sobre Nota Explicativa de Salvados;
>  Ativos Redutores: utilização de parcelas não ven-

cidas na base de cálculo do Direito Creditório;
>  Tábua biométrica da FenaPrevi/UFRJ;
>  Outros: aviso sobre a “Consulta Pública” do IASB 

para o IAS 01 (CPC 26).

Ouvidoria
Presidente: Silas Rivelle Júnior (Unimed Seguradora)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 17/02

Assuntos tratados:

>  Banco de Dados das Reclamações das Ouvidorias 
(BDRO) Susep – relato da call com a Susep sobre 
o projeto-piloto;

>  Curso de Capacitação e Certificação Técnica em 
Ouvidorias do Setor de Seguros;

>  Relatório das Atividades das Ouvidorias do Setor 
de Seguros 2019 – prazo final para envio de dados;

>  6ª Celebração do Dia do Ouvidor e Dia 
Internacional do Consumidor;

>  8º Colóquio de Proteção do Consumidor de Seguros 
– Região Nordeste: 4 e 5 de março de 2020:

 • Relato da reunião preparatória (14/02);

 • Monitoramento quantitativo das demandas  
 dos Procons (Automóvel e Seguros Vendidos  
 no Varejo);

>  Apresentação “Cultura e propósito como ponto 
de partida” – Grupo Mapfre;

>  Outros assuntos.

Processos e Tecnologia da 
Informação
Presidente: José Camilo Ciufatelli (Tokio Marine)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 13/02

Assuntos tratados:

>  Reporte do workshop Susep sobre “Registro das 
Operações” realizado em 05/02/2020 (CP 16, 17 
e 18/2019) – relato Karini Madeira, Luis Freitas e 
demais participantes que estiveram presentes;

>  Eventos da Comissão para 2020: CIAB 2020 
e Insurance Service Meeting – relato Luciana 
Dall’Agnol;

>  Benchmark: nas devoluções de prêmios (cancela-
mentos ou endossos) em que os segurados/cor-
retores não informaram uma conta-corrente para 
devolução, qual o procedimento adotado pelas 
empresas? Emissão simples de cheque/recibo? Se 
sim, mesmo com os custos altos desse processo?

>  Benchmark: processo de conciliação das notas 
dos corretores que não são emitidas no mês do 
pagamento;

>  Outros assuntos.

Comissões Temáticas
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FESR – Opinião Legal da Superintendência 
Jurídica da CNseg: divulgado o parecer da 
Superintendência Jurídica da CNseg acerca da natu-
reza jurídica do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural 
(FESR), em razão da extinção futura do referido Fundo 
e tendo em vista que a FenSeg gostaria de propor a 
reversão de parte do saldo remanescente do FESR para 
atendimento aos eventuais sinistros futuros e parte 
para utilização no Programa de Subvenção ao Prêmio 
do Seguro Rural (PSR), de forma proporcional à opera-
ção de cada congênere;

Ramo Auto – Ofício Senacom/DPDC: em resposta 
ao Ofício DPDC, a FenSeg  informou sobre o cresci-
mento da atividade irregular de comercialização de 
seguros e solicitou reunião para apresentação do tra-
balho já realizado sobre o assunto pela consultoria E&Y;

IQEM – Índice de Qualidade de Exposição na 
Mídia: apresentados pela Lupa, assessoria de comuni-
cação da FenSeg, os índices alcançados pela Federação, 
que demonstraram um crescimento de matérias posi-
tivas em 2019;

Consulta Pública da Susep nº 14/19 – 
Segmentação de Mercado: divulgado Ofício da 
CNseg, PRESI nº 003/20, sobre a Consulta Pública nº 
014/19, que trata da segmentação das supervisionadas 
da Susep para fins de aplicação proporcional da regu-
lação prudencial. Os Srs. Diretores ressaltaram a 
necessidade de atenção para o equilíbrio e preserva-
ção da concorrência isonômica entre as empresas das 
diversas segmentações e as exigências regulatórias e 
custos de observância;

Consultas Públicas da Susep nºs 16 17 e 18 – 
Sistema de registro Eletrônico das Operações: 
divulgados Ofício CNseg – Presi-009/20, bem como o 
quadro de sugestões relativos a cada uma das consul-
tas públicas, para ciência;

Diretoria FenSeg
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, conduzida pelo vice-presidente 
Bruno Garfinkel, em 6 de fevereiro, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Reunião com Secretário de Política Econômica:  
relatada reunião com o Sr. Adolfo Sachsida, secretá-
rio de Política Econômica do Ministério da Economia, 
quando foram abordados os seguintes assuntos afe-
tos à FenSeg: exercício irregular da atividade de segu-
ros; ProAgro e Lei de Licitação; 

