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2º Seminário Jurídico de Seguros: apresentado 
vídeo institucional com resumo e depoimentos sobre 
o referido evento, realizado no Superior Tribunal de 
Justiça, em 20 de novembro, pelo Instituto Justiça e 
Cidadania, com apoio da CNseg. 

Sindicatos Regionais das Seguradoras: infor-
mado que as eleições para as Diretorias dos Sindicatos 
Regionais serão reali zadas no dia 14 de janeiro de 
2020, com exceção do SindSeg RJ/ES, que ocorrerá em 
10 de janeiro.

Ambiente regulatório: atualizadas as informações 
a respeito da MP nº 904 (extinção do DPVAT), MP n° 
905 (desregulamentação dos corretores), proporciona-
lidade, open banking e open insurance e SRO

Audiência com representantes do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro: relatada a participação 
do presidente, da diretora de Relações de Consumo e 
Comunicação, Solange Beatriz, e do superintendente de 
Relações de Consumo, Pedro Pinheiro, em audiência com 
o chefe de gabinete, Bruno Rigo e pelo subsecretário de 
Indústria, Comércio, Serviços e Ambiente de Negócios, 
Felipe de Abreu Caceres, em 10/12.O objetivo foi infor-
mar sobre a realização da Fides 2021, no Rio de Janeiro. 

IMK: relato sobre  a última reunião de 2019, com a 
participação da Superintendente da Susep, Solange 
Vieira, que tornou pública a intenção do regulador de: i)
baixar instrumentos legais no 1º trimestre de 2020 para 
dar transparência às comissões de corretagem; ii)realizar 
modificações no VGBL; iii) emitir normativo para libera-
ção de contratação de seguro no exterior; e iv) SRO.

Representação Institucional: 
Aprovada as indicações de representantes da CNseg 
nos seguintes Grupos de Trabalhos da Global Federation 
of Insurance Association: i) Ageing Society: Priscila 
Aguiar da Silva (CNseg); ii) Anti-Money Laundering/
Countering Terrorism Financing, ComFrame, Corporate 
Governance, Cyber Risks, Disruptive Technology e 
Sistemic Risk: Luciana Dall’Agnol (CNseg); iii) Capital: 
Leandro Mendonça de Oliveira Santos (CNseg); e iv) 
Taxation: Luis Gustavo Tintel Lima (CNseg).

Conselho Diretor CNseg
A reunião do Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidida por Marcio 
Sêroa de Araujo Coriolano, no dia 19, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Notícias do Presidente Notícias das Federações  

Relator: Jorge Nasser: noticiada, dentre outros, as 
estatísticas dos planos de acumulação e dos planos 
de risco referentes ao período de janeiro a outubro 
de 2019.

Relator: Antonio Trindade: compartilhadas as estatís-
ticas dos seguros de danos referentes ao período de 
janeiro a outubro de 2019.

 

Relator: Marcelo Farinha:  informadas, dentre outros 
assuntos, as estatísticas da capitalização no período 
de janeiro a outubro de 2019.

Relator: João Alceu Amoroso Lima: compartilhada, 
dentre outros, a consulta pública ANS nº 76 sobre con-
tratualização e NIP dos prestadores; a decisão da 4ª 
Turma do STJ que considerou por unanimidade a taxa-
tividade do rol de procedimentos da ANS; e as estatís-
ticas do setor até outubro de 2019.

1º Seminário de Comunicação e Marketing:
Apresentadas pela diretora Solange Beatriz as prin-
cipais sugestões extraídas do 1º Seminário de 
Comunicação e Marketing da CNseg, realizado em 
12/12/19, no Centro de Convenções SulAmérica. O 
evento teve como objetivo analisar e identificar as 
principais oportunidades e desafios da comunica-
ção e do marketing do mercado segurador (seguros 
gerais, previdência privada e vida, saúde suplementar 
e capitalização). 
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Ouvidoria

Presidente: Silas Rivelle Jr. (Seguros Unimed)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 03/12

Assuntos tratados:

>  Balanço das Ações Planejadas para 2019: Matriz de 
Feedback;

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

>  Colóquios de Proteção do Consumidor de Seguros:

• Monitoramento MG e SP

• Pos-Colóquio Centro-Oeste

• Colóquio 2020 - Região Nordeste

>  Resultado das Pesquisas de Ouvidoria: Acordos 
X Ações Judiciais; e Procedimentos Internos de 
Ouvidoria;

>  Relatório das Atividades das Ouvidorias do 
Mercado de Seguros;

>  Calendário das reuniões da Comissão para 2020;

>  Apresentação das experiências das empresas 
sobre utilização da plataforma Consumidor.gov – 
Bradesco Seguros;

>  Outros assuntos.

Recursos Humanos

Presidente: Patrícia Coimbra (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 03/12

Assuntos tratados:

>  Apresentação do Instituto pela Diversidade e 
Inclusão no Setor de Seguros – IDIS;

>  Balanço da Comissão em 2019;

>  Apresentação do calendário de reuniões para 2020;

>  Apresentação sobre o cenário atual das relações 
trabalhistas e da negociação coletiva;

>  Outros assuntos.

Administração e Finanças / Atuarial 
(reunião conjunta)

Presidida por: Karine Madeira (CNseg)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 09/12

Assuntos tratados:

>  Relato da reunião Contábil/Atuarial com a 
Susep, em 29/11/19;

>  Discussão sobre a Consulta Pública Susep nº 
13/19 (Registro contábil do DPVAT);

>  Minuta de ofício sobre proposta de adequações 
às práticas contábeis vigentes no Brasil e no 
mundo;

>  Outros assuntos.

Governança e Compliance

Presidente: Simone Negrão (Mapfre Seguros 
Gerais)
Teleconferência
Data: 10/12

Assuntos tratados:

>  Atualização sobre demandas regulatórias;

>  Benchmark sobre desregulamentação de 
Corretores – MP nº 905;

>  Outros assuntos.

