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Conselho Diretor CNseg
O Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidido por Marcio Sêroa
de Araujo Coriolano, em 21 de outubro, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos,
entre outros:
Notícias do Presidente
PL nº 2337/2021 - Reforma Tributária: Informada
reunião realizada em 04/10 de representantes da
CNseg com Senador Angelo Coronel, relator do referido Projeto de Lei, para apresentar propostas de
emendas da Confederação.

Reuniões com a Superintendente da Susep:
Relatadas as duas reuniões realizadas em 28/09 e
07/10 do Presidente, Vice-Presidentes e Diretor José
Ferrara com a Superintendente Solange Paiva Vieira,
sobre Open Insurance, oportunidade em que a
Confederação reiterou seus pontos de preocupação.

Representação Institucional
IMK Ciclo 2021/2022: Relator: Diretor-Executivo Alexandre Leal: Aprovada a representação da CNseg para o IMK
Ciclo 2021/2022, conforme segue: i) Tema 7 - Revisão da Resolução CMN nº 444/2015 (Norma de Investimentos):
Roberto Takatsu (titular) e Leandro de Oliveira Santos (suplente); e ii) Tema 11-Positivar Decisões do Judiciário:
Rafaela Soares Barbosa (titular) e Alessandra Rodrigues Carneiro (suplente).

Assuntos das Federações: temas regulatórios, projetos e desempenho setorial
O Presidente João Alceu Amoroso Lima apresentou, entre outros assuntos, as estatísticas do Setor de Saúde Suplementar de agosto/2021.
O Presidente Marcelo Farinha apresentou as estatísticas da Capitalização de agosto/2021,
entre outros assuntos.
O Presidente Jorge Nasser relatou sobre as estatísticas dos Planos de Acumulação e
Planos de Riscos de agosto/2021.
O Presidente Antonio Trindade apresentou, entre outros assuntos, as estatísticas da
Susep de agosto/2021.

VOLTAR

Retrospectiva da 10ª Conseguro

Seminário Jurídico STJ

Relatora:
Diretora-Executiva Solange Beatriz Mendes

Relatores:
Luiz Tavares e Superintendente Jurídica Glauce Carvalhal

Realizada apresentação sobre a edição 2021 da
Conseguro, realizada de 27 de setembro a 1 de
outubro.

Compartilhadas informações sobre a programação do 4º
Seminário Jurídico STJ a ser realizado no dia 29 de novembro, em formato virtual.
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Temas Recorrentes
Open Insurance:
Relator: Diretor-Executivo Alexandre Leal
Apresentado resumo dos trabalhos realizados pela CNseg e Federações associadas e debatido o posicionamento
do Setor à Consulta Pública Susep nº 34/2021, de minuta de Resolução CNSP que estabelece os requisitos para
credenciamento e funcionamento das sociedades iniciadoras de serviço de seguro (SISS) no âmbito do Sistema de
Seguros Aberto (Open Insurance) e dá outras providências.

Assuntos Regulatórios:
Relator: Diretor-Executivo Alexandre Leal
Atualizados os seguintes assuntos: i) Consulta Pública Susep nº 30/2021 - Atos Societários; ii) Consulta Pública Susep
nº 31/2021 - Demonstrações Financeiras consolidadas de Grupos Prudenciais; iii) Consulta Pública Susep nº 31/2021
– Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Explorador ou Transportador Aéreo – RETA; iv) Consulta Pública
Susep nº 33/2021 – Representantes de Seguros; v) Consulta Pública Susep nº 34/2021 – Sociedades Iniciadoras de
Serviço de Seguro; vi) Consulta Pública Susep nº 35/2021 – Estipulantes de Seguros e vii) Consulta Pública Susep nº
36/2021 – SRO – Microsseguro.

Extra-Pauta
Análises e Estatísticas:
Informada a criação de área específica no portal da CNseg (https://cnseg.org.br/analises-e-estatisticas.html) para
facilitar o acesso às estatísticas e análises elaboradas pela CNseg a partir de dados públicos divulgados pela Susep
e ANS. Os trabalhos elaborados contam ainda com o apoio das Federações associadas.

Comissões Temáticas
Administração e Finanças

Assuntos Jurídicos

Presidida por: Laenio Pereira dos Santos
(SulAmérica)
Zoom
Data: 06/10

Presidente: Washington L. B. da Silva
(Zurich Minas Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Windows Teams
Data: 06/10

Assuntos tratados:
> Consulta Pública Susep nº 31/2021 (Demonstrações
Financeiras Consolidadas e Grupos Prudenciais) –
Aprovação de sugestões;
> Custo Regulatório;
> Outros.