Seguro DPVAT – Circular Susep nº 595/19: 
comentada a recente publicação da referida Circular, 
que altera a Circular Susep nº 517/19 no tocante aos  
registros contábeis das operações decorrentes dos 
consórcios do seguro DPVAT, que deverão ser trata-
dos como cosseguros;

Open Banking/Open Insurance/Segmentação 
de Mercado/Sistema de Registro das Operações 
(SRO): houve troca de informações sobre a Consulta 
Pública do Bacen nº 73, que trata do Open Banking/
Open Insurance  bem como sobre as Consultas Públicas 
da Susep nºs 14 (Segmentação) e 15, 16 e 17 (SRO);

Novo Diretor Presidente da ABGF: oriundo do 
mercado segurador, Octavio Bromatti, assume o 
comando da ABGF, o que pode facilitar a discussão 
do plano de desestatização do Governo.

Pauta Deliberativa

Composição das Comissões Temáticas da CNseg: 
aprovado o nome de Sheila Amendola Panica (Allianz) 
para a Comissão de Assuntos Jurídicos da CNseg;

 
Presidência e Vice-Presidência da Comissão de 
Automóvel da FenSeg: referendadas as indicações de 
Walter Pereira (Zurich) e Fabio Leme (HDI) para exer-
cerem as funções de presidente e vice-presidente da 
Comissão, respectivamente.

Pauta InformativaNotícias do vice-presidente
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Riscos Patrimoniais Massificados 

Presidente: Jarbas de Medeiros Baciano  
(Porto Seguro) 
Videoconferência: RJ/SP
Data: 04/02

Assuntos tratados:
> Revisão e ajuste do Plano de Ação 2020;
> Agenda de reuniões de 2020; 
> Assuntos gerais.

Seguro Habitacional

Presidente: Lincoln Peixoto da Silva  
(Caixa Seguradora)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 04/02

Assuntos tratados:
> Cobertura do SH/SFH em sinistros provocados 

por Vício de Construção - Resp nº 1.804.965/SP  – 
Seguradora SulAmérica;

> Impacto da redução da Taxa Selic no SH-AM;
> Redução das taxas para financiamentos 

habitacionais;
> Retomada das construções de imóveis residenciais;
> Incremento na arrecadação de prêmios no SH-AM;
> Substituição de Ana Beatriz como representante da 

Comissão de Assuntos Jurídicos na Comissão;
> Status das tratativas com a Susep – Mudanças na 

Resolução CNSP nº 205/2009;
> Seguro Imobiliário (SI-AI)  – Inclusão de imóveis 

não residenciais;
> Andamento das tratativas com a ENS sobre o Curso 

Básico do SH-AM; 
> Assuntos gerais:
 • Recurso Especial nº 1.837.372-SP  

  (2019/0271456-9).

Riscos Patrimoniais Grandes Riscos

Presidente: Thisiani Matsumura Martins  
(XL Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 05/02

Assuntos tratados:
> Agenda de reuniões de 2020; 
> Assuntos gerais.

Seguros Gerais Afinidades

Presidente: Luis Henrique Meirelles Reis  
(Zurich Minas Brasil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 07/02

Assuntos tratados:
> Discussões gerais sobre sinistros;
> Simplificação de bilhete – retomar estudos  

(Elaine Bimbato); 
> Assuntos gerais.

Assuntos Jurídicos

Presidente: Sylvia Rocha (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 14/02

Assuntos tratados:
> Indicação de representante da Comissão para 

as Comissões de Riscos de Engenharia e Seguro 
Habitacional;

> Julgados Susep de responsabilização da pessoa 
física do administrador – Resolução CNSP 243;

> Vedação de prestação de serviços jurídicos pela 
seguradora – Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB/nº 
05/2008;

Comissões

PLP nº 281/19 – Dispõe sobre os regimes de 
resolução das instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência 
de Seguros Privados e pela Comissão de Valores 
Mobiliários: distribuído quadro comparativo com outras 
legislações vigentes. Lembrados os pontos de atenção: 
constituição de fundo garantidor para empresas e que os 
segurados são prioritários na liquidação das empresas;

Demonstrações Financeiras – orçada e reali-
zada: apresentadas as Demonstrações Financeiras da 
FenSeg, até Novembro/2019, para ciência;

Estatísticas da Susep: apresentadas as estatísticas 
da Susep referentes ao mês de Novembro/2019, para 
ciência. O caderno completo de estatísticas ficará dis-
ponibilizado no fórum da FenSeg.
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> LGPD - Prestadores da operação de seguro com 
contrato (ex: oficinas referenciadas, locadoras, des-
pachantes, sindicantes) - controlador ou operador?

> Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativos

Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos  
(Tokio Marine)
Presencial: SP
Data: 18/02

Assuntos tratados:
> Consulta Pública nºs 16 e 18/2019 – SRO;
> Consulta Pública 01/2020;
> Cosseguro – concluído – reunião de Diretoria;
> GT Clausulado;
> Nichos diferenciados – continuidade dos estudos; 
> Texto da Cláusula de Honorários de Peritos;
> Apólices em Excesso;
> Assuntos gerais.

Riscos de Engenharia

Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Presencial: SP
Data: 18/02

Assuntos tratados:
> RC – Empregador;
> Leg02/03 x Equipamentos/máquinas - continuidade;
> Clausulado diferenciado para Obras Grupo I;
> Engenharia de Riscos (boas práticas);
> Equipamentos móveis e/ou estacionários; e
> Assuntos gerais.

Riscos de Crédito e Garantia

Presidente: Roque Holanda Melo (Junto Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 20/02

Assuntos tratados:
> Consulta efetuada pela Pottencial à Susep ver-

sando sobre a possível interpretação do art. 2º da 
Circular nº 491/2014, considerando as particulari-
dades do Seguro Garantia; 

> Emissão de apólices para prestadores de serviços – 
Berkley – Joana Sena;

> CP 16 e 18/2019;
> Plano de Ação 2020 – discussão e ajuste dos temas
 • Licitações – PL 129/95 – atenção quanto aos limites;
 • Garantia Judicial;
 • Cosseguro – deveremos resgatar o tema conside 

 rado importante para o Seguro Garantia;

 • ANP – Descomissionamento;
 • Circular 577 – Garantia Judicial e Trabalhista –  

 Renovação compulsória;
 • BNDES – continuidade;
 • LGPD – apresentação da SEJUR aos membros da  

 CRC e G;
 • Lei de Concessões.
> Assuntos gerais.

Prevenção e Combate à Fraude

Presidente: Anderson Mendonça (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 06/02

Assuntos tratados:
> Assuntos jurídicos;
> Relatos das Subcomissões: Assistência 24h, 

Automóvel, Transporte e Patrimonial;
> Assuntos da (GPCF) Gerência de Prevenção e 

Combate à Fraude.

Automóvel

Presidente: Walter Pereira (Zurich)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 19/02

Assuntos tratados:
> Alteração na Presidência da Comissão;
> Assuntos de Sinistros;
> Ações APVs;
> Estatísticas de Mercado;
> Assuntos gerais.

Seguro Rural

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 20/02

Assuntos tratados:
> Reunião com a SPE – Secretaria de Política 

Econômica;
> Subvenção Federal;
> Subvenção Estadual: Paraná  e São Paulo;
> Isenção Tributária no Seguro Rural;
> Consultoria para a Comissão;
> Relatos dos Grupos de Trabalho;
> GT Assuntos Susep: GT Peritos e GT ProAgro;
> Instituto Pensar Agro;
> Glossário de Seguro Rural (CNseg);
> Assuntos gerais.
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Produtos por Sobrevivência 

Presidente: João Batista Mendes Ângelo (Zurich)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 07/02

Assuntos tratados:

>  Tributação VGBL;

>  Regulamento padrão; 

>  Agenda de trabalho para 2020.

Comissões

Diretoria FenaPrevi
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Jorge 
Pohlmann Nasser, em 13 de fevereiro, de forma presencial, no Hotel Tívoli Ecoresort Praia do Forte, 
em Mata de São João, Bahia, por ocasião da realização do 24º Encontro Nacional  FenaPrevi, para 
tratar, entre outros assuntos, da reunião realizada, em 17/01, na Secretaria de Política Econômica. 

Atuarial

Presidentes: Celina da Costa e Silva (Brasilprev)
Videoconferência: RJ/SP/PR/DF
Data: 20/02

Assunto tratado:

>  Tábua biométrica BR-EMS 2020.

24º Encontro Nacional FenaPrevi

Entre os dias 13 e 16, 
a FenaPrevi realizou 
seu 24º Encontro 
Nacional, no Hotel 
Tívoli Ecoresort Praia 
do Forte, na Bahia.

explicado por seu fundador, Dr. Wellington 
Nogueira, logo após o discurso de abertura do 
Presidente da FenaPrevi, Jorge Nasser, na noite 
do dia 13.

Todos os painéis abordaram temas de interesse 
do setor, com relevância social e econômica. 
Após a análise do impacto das alterações demo-
gráficas, incluindo o aumento da longevidade, > 

Foi uma oportunidade estratégica para serem 
discutidos temas fundamentais para os segmen-
tos securitário e previdenciário, bem como para 
o País, tendo como pano de fundo a reforma pre-
videnciária, os novos cenários demográfico, eco-
nômico e regulatório.