Assuntos Jurídicos

Presidente: Washington L. B. da Silva  
(Zurich Minas Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 10/12

Assuntos tratados:

>  Balanço 2º Seminário Jurídico/ 3º Seminário 
Jurídico 2020;

>  Julgamentos relevantes STJ:

• Inclusão em pauta caso extra rol.

• Reajuste de faixa etária seguro de vida.

>  Notícias julgamento ADI 4156; 

>  Consulta SindSeg/RS - solicitação de informa-
ção sobre  legislação estadual e municipal de 
matéria de seguros, incluindo relação de con-
tratação obrigatória;  

>  Cadastro Positivo;

>  Medida Provisória 905/19 – Consulta CGR – 
Corretor de Seguros;

Comissões Temáticas
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>  Projetos de Lei:

• PL nº 3515/15 - Altera a Lei nº 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor), e o art. 96 da Lei 
nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), para aper-
feiçoar a disciplina do crédito ao consumidor 
e dispor sobre prevenção e o tratamento do 
superendividamento.

• PL nº 4621/19 - Veda ao fornecedor promover a 
oferta de produto ou serviço, por ligação telefô-
nica ou por mensagem eletrônica, de voz, texto 
ou vídeo, ao consumidor que esteja inscrito em 
cadastro de bloqueio de oferta.

>  Lançamento do Guia LGPD.

Processos e Tecnologia da 
Informação

Presidente: José Camilo Ciufatelli (Tokio Marine)
Teleconferência
Data: 11/12

Assuntos tratados:

>  Computação em nuvem: benchmark realizado pela 
Susep (Paulo Vianna);

>  Atualização sobre demandas regulatórias;

>  Avaliação Insurance Meeting 2019 e proposta de 
estrutura para a próxima edição;

>  Outros assuntos.

Inteligência de Mercado

Presidente: Alex Conrado Korner 
(Santander Capitalização S/A)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 16/12

Assuntos tratados:

>  Avisos gerais;

>  Apresentação da startup Me Sinto Seguro (por 
Lucas Bandeira);

>  Apresentação SwissRe (por Camilla Davoglio);

>  Apresentação das sugestões para o novo nome da 
Comissão, com votação;

>  Apresentação e votação dos temas para os GTs 
2020.

Comunicação e Marketing

Presidente: Alexandre Nogueira  (Bradesco Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 18/12

Assuntos tratados:

>  Relato sobre o 1º Seminário de Comunicação e 
Marketing da CNseg;

>  Estudo de viabilidade de investimento em 
mídias – disseminação da cultura do seguro;

>  Regimento Interno - calendário 2020; 

>  Quadro de eventos da CNseg;

>  Federações Associadas.

Atuarial

Presidente: Marcos Spiguel (Prudential do Brasil)
Videoconferência: RJ/SP/DF/RS
Data: 18/12

Assuntos tratados:

>  Notas explicativas de salvados;

>  Juros moratórios;

>  IFRS 17 e balanço de solvência.

Comissões Temáticas 
da Superintendência de 
Acompanhamento Técnico
(Atuarial/ Governança e Compliance / 
Administração e Finanças / Resseguro / 
Processos e Tecnologia da Informação / 
Gestão de Risco)

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Videoconferência: RJ/SP/DF/RS
Data: 18/12

Assunto tratado:

>  Discussão preliminar sobre a Consulta Pública 
nº 14/19, que trata da Segmentação do 
Mercado Segurador para fins de aplicação pro-
porcional da regulação prudencial.

Investimentos

Presidente: Roberto Santiago Takatsu (HDI 
Seguros) 
Teleconferência
Data: 20/12

Assunto tratado:

>  Segregação das Normas de Investimentos: defi-
nição do escopo do trabalho e consultoria que 
nos auxiliará na construção da nova norma.

CNseg em ação
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Reuniões da Diretoria da FenSeg: distribuído o 
calendário de reuniões com a indicação das datas das 
reuniões para 2020.

Consulta Pública Susep nº 12/19 (Resseguro - 
altera Resolução nº 168): distribuído o quadro com 
as sugestões sobre o assunto.

Frente parlamentar Mista de Segurança con-
tra Incêndio: relatada a participação da FenSeg no 
evento do lançamento da Frente Parlamentar Mista de 
Segurança contra Incêndio, em  19/11/19, em Brasília/
DF. Foi ressaltado que o acompanhamento das ações 
da Frente Parlamentar pode ter particular importância 
no item da Padronização dos Normativos e Requisitos 
dos Sistemas Protecionais e de Combate a Incêndios. 
O assunto tem interesse direto para as Comissões de 
Seguros Patrimoniais Massificados, Grandes Riscos, 
Riscos de Engenharia e Estratégica de Seguros 
Corporativos.

PLC 75/18 (Marco Regulatório do Transporte 
Rodoviário de Mercadorias) – Continuidade do 
Trabalho: dada ciência à Diretoria que, as ações no 
Congresso estão sendo tratadas em conjunto com a 
Diretoria de Relações Institucionais da CNseg e a Susep. 

Diretoria FenSeg
A reunião da Diretoria da Federação Nacional 
de Seguros Gerais, presidida por Antonio 
Trindade, no dia 5/12, tratou dos seguintes 
assuntos, entre outros:

Notícias do Presidente

Reunião sobre APV’s: relatou sobre a reunião com 
o secretário de Política Econômica, Sr. Adolfo Sachsida.

Medidas Provisórias: dada ciência a todos das 
recentes Medidas Provisórias nºs 904 e 905. Com rela-
ção à MP 905, a FenSeg expediu a circular FenSeg nº 
05/2019 às suas associadas com as recomendações 
abaixo transcritas: “Esta Federação, reconhecendo o 
IBRACOR como a entidade autorreguladora para o 
mercado de corretagem de seguros, recomenda às 
suas associadas que orientem seus parceiros correto-
res de seguros a buscar o referido Instituto para os 
respectivos pedidos de inscrição, cadastramentos e 
demais ações relacionadas aos seus registros.”

Cláusula de Embargos e Sanções: informado 
que as Comissões Técnicas da FenSeg estão traba-
lhando na elaboração de sugestão de clausulados, que 
serão submetidos à Comissão Estratégica de Seguros 
Corporativos para exame e desenvolvimento de estra-
tégias junto à Susep e resseguradores.

Seguro Garantia - reunião na Susep em 03/12/19: 
relatou a reunião na autarquia, ocasião em que foram 
discutidos os seguintes temas: Garantia Trabalhista e 
Vigência do Seguro.

Pauta Deliberativa

Prevenção e Combate à Fraude: aprovado o orça-
mento da área de Prevenção e Combate à Fraude para 
o ano de 2020, considerando que atualmente todos 
os projetos estão voltados para os segmentos de 
Transportes, Patrimoniais Massificados e Automóvel. 
Caso os projetos, no futuro, não se estendam aos 
ramos afetos às demais Federações, o que sempre foi 
o objetivo da criação da área, poderá ser estudada a 

Pauta Informativa

transferência de sua gestão à FenSeg. Foi solicitado, 
pela Diretoria, o encaminhamento do tema à Comissão 
de Automóvel, para exame dos projetos previstos para 
2020 e suas eficácias. 

 
Composição das Comissões Temáticas da CNseg: 

aprovado o nome de Priscila Marques (HDI) no lugar de 
Paulo Borsato (HDI) para a Comissão Atuarial da CNseg.

Proposta sobre a extinção do Fundo de 
Estabilidade do Seguro Rural (FESR): em reunião, o 
BNDES solicitou informações das Seguradoras sobre 
a viabilidade da extinção do FESR. A Comissão de 
Seguro Rural, por maioria de votos, aprovou previa-
mente a proposição. A Diretoria aprovou a proposta, 
solicitando que a Superintendência Jurídica da CNseg 
fosse consultada sobre a natureza do FESR.
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Riscos Patrimoniais Massificados 

Presidente: Jarbas de Medeiros Baciano  
(Porto Seguro)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 03/12

Assuntos tratados:

> Apresentação da ECOSSIST - “pátio legal patrimo-
niais” (por José Augusto Garutti);

> RNS – Patrimoniais;

> Lançamento da Frente Parlamentar de Segurança 
Contra Incêndio;

> Planejamento para 2020; 

> Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais – Grandes Riscos 

Presidente: Thisiani Martins (XL Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 04/12

Assuntos tratados:

> Comentários da presidente sobre o evento de 
“Silent Cyber”;

> Embargos e Sanções – atualização das informações;

> Plano de ação para 2020; 

> Composição da Comissão;

> Assuntos gerais.

Prevenção e Combate à Fraude 

Presidente: Abelardo Guimarães (Bradesco) 
Videoconferência: RJ/SP
Data: 05/12

Assuntos tratados:

> Relatos das Subcomissões: Automóvel, 
Assistência 24h, Transporte e Patrimonial;

> Assuntos Jurídicos;

> Assuntos da GPCF – Gerência de Prevenção e 
Combate à Fraude;

> Assuntos gerais.

Seguros Gerais Afinidades

Presidente: Luis Henrique Meirelles Reis 
(Zurich Minas Brasil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 06/12

Assuntos tratados:

>  Manual de Boas Práticas do Varejo;

>  Bilhete de Roubo e Furto;

>  Revisão da composição da comissão - regi-
mento anexo;

>  Discussão sobre as ações que serão desenvolvi-
das em 2020; 

>  Assuntos gerais.

Comissões

Quadro das Demandas – Temas pendentes e con-
cluídos: apresentados os itens que foram trabalhados 
durante o ano de 2019 e foi solicitado pela Diretoria 
que no quadro, sejam indicadas as datas de conclusão 
dos temas ou a previsão de término dos projetos. 

Comissão de Seguro Habitacional: informado à 
Diretoria que as Seguradoras decidiram pela contra-
tação de consultor para suporte aos temas em trami-
tação na Comissão de Seguro Habitacional, o que foi 
referendado pela Diretoria. 

Fiança Locatícia (Circular Susep nº 594/19: rela-
tado que a FenSeg, apoiando as Seguradoras que ope-
ram com Fiança Locatícia, obteve prorrogação do prazo 
para implantação das novas regras expedidas para o ramo.

Demonstrações Financeiras (orçada e reali-
zada): apresentadas as Demonstrações Financeiras da 
FenSeg, até Outubro/2019.

Estatísticas da Susep: apresentadas as estatísticas 
da Susep, referentes ao mês de Outubro/2019.
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Assuntos Jurídicos

Presidente: Sylvia Rocha (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 13/12

Assuntos tratados:
>  Carta Circular Susep – Situação dos corretores após 

a desregulamentação;
>  Ressarcimento Transporte Rodoviário – Direito de 

Sub-rogação;
>  Oficio Susep 97 – Isenção Tributária ICMS;
>  Autuações pela ANTT sobre formalidades do certi-

ficado da Carta Azul;
>  Indenização Proporcional frente irregularidade de 

perfil;
>  Cláusula de Proteção de Dados nas cláusulas 

gerais;
>  Cobrança de diárias retroativas pelos pátios de MG 

e MT;
>  Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativos

Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos  
(Tokio Marine)
Presencial: SP
Data: 17/12

Assuntos tratados:
> Consulta Pública nº 14 – segmentação do mercado;
> DL 10.167 – Resseguros;
> Cosseguro – conclusão dos trabalhos;
> GT Clausulado;
> Nichos diferenciados – continuidade dos estudos; 
> Embargos e Sanções – discussão do texto padrão;
> Texto da Cláusula de Honorários de Peritos;
> Apólices em excesso; 
> Assuntos gerais.