O evento teve como inspiração o importante 
trabalho realizado pelos “Doutores da Alegria”, 
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> foi discutido o futuro da previdência – "Um Novo 
Olhar para um Novo Modelo de Previdência" – em 
painel inédito, que reuniu pela primeira vez lide-
ranças do Governo e dos segmentos de previdên-
cia complementar aberta e fechada. Tendo como 
moderador o Diretor-Executivo da Federação, 
Carlos de Paula, o painel contou com a participa-
ção do Subsecretário de Política Microeconômica 
e Financiamento da Infraestrutura da Secretaria 
de Política Econômica do Ministério da Economia, 
Pedro Calhman, do Subsecretário de Previdência 
Complementar do Ministério da Economia, Paulo 
Valle, do Superintendente Substituto da Susep, 
Rafael Scherre, do Superintendente Substituto 
da Previc, Carlos Marne Dias Alves, do Presidente 
da Abrapp, Luís Ricardo Marcondes Martins, e 
do Presidente da FenaPrevi, Jorge Nasser. Já no 
painel subsequente foi analisado o “Papel Social 
dos Seguros de Pessoas”, com a participação da 
palestrante internacional Desiree Green, Vice-
Presidente da  Prudential Financial.

O último dia do evento foi aberto pelo Presidente da 
CNseg, Marcio Serôa de Araujo Coriolano, seguido 
da homenagem aos ex-presidentes da Federação.

O painel destinado à análise do desafio da regu-
lação no mundo em constante transformação 
contou com o palestrante internacional Heinz 
P. Rudolph, Economista Financeiro Principal 
do Grupo de Finanças e Mercados na Região 
da América Latina e Caribe do Banco Mundial. 
Na sequência, foram analisados o propósito e 
o futuro da previdência privada, com base na 
exposição do palestrante internacional Martyn 
James (Mercer América Latina).

Os painéis foram encerrados com a análise da 
"Previdência Social: uma Agenda de Pai para 
Filho”, com base na exposição do Secretário 
de Previdência, Narlon Gutierre Nogueira, e do 
Professor da FIPE/USP, Hélio Zylberstajn.

Todos os painéis contaram com a participação 
de executivos do mercado securitário e previ-
denciário, que, com suas colocações e ques-
tionamentos, contribuíram para o aprofun-
damento da análise dos temas, de tamanha 
relevância para os segmentos de seguros de 
pessoas e de previdência complementar aberta 
e para o País.
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Comissões

Diretoria FenaSaúde

Assuntos Assistenciais 

Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 13/02

Assuntos tratados:
>  GT COPISS: Alterações promovidas no GT 

Procedimentos (COPISS/ANS);
>  Autismo;
>  Temas jurídico-assistenciais: fertilização in vitro 

e coparticipação em internação psiquiátrica;
>  Câmara Técnica de Implantes, de 3/2/2020;
>  GT Rol: avaliar pertinência de junção do GT Rol 

e Comissão Assistencial;
>  PL (RJ) 1151/15.

Ética

Presidente: Erika Fuga (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 19/02

Assuntos tratados:
>  Temas apresentados pelas associadas em rela-

ção aos principais procedimentos auditados 
pelas operadoras.

Odontológica

Presidente: Roberto Seme Cury (Odontoprev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 10/02

Assuntos tratados:
>  Fotografias e radiografias odontológicas- 

Posicionamento da DIDES;
>  Aumento de Nips em 2019;
>  Multas para planos 

odontológicos- desproporcionalidade;
>  PL (RJ) 1151/15.

Técnica de Saúde 

Presidente: Luiz Celso Dias Lopes  
(Notredame/Intermédica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 19/02

Assuntos tratados:
>  Informe das audiências e das ações em trâmite no STJ;
>  IN/DIPRO 57/19;
>  Reunião técnica de análise das contribuições 

para o aprimoramento das regras de alteração de 
rede hospitalar, aprimoramento da Nota Técnica 
de Registro de Produto (NTRP), e estruturação e 
desenvolvimento de política para revisão técnica;

>  MEI;
>  Governança e Representatividade das Comissões 

da FenaSaúde.

GT COPISS

Coordenador: Jansen N. Pereira (FenSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Datas: 07/02

Assuntos tratados:
>  COPISS Coordenador, em 12/12/19;
>  TISS; 
>  LGPD.

GT ROL 

Coordenadora: Vera Sampaio (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 03,11 e 14/02

Assuntos tratados:
>  Tecnologias a serem debatidas nas Reuniões 

Técnicas do Rol da ANS em: 
 • 04 e 05/02;
 • 18 e 19/02.