Riscos de Engenharia

Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Presencial: SP
Data: 17/12

Assuntos tratados:
> RC – Empregador – apresentação do escopo e dis-

tribuição de tarefas;
> Leg02/03 x Equipamentos/máquinas - continuidade;
> Clausulado diferenciado para Obras Grupo I 

- continuidade;
> Engenharia de Riscos (boas práticas);
> Equipamentos móveis e/ou estacionários;
> Avaliação do plano de ação para 2020; 
> Assuntos gerais.

Riscos de Crédito e Garantia

Presidente: Roque Junior (Junto Seguros)
presencial: SP
Data: 18/12

Assuntos tratados:
> Resultado da reunião na Susep, em 03/12 

(Circular 577 e prazo de seguro/prazo de con-
trato) - Oficio FenSeg nº 38/19;

> Circular Susep nº 594/19 – modifica a Circular 
nº 587/19;

> ANP – descomissionamento;
> Ato Conjunto nº 1/TST.CSJT.CGJT, de 16 de outu-

bro de 2019;
> Planejamento/assuntos para desenvolvimento 

em 2020; 
> Assuntos gerais: 
 • Discussões com o BNDES.

Automóvel

Presidente: Walter Pereira (Zurich)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 18/12

Assuntos tratados:
> Agenda com a SENACON – Secretaria Nacional 

do Consumidor;
> Assuntos de Sinistros;
> Ações do Mercado Segurador;
> Gestão da GPCF – Gerência de Prevenção e 

Combate à Fraude;
> Assuntos gerais.

Seguro Rural 

Vice-Presidente: Daniel Nascimento (Brasilseg) 
Videoconferência: RJ/SP
Data: 19/12

Assuntos tratados:
> FESR – Fundo de Estabilidade do Seguro Rural;
> Apresentação da GPCF: Gerência de Prevenção 

e Combate à Fraude;
> Subvenção Federal;
> Subvenção Estadual: Paraná e São Paulo;
> Relatos dos Grupos de Trabalho:
 • GT Equipamentos e Penhor Rural
 • GT Assuntos Susep
 • GT Peritos
> Instituto Pensar Agro;
> Isenção tributária no seguro rural;
> Assuntos gerais.
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Assuntos Contábeis e Fiscais 

Presidente: Ivandro de Almeida Oliveira  
(Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 09/12

Assuntos tratados:

>  Relato da reunião Contábil/Atuarial com a 
Susep, em 29/11/19; 

>  Discussão sobre a Consulta Pública Susep nº 
13/19 (Registro Contábil do DPVAT);

>  Minuta de Ofício sobre Proposta de adequa-
ções às práticas contábeis vigentes no Brasil e 
no mundo.

Assuntos Jurídicos

Presidente: Greicilane Ruas (Icatu)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 17/12

Assuntos tratados:

> Reajuste por faixa etária;

> Suicídio;

> ITCMD;

> Impenhorabilidade; 

> Prazo Prescricional – Seguro de Vida; 

> Dever de informação ao segurado;

> UPS – Benefício Social/BENSOCIAL; 

> Ações judiciais envolvendo a substituição da TR 
por índice de preços (IPCA / IGPM);

> Invalidez Funcional Permanente por Doença - IFPD.

Comissões Técnicas da FenaPrevi 

Videoconferência: RJ/SP/DF/RS
Data: 18/12

Assunto tratado:

>  Consulta Pública Susep nº 14/19: Segmentação 
(reunião conjunta com as Comissões Temáticas 
da CNseg ).

Atuarial e Assuntos Contábeis e 
Fiscais

Presidentes: Celina da Costa e Silva (Brasilprev)
 Ivandro de Almeida Oliveira 
 (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP/RS/PR
Data: 18/12

Assuntos tratados:

>  Estudo relacionado ao TAP/PCC; 

>  ETTJ: Periodicidade de divulgação pela Susep; 

>  ETTJ IGPM.

Investimentos (reunião conjunta com a 
Comissão de Investimentos da CNseg) 

Presidente: Marcelo Otávio Wagner (BrasilPrev)
Teleconferência: RJ/SP
Data: 20/12

Assunto tratado:

>  Segregação das normas de investimentos.

Comissões

Diretoria FenaPrevi
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por 
Jorge Pohlmann Nasser, no dia 19, de forma presencial, no Hotel Belmond Copacabana 
Palace, para tratar, entre outros assuntos, do 24º Encontro Nacional FenaPrevi e dos Recursos 
Repetitivos nos 1.663.130/RS e 1.656.161/RS, referentes à Taxa Referencial (TR).
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Comissões

Diretoria FenaSaúde

Relacionamento com Prestadores 

Presidente: Tereza Villas Boas Veloso  
(SulAmérica Saúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 02/12

Assuntos tratados:

>  Consulta Pública nº 76 - Alteração de RN 363 e 
da IN DIDES/61: 

>  Comissões realizadas nos dias 02 e 04/12/2019;

>  Avaliação e contribuições FenaSaúde;         

>  Reunião da FenaSaúde e ABRAMGE, em 
05/12/19, com a ANS (Rodrigo Aguiar/DIDES);

>  Carta conjunta (FenaSaúde, ABRAMGE, Unimed 
Brasil e Unidas) com pedido de prorrogação de 
30 dias para as contribuições à CP;

>  Contribuições à CP até 25/01/2020 (prazo já 
prorrogado).