Relatório de Atividades 2019;  Temas Regulatórios;   Reforma Tributária.

A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por João Alceu 
Amoroso Lima, em 19 de fevereiro, em São Paulo, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:



10

CNseg em ação

Comissões

Deliberações:

• Aprovada  a indicação de representante da 
FenaCap na Comissão de Relações de Consumo 
da CNseg;

• Aprovada a indicação de novo vice-presidente na 
Diretoria da FenaCap, que será levada para AGO, 
que ocorrerá em 31/03/2020;

• Aprovada a indicação de novo presidente da 
Comissão de Administração e Finanças da 
FenaCap (CAF);

• A Diretoria tomou conhecimento da saída da 
associada Sul América Capitalização. O caso será 
levado para AGO, que ocorrerá em 31/03/2020.

Conhecimento:

• Apresentadas a receita e despesas da Federação 
de  Janeiro de 2020;

• Apresentados os  Dados Estatísticos do Mercado 
de Capitalização do ano de 2019;

• Aprovação das atas das Comissões Técnicas da 
FenaCap.

Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, no 
dia 19, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Palavra do Presidente:

Produtos, Atuarial e de Tecnologia 

Presidente: Natanael Castro (Icatu)
Skype: RJ/SP/RS
Data: 12/02

Assuntos tratados:

>  Marco Regulatório;

>  Relato Comissão Atuarial da CNseg; 

>  Relato Comissão de Processos e Tecnologia da 
Informação da CNseg.

Comunicação 

Presidente: Roberta Andrioli (Brasilcap)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 13/02

Assuntos tratados:

>  Apresentação dos trabalhos realizados pela Link 
Comunicação e BTG;

>  Planejamento 2020 - relato sobre a apresentação 
das Comissões no encontro de fim de ano, com 
base na Carta de Ibirapuera; 

>  Relato Comissão de Comunicação e Marketing da 
CNseg.

Assuntos Jurídicos e Controles 
Internos 

Presidente: Simone Moregola (Liderança)
Videoconferência: RJ/SP/RS
Data: 17/02

Assuntos tratados:

>  Relatos das Comissões Temática da CNseg;

>  Alinhamento dos trabalhos do GT_PLs;

>  PL 7835/17 (que pretende alterar a Lei nº 
13.019/14);

>  PLP 281/19;

>  PLS 329/18.
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“Temos que ter a ousadia e a perseverança de empre-
ender ações para que o Governo, os Poderes Legislativo 
e Judiciário e a sociedade entendam o papel do seguro 

no avanço civilizatório, 
incluindo-o na agenda 
macro e microeconô-
mica brasileira de forma 
definitiva”, afirmou o 
presidente da CNseg, 
Marcio Coriolano, em 
discurso no 24º Encontro 
Nacional FenaPrevi, rea-
lizado na Bahia, entre 13 
e 16 de fevereiro.

Fazendo um retrospecto da atividade seguradora nos 
últimos 30 anos, Coriolano lembrou o desenvolvi-
mento inédito do setor na época da estabilização da 
moeda, na década de 90, e o avanço ocorrido nos 
governos Lula e Dilma, em função do ciclo de cres-
cimento pela via da demanda, dos ganhos de renda 
média e da desconcentração geográfica. Ainda assim, 
disse ele, em nenhum desses momentos os seguros 
foram incluídos na agenda das políticas macroeconô-
micas do País.

24º Encontro Nacional FenaPrevi: O papel do 
seguro no avanço da economia brasileira

Notícias

Com o aprofundamento da recessão, a partir de 2016, 
em ambiente de queda da atividade e das taxas de 
juros, disse ele, as companhias aproveitaram para fazer 
o que chamou de “revolução silenciosa”, ajustando a 
governança, as tarifas e os seus custos. Em consequ-
ência dessa “revolução”, houve um aumento da con-
corrência que, entretanto, não pode ser medida pelo 
número de empresas, mas pela desconcentração das 
lideranças em vários segmentos, por aguda especiali-
zação e pela profusão de joint ventures extra societá-
rias e acordos operacionais antes inimagináveis.

Não coincidentemente, o setor segurador voltou a 
crescer a uma taxa de dois dígitos em 2019 e somente 
os setores de previdência aberta e fechada já somam 
mais de R$ 2 trilhões em provisões técnicas, investidas 
em ativos que representam metade da dívida pública 
consolidada brasileira.

Com base nesse panorama, o presidente da CNseg 
declarou-se um otimista, sem deixar de considerar, 
entretanto, “que acabou o tempo do protecionismo 
e de propostas setoriais sem adequados aprofun-
damentos”, o que, definitivamente, não é o caso do 
setor segurador.