Assuntos Assistenciais 

Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 06/12

Assuntos tratados:

>  Recurso Especial 1.755.866/SP - Coparticipação 
em psiquiatria;

>  COPISS - Identificação do procedimento prin-
cipal da internação;

>  Correlação TUSS- ROL;

>  Projeto de Lei (DF) 331/19;

>  Câmara Técnica de Implantes, em 11/11/19;

>  Câmara Técnica CBHPM, em 25/11/19.

Técnica de Saúde 

Presidente: Luiz Celso Dias Lopes ( 
Notredame/Intermédica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 10/12

Assuntos tratados:

>  Entendimento DIPRO sobre área de 
comercialização/atuação;

>  Consulta Pública nº 76 (Alteração de RN 363 e 
da IN DIDES/61);

>  Diálogos DIPRO - Regras de Notificação de 
Inadimplência e Regulamentação de Suspensão;

>  Novos entendimentos DIFIS (meios de compro-
vação da notificação de inadimplência; suces-
são contrato MEI com CNPJ cancelado; dispo-
sitivos que incentivam a reparação da conduta; 
advertência em casos de operar produtos diver-
sos da forma registrada na ANS);

>  Extrapauta: nova IN DIPRO nº 57 (visita técnica 
de monitoramento econômico-financeiro e atu-
arial dos produtos).

Contábil

Presidente: Haydewaldo Chamberlain (Bradesco)
Presencial: RJ
Data: 12/12

Assuntos tratados:

>  Aporte financeiro – planos coletivos;

>  PLP 461/17 (Projeto de Lei Complementar) que 
dispõe sobre o padrão nacional de obriga-
ção acessória do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN).

Matriz de Prioridade;
Ações de Comunicação;
Consulta Pública nº 76 – ANS;
Temas Jurídicos;
Representatividade das Comissões.

A reunião da Diretoria da Federação Nacional 
de Saúde Suplementar, presidida por João 
Alceu Amoroso Lima, no dia 19, no Hotel 
Belmond Copacabana Palace, para tratar dos 
seguintes assuntos, entre outros:
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Odontológica 

Presidente: Roberto Seme Cury
Videoconferência: RJ/SP
Data: 19/12

Assuntos tratados:

>  Câmara Técnica específica sobre Odontologia 
na Saúde Suplementar; 

>  Correlação TUSS/ROL;

>  ADI 6123 - Código Estadual de Defesa do 
Consumidor (Pernambuco);

>  ADI 5984 - Lei nº 19.429/18.

GT COPISS

Coordenador: Jansen N. Pereira (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 09/12

Assuntos tratados:

>  LGPD no Padrão TISS;

>  Melhorias no Padrão TISS

GT ROL

Coordenadora: Vera Sampaio (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 09/12

Assunto tratado:

> Tecnologias a serem debatidas nas Reuniões 
Técnicas do Rol da ANS, em 17 e 18/12/19.

Sociedade Brasileira de Ciências do Seguro: 
Seminário Impactos da Longevidade nos Seguros de Pessoa 

Tema: “Impactos da Longevidade nos Seguros e Planos de Saúde”

Palestrante: João Alceu Amoroso Lima 

Realizado:  03/12/19 – São Paulo – SP

Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco: 
I Fórum Pernambucano de Gestão e Inovação em Saúde 

Tema: "O Futuro da Saúde Suplementar - Quais os Desafios para Garantir a Sustentabilidade”

Palestrante: Sandro Leal Alves 

Realizado:  04/12/19 – Recife –  PE 

Ministério Público de MG /Procon – MG:  
23º Encontro sobre Consumo e Regulação – Planos de Saúde 

Tema: “Lei dos Planos de Saúde: Propostas e Desafios”

Palestrante: João Alceu Amoroso Lima 

Realizado: 09/12/19 – Belo Horizonte – MG

Participação da FenaSaúde em eventos
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No dia 11, a Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) promoveu um  encontro dos 
integrantes de suas Comissões Técnicas, no Rio de Janeiro, para apresentação dos projetos 
prioritários para 2020.

A reunião contou com representantes das Comissões de Produtos e Coordenação, 
Assuntos Jurídicos, Administração e Finanças e de Comunicação e membros da diretoria. 
Foram apresentadas iniciativas na forma de planos de ação, programas e/ou projetos para 
o ano de 2020. 

Comissões

Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, no 
dia 18, para tratar dos seguintes assuntos, entre outros:

Deliberação: aprovação da ata nº 11/19

Conhecimento:

• Apresentadas a receita e despesas da Federação 
de  janeiro a novembro de 2019;

• Apresentados os  dados estatísticos do mercado 
de capitalização de janeiro a outubro de 2019;

• A Diretoria tomou conhecimento do andamento 
dos seguintes assuntos: PLS 329/18, Consultas 
Públicas Susep nº 14 (sobre segmentação), CP 
Bacen nº 73/19 (sobre Open Banking, FEAPAE/RS 
X Susep e Open Insurance);

• Dado conhecimento sobre a aprovação das atas 
das Comissões Técnicas da FenaCap.
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Mais de 300 pessoas, entre lideranças, autoridades 
do governo, conselheiros de seguradoras, executivos 
de mercado e jornalistas, prestigiaram o Almoço das 
Lideranças do Setor Segurador, que encerra o calendá-
rio anual de eventos da CNseg. Na mesma solenidade, 
realizada no Copacabana Palace, em 19 de dezem-
bro, foram divulgados os vencedores da 9ª edição do 
Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação 
em Seguros da CNseg.

Em discurso de boas-vindas, o presidente da CNseg, 
Marcio Coriolano, avaliou o resultado do setor posi-
tivamente, reconhecendo que 2019 foi melhor que o 
difícil ano de 2018. 
“Embora os avanços no 
campo da economia e 
da sociedade ainda 
não tenham obtido o 
resultado desejado, 
há efetivamente o que 
comemorar”, declarou 
ele, informando que 
o crescimento de prê-
mios até outubro de 
2019 foi de 12,6%, o 
maior desde 2013.

A expansão se deu em um quadro de aumento da 
oferta de produtos, de maior concorrência, poten-
cializada pela ampliação do espaço de segurado-
ras nacionais e estrangeiras e de bancos oficiais 
no negócio. Abordando o âmbito regulatório, ele 

Notícias

destacou a renovação e a inovação da agenda da 
Susep e as inúmeras consultas públicas realizadas 
pela autarquia, referentes a temas relevantes. O pre-
sidente da CNseg acrescentou que as medidas que 
não passaram por esse processo de consulta pública, 
como é o caso da extinção do Seguro DPVAT e da 
regulamentação da atividade de corretagem, que 
agora estão sob o escrutínio dos poderes Legislativo 
e Judiciário.

Em sua avaliação, o presidente da FenSeg, Antonio 
Trindade,  afirmou que o atual cenário de juros 
decrescentes e a inflação reduzida abrem caminho 
para um crescimento maior do segmento de Seguros 
Gerais em 2020. O presidente da FenaPrevi, Jorge 
Nasser, classificou 2019 como um ano de muitas 
adversidades e de muitas oportunidades, e previu 
que o segmento de Previdência Privada e Vida alcan-
çará o patamar de R$ 1 trilhão em reservas em breve.

Para o presidente da FenaSaúde, João Alceu Amoroso 
Lima, o pior dos efeitos da crise dos últimos quatro 
anos já passou para Saúde Suplementar, ratificando 
a expectativa de que 2019 tenha fechado com cres-
cimento no número de beneficiários de planos de 
saúde, algo que não ocorria desde 2014. Para 2020, 
a expectativa concentra-se no avanço do debate do 
marco legal da saúde suplementar que, após mais de 
duas décadas, “precisa ser revisado”.

O presidente da FenaCap, Marcelo Farinha, destacou 
a volta da capitalização ao terreno positivo- expan-
são de mais de 12% e expectativa de faturamento de 
R$ 24 bilhões no ano- os desafios do setor e perspec-
tivas positivas de 2020.

A superintendente da Susep, Solange Vieira, assina-
lou o esforço do órgão de supervisão para fazer o 
mercado crescer mais, enumerando ações que vão 
contribuir nesse sentido. Entre outras, a apólice ele-
trônica, que deverá estar autorizada para grandes 
riscos e, em mais um ano e meio, para todos os seg-
mentos. “Atuamos para que o setor possa trabalhar 
‘na palma da mão’, com contratos feitos pelo celular”, 
declarou Solange. Avaliou ainda a MP 905, que des-
regulamentou diversos mercados, inclusive o de cor-
retores, classificando-a de positiva para a sociedade, 
para as empresas e até para os corretores.>

Almoço das Lideranças do Setor Segurador 
e premiação dos vencedores do Prêmio de 
Inovação da CNseg fecham 2019 em clima 
de festa e otimismo
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>O diretor-presidente da ANS, Leandro Fonseca, que 
se despede do cargo com o fim do mandato à frente 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar, defendeu 
a regulação do mercado, afirmando que ela estabele-
ceu parâmetros de profissionalização que se refletem 
no crescimento de 50% no número de beneficiários 
nos últimos vinte anos, enquanto a população brasi-
leira cresceu apenas 20%. “A regulação traz segurança 
e credibilidade, mas isso não significa que não deva 
ser reformulada e isso está no nosso foco”, afirmou.

Clique aqui e confira 
no portal os vencedores 
de cada categoria.

Prêmio Antonio Carlos de Almeida 
Braga de Inovação em Seguros

A premiação dos vencedores da 9ª edi-
ção do Prêmio Antonio Carlos de Almeida 
Braga de Inovação em Seguros da CNseg, 
que bateu um número recorde de pro-
jetos habilitados nesta edição, natural-
mente foi uma das mais disputadas este 
ano, elevando a régua na escolha de solu-
ções inovadoras para potencializar o mer-
cado de seguros.

Em clima de final de campeonato, os ven-
cedores das categorias Comunicação, 
Produtos e Serviços e Processos e 
Tecnologia foram saudados por palmas 
e gritos dos presentes, que se dividiam 
entre as torcidas organizadas de cada 
grupo, enquanto os vencedores atraves-
savam o salão vibrando pelo reconheci-
mento e pelos prêmios de até R$ 30 mil.

CNseg lança o Guia de Boas Práticas 
do Mercado Segurador Brasileiro sobre 
proteção de dados pessoais

O material, produzido pela Confederação, foi lançado 
no almoço das Lideranças do Setor Segurador, em 19 
de dezembro, em razão da Lei nº 13.709/2018, que 
institui a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que 
incorpora à legislação brasileira uma série de regras 
que vão incidir sobre as operações de tratamento de 
dados pessoais.

O setor de seguros será uma das atividades econômi-
cas mais impactadas pela LGPD. Isso porque os dados 
são o insumo da atividade, razão pela qual o mercado 
deverá promover alterações para tratar dados em con-
formidade com a lei.

Elaborado pelo Grupo de Trabalho coordenado pela 
Superintendência Jurídica da CNseg, esse guia planeja 
ser um instrumento de apoio às empresas do setor de 
seguros na fase de implementação dos dispositivos da 
LGPD em sua rotina diária e na relação com seus pres-
tadores e parceiros, além de construir e consolidar no 
setor a cultura de respeito à proteção de dados pessoais.

Clique aqui 
e conheça a 
publicação.