“Protegendo dados pessoais dos segurados”

Confira o artigo do presidente da CNseg, Marcio 
Coriolano, publicado no Blog do Fausto Macedo, 
no Estado de S. Paulo em 8 de fevereiro

Aprovada pelo Congresso Nacional em 2018, entrará 
em vigor este ano, precisamente no dia 16 de agosto, 
a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A aplica-
ção da lei será acompanhada por uma nova agência 
reguladora, a APPD. Em um mundo cada vez mais 
digital, no qual transações econômicas e financeiras 
são realizadas em velocidade instantânea, pela inter-
net, via computadores e smartphones, com essa nova 
legislação o Brasil busca acompanhar a experiência 
de economias mais avançadas, seja para orientar os 
que conduzem as informações ou a todos que zelam 
por suas privacidades.

Na União Europeia, está em vigor, há um ano, uma 
legislação com essas mesmas características. E os 
resultados até agora têm sido positivos. Pesquisas 
junto às empresas mostram que houve um aumento 
da confiança do consumidor, e isso tem sido favorável 
aos negócios. 67% das pessoas ouvidas em diferentes 
países da União Europeia mostraram saber da existên-
cia de uma autoridade nacional voltada para a prote-
ção de dados. Acreditamos que, no Brasil, teremos um 
impacto semelhante da LGPD.

As mudanças no mundo digital ocorrem de maneira 
surpreendente. Os legisladores do Congresso Na cio-
nal, sabiamente, tiveram a preocupação de não “amar-
rar” a LGPD a uma realidade momentânea. A lei terá 
impacto sobre a maioria das atividades econômicas > 

A cobertura do evento está disponível no portal da 
CNseg. Clique aqui e confira!

http://cnseg.org.br/noticias/o-papel-do-seguro-no-avanco-da-economia-brasileira.html
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> no Brasil, mas não entra na especificidade de cada 
um deles. O que significa que cada atividade terá de 
se adequar ao espírito da lei. O mercado segurador, tal 
qual as instituições financeiras, lida com uma série de 
informações de seus clientes que terão de ser absolu-
tamente protegidas.

Para avaliação de riscos, de modo a se chegar à mais 
correta precificação dos produtos oferecidos, as segu-
radoras utilizam muitas vezes de dados, fornecidos 
pelos segurados, que, pela nova lei, não ficarão mais 
disponíveis ou nem mesmo poderão ser obtidos. A 
elaboração de um pré-perfil do segurado será pre-
judicada ou as seguradoras terão de readequar seus 
instrumentos de avaliação. Produtos como seguro de 
automóveis, saúde e vida, geralmente individualiza-
dos, estão entre os que terão de passar por essa revi-
são de métodos de avaliação.

Uma das questões mais sensíveis de que trata a 
lei, no caso do mercado segurador, por exemplo, 
é a portabilidade. É prerrogativa do segurado, de 
acordo com condições contratuais, recorrer à porta-
bilidade de alguns tipos de seguro, especialmente os 
de médio e longo prazos. A portabilidade também 
abrange planos de previdência privada. Na portabili-
dade, os dados dos clientes são transferidos de uma 
instituição para outra com o devido sigilo e cuidado. 
Isso vem exigindo mais investimentos em tecnologia, 

multiplicando o esforço em criptografia e mais segu-
rança na transmissão e proteção de dados.

A habilidade dos chamados hackers e daqueles que 
fazem mau uso das informações parece não ter limites. 
Atenta às mudanças que estão por vir, a Confederação 
Nacional das Seguradoras (CNseg) consultou espe-
cialistas e, a partir desse entendimento, elaborou um 
Guia de Boas Práticas do Mercado Segurador Brasileiro 
sobre a Proteção de Dados Pessoais. O Guia está dis-
ponível no site da CNseg, dentro do programa de edu-
cação em seguros. Ainda que esteja voltado princi-
palmente ao mercado segurador, o Guia pode auxiliar 
outras atividades que serão impactadas pela LGPD e 
necessitam de uma orientação. Não temos dúvida que 
o Brasil está amadurecendo em relação à proteção de 
dados pessoais.

Com toda razão, há muitas queixas sobre como dados 
pessoais chegam a fontes não autorizadas. Quem 
nunca recebeu em casa uma correspondência, um 
telefonema, uma mensagem por SMS ou e-mail de 
algum canal de venda com o qual não tem, ou tinha, 
qualquer relação anterior? Como esses dados pesso-
ais se tornaram acessíveis a tais canais de venda? Não 
só em função da nova lei, mas por uma questão de 
princípio e da essência do nosso negócio, o mercado 
segurador certamente estará entre os que mais rapi-
damente se adaptarão ao espírito da LGPD.