CNseg realiza seu 1º Seminário de 
Comunicação e Marketing

A CNseg realizou seu 1° Seminário de Comunicação e 
Marketing no último dia 12 de dezembro. O tema cen-
tral discutido foi o desafio de transformar a comuni-
cação do setor para simplificar a linguagem e facilitar 
a compreensão do público sobre seus produtos e ser-
viços. Quarenta e três profissionais foram convidados 
a refletir os desafios da comunicação e os meios de 
enfrentar os problemas.>

http://cnseg.org.br/noticias/o-panorama-da-inovacao-no-mercado-segurador.html
http://cnseg.org.br/publicacoes/guia-de-boas-praticas-do-mercado-segurador-brasileiro-sobre-a-protecao-de-dados-pessoais.html
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>Uma empresa de tecnologia foi 
responsável por proporcionar dinâ-
micas interativas, jogos e uma meto-
dologia interativa para as suas ativi-
dades. Outro ponto alto ficou a cargo 
do Instituto Datafolha, que divulgou 
dados de uma pesquisa com 2.549 
pessoas que não possuem seguro 
em nove capitais brasileiras. Entre 
elas, 48% nunca possuíram seguro 
e 52% afirmaram já ter tido alguma 
modalidade de seguro. O que chamou a atenção foi à 
desinformação generalizada dos entrevistados.

O presidente da CNseg, Marcio Coriolano, e a dire-
tora de Relações de Consumo e Comunicação da 
Confederação Nacional das Seguradoras, Solange 
Beatriz Palheiro Mendes, participaram do seminário. 
Márcio Coriolano destacou, na abertura do encon-
tro, a resiliência do setor, que cresceu e se desenvol-
veu mais do que qualquer outro nos últimos anos. Na 

Conjuntura CNseg: a persistente recuperação 
do setor segurador no ano

sequência, ele destacou também, a importância das 
áreas de Comunicação e Marketing das seguradoras.

Já Solange Beatriz ressaltou a importância do conheci-
mento do imaginário e das expectativas da população 
sobre seguros. “A frustração do consumidor é o que 
cria a desconfiança. É preciso saber comunicar e escla-
recer aspectos pouco compreendidos, como as exclu-
sões, que existem em qualquer produto do mercado 
segurador”, disse.

(15,2%). Já no acumulado do ano, o 
seguro de cobertura de Pessoas foi 
o grande protagonista da expan-
são. Nos planos de risco, o avanço 
foi de 15,5% no período, com desta-
que para os seguros de Vida (20,1%) 
e Prestamista (23,5%). Os planos de 
acumulação (17,6%) também apre-

sentaram desempenho favorável, tendo em vista a 
evolução dos produtos da família VGBL (18,7%).

“A persistência do bom desempenho dos Planos de 
Risco em Cobertura de Pessoas e a recuperação dos 
Planos de Acumulação e da Capitalização parecem 
confirmar a trajetória que levará o setor a um cres-
cimento de dois dígitos em 2019. Tem a ver ainda 
com a aprovação da Reforma da Previdência e reper-
cute o novo marco regulatório de Capitalização. Por 
fim, o desempenho acumulado em 12 meses, que 
expurga eventuais sazonalidades no comportamento 
dos segmentos, ratifica a indicação de um exce-
lente desempenho em 2019”, afirmou o presidente 
da Confederação Nacional das Seguradoras, Marcio 
Coriolano, em editorial da nova edição da publicação 
Conjuntura CNseg. 

As vendas de seguros prosse-
guiram em firme alta no acu-
mulado do ano até outubro. 
A receita de prêmios do setor 
segurador alcançou R$ 220,6 
bilhões nos 10 primeiros meses 
do ano, 12,6% acima do mesmo período de 2018. Na 
comparação com o mesmo mês do ano passado, os 
prêmios em outubro, de R$ 24 bilhões, subiram 15,2%. 
Nos dois casos, a arrecadação exclui saúde suplemen-
tar e DPVAT. O resultado mensal de outubro manteve, 
pelo sexto mês consecutivo, a sequência de cresci-
mento de dois dígitos na comparação ao mesmo mês 
do ano anterior.

No resultado mensal, a forte expansão de algu-
mas modalidades contribuiu para os números vis-
tosos do setor como um todo. Entre os destaques, 
seguros Patrimoniais - Riscos de Engenharia (28,3%); 
Crédito e Garantia – Garantia de Obrigações (44,2%); 
Responsabilidade Civil – D&O (84,2%); Rural (24,1%)- e 
seguros de Vida (26,3%); Prestamista (21,2%), produ-
tos da família VGBL (25%) e títulos de Capitalização 
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www.consumidor.gov.br/ 
pages/principal/
empresas-participantes

Confederação Nacional das Seguradoras 
lança Portal das Estatísticas 

O Portal CNseg (estatísticas.cnseg.org.br) divulga 
estudos, estatísticas e informações do mercado segu-
rador, disponibilizando-os às empresas associadas, 
funcionários da CNseg e profissionais parceiros. A atu-
alização ocorre sempre que a Susep e a ANS realizam 
novas publicações sobre setor. Thiago Ayres, gerente 
de Estudos e Projetos da CNseg, explicou o funciona-
mento desse novo canal que contribui para o desen-
volvimento das empresas seguradoras e qualificação 
profissional dos seus colaboradores.

Clique aqui 
e confira 

o vídeo na 
íntegra.

Seguradoras recebem incentivo para 
aderirem à plataforma Consumidor.gov.br

Um acordo de cooperação técnica, firmado em 
novembro entre a Secretaria Nacional do Consumidor 
(Senacon) e a Susep, planeja incentivar a adesão das 
seguradoras à plataforma Consumidor.gov.br, canal 
alternativo de solução de conflitos no campo do con-
sumo. As empresas que aderirem à plataforma como 
canal de resolução de conflito serão reconhecidas por 
meio de um selo de participação, criado pela Portaria 
n° 24/2019 da Senacon. Os selos serão também desti-
nados a empresas que aderiram à plataforma há pelo 
menos um ano e, em consequência, cumprem com os 
compromissos assumidos no Termo de Adesão.