Conjuntura CNseg: setor alcança forte desempenho mesmo 
em ano de baixo crescimento do PIB

A receita anual do setor segurador apresentou evolu-
ção nominal de 12,1% em 2019 - a maior taxa desde 
2012-, totalizando R$ 270,1 bilhões sem contar Saúde 
Suplementar e DPVAT. Descontada a inflação, o cres-
cimento foi de 8,1%. Essa recuperação se deveu ao 
crescimento real apresentado por todos os segmentos 
avaliados pela publicação Conjuntura CNseg.

Os destaques foram os seguros de Pessoas (15%)- 
favorecidos pela alta de 13,9% dos planos de riscos 
e de 16,8% dos planos de acumulação; Capitalização 
(13,8%), Responsabilidade Civil (19%), Rural (15,6%), 
Habitacional (12,5%) e Patrimonial (10,9%).

“Esse desempenho superlativo comprova que a ati-
vidade seguradora, longe de ser obsoleta, responde 
positivamente, e com rapidez, a estímulos econômi-
cos e sociais, ainda que tímidos. O pano de fundo é a 

crescente preferência da população pela proteção con-
tra riscos, o aumento da confiança de empresas e famí-
lias nas seguradoras, o avanço tecnológico que per-
mite velocidade da inovação em produtos e serviços, 
e a ampliação da concorrência intrassetorial”, declara 
o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, ao listar os 
fatores que mais puxaram a vistosa recuperação.

Em editorial assinado na nova edição da Conjuntura 
CNseg, Marcio Coriolano assinala que o crescimento 
apresentado por diversos ramos de seguros demons-
tra também que o setor cumpriu sua missão de deso-
nerar o Estado de gastos para o amparo à sociedade. > 
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Em entrevista à Agência Brasil, presidente 
da Confederação fala sobre a alta do 
mercado de seguros em 2019

O presidente da Confederação Nacional das 
Seguradoras (CNseg), Marcio Coriolano, comemorou o 
balanço positivo do mercado segurador em 2019. Em 
entrevista à Agência Brasil, Coriolano afirma que "o 
resultado foi bom". 

Acesse aqui 
a matéria 
completa. 

Diretora da CNseg, Solange Beatriz, fala 
sobre desastres naturais à revista Exame 

A nota “Seguradoras estão à espera de mais tempesta-
des”, que contou com a participação de Solange Beatriz 
Palheiro Mendes, Diretora de Relações de Consumo e 
Comunicação da CNseg, informa que, com o aumento 
de desastres naturais, seguradoras veem oportuni-
dade de ampliar a comercialização de seguros.

> “Em 2019, considerando-se a expansão em todos 
os segmentos de seguros, o setor foi mais decisivo 
em contribuir para a proteção de rendas e patrimô-
nios ameaçados pela queda do rendimento médio 
do trabalho, pelo desemprego em níveis altos, e 
pela estagnação do produto de amplos segmentos 
produtivos”, acrescenta.

Ações em prol da redução dos índices de 
reincidência criminal são tema de palestra 
organizada pela CNseg

“A criminalidade, por si só, já é muito impactante para 
o seguro, mas nosso setor tem um compromisso ainda 
maior, que é o de ajudar o Brasil em seu processo civiliza-
tório”, afirmou o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, 
na abertura da palestra realizada em 7 de fevereiro, na 
sede da Confederação das Seguradoras, no Rio, pelo 
Instituto Ação Pela Paz (IAP), que atua em apoio a ações 
que reduzam a reincidência criminal e promovam a 
inserção de ex-detentos no mercado de trabalho.

A diretora de Relações de Consumo e Comunicação 
da CNseg, Solange Beatriz Palheiro Mendes, lembrou 
que as ações do Instituto têm um grande valor para a 
sociedade, indo muito além da reabilitação de pessoas 
ao fortalecer a dignidade humana. “O apoio da CNseg 
não é financeiro, indo na direção da sensibilização das 
pessoas pelo tema”, afirmou.

O Instituto Ação Pela Paz, que 
tem a CNseg como uma de suas 
fundadoras, foi idealizado pelo 
ex-presidente da Confederação 
e membro de seu Conselho 
Consultivo, Jayme Garfinkel, 
tendo como Diretora-Executiva 
Solange Senese, que lembrou 
que o Brasil possui a terceira 
maior população carcerária do mundo, além de ter um 
índice de reincidência criminal de aproximadamente 
70%. “Esse problema precisa ser visto na esfera da par-
ticipação da sociedade”, explicou. E, para justificar sua 
declaração, informou que, das 2.661 pessoas priva-
das de liberdade e ex-detentas atendidas pelo projeto 
Semear, 93% não retornaram ao sistema prisional. >  

Clique aqui e confira a íntegra da Conjuntura CNseg.

Para ler a  
nota na íntegra, 

clique aqui.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-02/mercado-de-seguros-cresceu-121-em-2019?not=true
http://cnseg.org.br/noticias/conjuntura-16-crescimento-12-por-cento-maior-taxa-2012.html
https://exame.abril.com.br/blog/primeiro-lugar/seguradoras-estao-a-espera-de-mais-tempestades/
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Clique aqui e confira o vídeo da palestra.

> “O Estado já faz muita coisa, mas quando há a par-
ticipação da sociedade, a curva de sucesso é muito 
maior”, disse. Ela também explicou que o IAP pos-
sui apenas um projeto próprio, que é o "Semeando 
Sonhos, Despertando Possibilidades", atuando, prin-
cipalmente, no apoio a outros projetos, sistemati-
zando e disseminando o conhecimento adquirido. 
“Queremos fazer coisas que sabemos que dão resul-
tado”, disse ela. Entretanto, Senese lembrou que eles 
também estão abertos a apoiarem projetos idealiza-
dos por pessoas que os procurarem, desde que contri-
buam para a elevação da cognição dos atendidos e de 
seus sentimentos de pertencimento e superação.

Logo em seguida, Patrícia Gonzalez (ex-CNseg) e 
Mariana Ostrmann, idealizadoras do projeto Sagrada 
Essência, de empoderamento feminino junto a presidi-
árias, deram seus depoimentos, afirmando que a rea-
lização de um trabalho voluntário dentro de um presí-
dio é uma experiência transformadora. “Como foi dito 
aqui, o que nos separa das pessoas de dentro dos pre-
sídios não são as grades, mas o olhar”, disse Patrícia. 
Mariana, por sua vez, disse ter se surpreendido, nas 
primeiras visitas a presídios femininos, com o grande 
interesse demonstrado pelas detentas em participar 
dos programas. “era uma disputa para contar sua his-
tória, para chorar e para querer sair de lá melhor”.

“Quando vamos a um presídio e cuidamos da alma, há 
um resultado”, afirmou Ilaci de Oliveira, fundadora da 
Cooperativa Transvida, da Comunidade da Penha, que 
atende a 150 famílias, atuando no trabalho de recicla-
gem de resíduos. Ilaci também afirmou que muitos 
que retornam ao crime o fazem por falta de opções de 
sustento, sendo necessário nunca deixarmos de acre-
ditar na transformação do ser humano.

Dandara Tinoco, do Instituto Igarapé, que atua na pro-
posição de soluções para os problemas enfrentados 

na área da segurança pública, lembrou que o trabalho 
de reinserção de ex-detentos na sociedade é um cami-
nho para torná-la mais segura, visto que a repressão, 
sozinha, não trará os resultados desejados. Ela infor-
mou que, de 2000 a 2017, somente a população car-
cerária feminina aumentou sete vezes, sem que tenha-
mos visto uma efetiva redução da criminalidade. “Para 
que essas pessoas possam construir novas trajetórias, 
precisamos dar as ferramentas”, concluiu.

A violência doméstica também esteve entre os temas 
da palestra, abordada pela juíza titular da 2ª Vara 
Criminal e Violência Doméstica de Itaboraí, Juliana 
Cardoso Monteiro de Barros. Segundo ela, um dos 
problemas enfrentados na Vara é o da dificuldade que 
as mulheres agredidas têm para denunciar seus agres-
sores, entre outras razões, pela ‘obrigação de demons-
trar que estamos sempre felizes’ disseminadas pelas 
redes sociais. “Precisamos rever esse paradigma da 
felicidade plena”, afirmou. Outro fator cultural compli-
cador, segundo ela, é o da masculinidade tóxica. “Os 
homens são criados de forma a não poderem demons-
trar medo e insegurança, mas podendo demonstrar 
raiva”. Raiva, esta, que gera graves consequências para 
todos os envolvidos. Os agressores podem se tornar 
réus em processos criminais, os filhos podem desen-
volver uma série de problemas psicológicos e as víti-
mas, quando sobrevivem, podem ficar com sequelas 
físicas e emocionais para o resto da vida.

Juliana, que realiza frequentemente palestras para 
agressores domésticos, explicou que o processo de 
recuperação passa por três etapas: reconhecimento, 
confissão e abandono da prática. Já as palestras rea-
lizadas para as mulheres agredidas envolvem um 
atendimento humanizado, com a participação de psi-
cólogos e assistentes sociais, reforçando que as víti-
mas devem denunciar seus abusadores, tanto por uma 
questão de amor próprio, como por amor aos filhos.

https://youtu.be/D0bSx53bziM