A plataforma permite que a instituição monitore, em 
âmbito coletivo, as informações e reclamações apre-
sentadas pelo consumidor, busque negociar solução, 
reduzindo a judicialização.

O setor segurador apresentou um alto índice de ade-
são ao Consumidor.gov.br, contando com a par-
ticipação voluntária das companhias- 62 empresas 

já integram a plataforma. Em 2018, 8.035 demandas 
foram apresentadas às seguradoras, entidades de 
Previdência Privada, de Capitalização e operadoras 
de Saúde Suplementar. Diversos setores têm presença 
específica na plataforma, principalmente os regulados, 
como bancos, financeiras e administradoras de cartão, 
companhias aéreas e operadoras de telecomunicação. 
A lista completa de setores e empresas participantes 
pode ser consultada no link:

A Senacon é responsável pela conexão dos órgãos 
e entidades do Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor e também pela gestão, manutenção e 
disponibilização da plataforma Consumidor.gov.br. 
Por meio de cooperação técnica, os componentes do 
Sistema apoiam e atuam na consecução dos objetivos 
do serviço. 

Revista de Seguros: Brasil busca reinserção 
no mapa do comércio mundial

Uma reportagem rica em detalhes sobre o projeto 
para tornar o comércio exterior responsável por 30% 
do PIB brasileiro até 2022 é a matéria de capa da nova 
edição da Revista de Seguros (911) disponível no por-
tal da CNseg. Em entrevista exclusiva à RS, o econo-
mista Marcos Troyjo, um dos secretários especiais do 
governo, aponta o comércio exterior como estraté-
gico para o crescimento sustentável do País. Na entre-
vista, ele avalia ainda o futuro do Mercosul, o comér-
cio com os EUA e a manutenção da parceria com a 
China, todas elas medidas indispensáveis para asse-
gurar nossa maior inserção internacional. A Revista 
de Seguros mostra ainda a emigração de milhares de 
brasileiros para outros países. Nos últimos oito anos, 
esse número quase quadruplicou. Segundo a Receita 
Federal, com base na declaração de saída definitiva – 
um documento entregue pelo contribuinte ao emigrar 
–, em 2011 foram 8.170 declarantes. No ano passado, 
esse número chegou a 22.538 e, até julho deste ano,> 

http://www.consumidor.gov.br/
pages/principal/empresas-participantes
http://cnseg.org.br/noticias/conheca-o-portal-das-estatisticas-da-cnseg.html
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>já alcançava 21.873 declarações. Possivelmente, 2019 
vai bater novo recorde da série histórica.

Entre as reportagens setoriais, atenção deve ser dada 
ao suplemento especial que repercute os momentos 
mais relevantes da CONSEGURO 2019 – o maior evento 
do setor segurador brasileiro. Atenção também à conta-
gem regressiva para a vigência da Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), de grande repercussão para todas as 
atividades securitárias. Em razão disso, a CNseg decidiu 
publicar um guia inédito para ajudar o mercado a cum-
prir as exigências dessa nova legislação, já disponível 
no portal da Confederação.  Vale conferir a estreia da 
série Fides-conjunto de matérias sobre a conjuntura de 

cada país integrante da Federación Interamericana de 
Empresas de Seguros. O mercado argentino de seguros 
abre a série especial da Revista de Seguros.

Clique aqui 
e confira a 
íntegra da 
publicação
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Presidente da CNseg reúne funcionários 
para apresentar Missão, Visão e Valores 
da Confederação

Como uma importante ação da CNseg, a apresen-
tação da “Missão, Visão e Valores” foi realizada 
pelo presidente Marcio Coriolano e pela diretora 
de Relações de Consumo e Comunicação, Solange 
Beatriz Palheiro Mendes, nos dias 13 e 16 de 
dezembro. O primeiro dia desse encontro contou 
com a participação apenas dos líderes do Rio e do 
escritório de Brasília (diretores-executivos, supe-
rintendentes, gerentes, coordenadores e super-
visores), sendo o segundo voltado para todos os 
funcionários da Confederação. O presidente Marcio 
Coriolano reforçou a importância de contextualizar 
as transformações pelas quais a CNseg vem pas-
sando nos últimos quatro anos, que culminam na 
consolidação e divulgação da nossa Missão, Visão 
e Valores. “Viemos com um trabalho, desde 2016, 
de consolidar tudo o que a CNseg veio fazendo, 
com o objetivo de profissionalizar a gestão, tanto 
do ponto de vista técnico, quanto do escalão de 
direção”, afirmou.

Para a diretora de Relações de Consumo e 
Comunicação, Solange Beatriz Palheiro Mendes, é 
importante termos sempre em mente a Missão da 
Confederação. "Ela é a razão de ser da entidade, ou 
seja, é o propósito do qual nos valemos todos os 
dias para trabalhar. Assim, acredito que estamos 
no caminho certo e comprometidos com os nos-
sos objetivos, ou seja, com a nossa Visão que é ser 
reconhecida como representante eficiente de um 
setor segurador privado saudável, inovador e com-
prometido com a sociedade”, disse a executiva. > 

http://cnseg.org.br/publicacoes/revista-de-seguros-n-911.html
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Estamos sempre em busca 
de relações mais próximas 
e saudáveis, especialmente 
com as Federações, as 
associadas e o Consumidor.

O futuro começa hoje, com 
responsabilidade em cada 
atitude para garantirmos o 

desenvolvimento sustentável.

Mutualismo é a 
solidariedade como 
base do seguro.

Na CNseg, escolhemos dar o exemplo.  
Um sociedade mais justa se faz com 
transparência e compromisso com a verdade.

Acreditamos no potencial de 
cada um e que a soma das nossas 

individualidades nos faz mais fortes.
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