VOLTAR

Assuntos tratados:
> Projeto Open Insurance - Atualização;
> Jurisprudência comentada, ocasião em que foram
levadas ao conhecimento da Comissão as seguintes
decisões:
• Recurso Especial nº 1.604.048
• Agravo Interno no REsp nº 1.660.363/SC3- Consul
tas Públicas Susep – Atualizações:
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> Consultas Públicas em andamento:
• Consultas Públicas nºs 30, 33 e 34/2021.
> Consultas Públicas encerradas:
• Consultas Públicas nºs 26, 27 e 29/2021.
> EREsp nº 1.731.193/SP. Utilização da Taxa Selic no cálculo de juros de mora das dívidas civis – Atualização;
> Projeto de Lei nº 2138/2021, do Dep. Pedro Vilela Acrescenta dispositivo à lei n° 10.406/2002 – Código
Civil – para condicionar a fruição da prescrição em
relação a seguros à notificação dos beneficiários
e acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n° 73/1996
para obrigar a que a Sociedade Seguradora promova a notificação do beneficiário de contrato de
seguro ou capitalização;
> Consulta Pública sobre a norma de aplicação da
LGPD para agentes de tratamento de pequeno
porte;
> Seminário Jurídico de Seguros.

Administração e Finanças

Seguros Inclusivos / Relações
de Consumo / Governança e
Compliance (reunião conjunta)
Presidente: Eugênio Velasques (Bradesco)
Zoom
Data: 08 e 13/10
Assunto tratado:
> Alinhamento sobre a Consulta Pública Susep
33/2021, minuta de Resolução CNSP que disciplina
as operações das sociedades seguradoras por meio
de seus representantes de seguros.

Recursos Humanos
Presidente: Patricia Coimbra (SulAmérica)
Windows Teams
Data: 14/10
Assuntos tratados:

Presidente: Maria Carolina de Oliveira (Tokio Marine)
Zoom
Data: 06/10

> Plano de ação para 2022;

Assuntos tratados:

> Proposta Censo de Diversidade do setor segurador;

> Decreto do SAC - regulamentação do Decreto pela
Susep - validação;

> Projeto Sinergia de Diversidade com os Sindicatos
Regionais.

> Desafios do home office;
> Ações futuras do Novo Modelo de Trabalho;

> Sistema Digital Procon/SP;
> Circular Susep nº 643/2021;
> Consulta Pública Susep nº 33/2021;
> Projetos de Lei sobre Relações de Consumo;
> Conseguro 2021 - avaliação;
> Grupos de Trabalho Comissão de Ouvidoria: GT
Consumidor.gov / GT Índice de Reclamações Susep;
> Outros assuntos.

Administração e Finanças
Prtesidente: Laenio Pereira dos Santos (SulAmérica)
Zoom
Data: 15/10
Assunto tratado:
> Consulta Pública Susep nº 31/2021 (Demonstrações
Financeiras Consolidadas e Grupos Prudenciais) –
Alinhamento com Susep.

Governança e Compliance
Presidente: Eugenio Duque Estrada (Mongeral)
Zoom
Data: 07/10 (4 reuniões, dois horários em cada dia)
Assunto tratado:
> Consolidação das manifestações das Consulta
Pública 30/2021 - Autorização para funcionamento,
operações, cargos e controle societário.

VOLTAR

Seguros Inclusivos / Relações
de Consumo / Governança e
Compliance (reunião conjunta)
Presidente: Eugênio Velasques (Bradesco)
Zoom
Data: 15, 19, 25 e 28/10
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Assunto tratado:

Inteligência de Mercado

> Alinhamento sobre a Consulta Pública Susep 35/2021,
minuta de Resolução CNSP que dispõe sobre estipulação de seguros e responsabilidades e obrigações
de estipulantes e sociedades seguradoras em contratações de seguros por meio de apólices coletivas.

Presidente: Gilberto Garcia (Liberty Seguros)
Zoom
Data: 22/10

Investimento
(reunião conjunta com a FenaPrevi)
Presidente: Roberto Santiago Takatsu (HDI Seguros)
Windows Teams
Data: 19/10
Assunto tratado:
> Aprovação das últimas alterações realizadas na
minuta de norma de investimentos e exposição de
motivos elaborada pela EY.

Comunicação e Marketing
Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco)
Windows Teams
Data: 20/10
Assuntos tratados:
> Ideias, dúvidas e considerações de ações baseadas
nos resultados da CNseg no primeiro semestre apresentados na última reunião;
> Atualização de informações sobre a campanha de
comunicação para o setor;
> Apresentação ações e resultados sobre a Conseguro;
> Sugestões de ações para a divulgação do CEDOM;
> Apresentação de eventos SUPEV.

Governança e Compliance
Presidente: Eugenio Duque Estrada (Mongeral)
Zoom
Data: 20/10
Assuntos tratados:
> Resolução CNSP 416/21: Espaço para compartilhar
sobre a aplicação da norma;
> Palestra Conseguro - Resolução CNSP 416/2021: fortalecimento da estrutura de governança: percepções;
> Normas em Consulta Pública;
> Outros assuntos.

VOLTAR

Assuntos tratados:
> Apresentação: Percepções e Tendências no setor de
seguros pós-pandemia - por Nayara Alonso | Uotz;
> Apresentação Conjuntura Macroeconômica por
Pedro Simões | CNseg;
> Relato dos GTs:
• Analytics - Fase 2;
• Covid-19 – Fase 2;
• Insurtech/Sandbox.
> Outros assuntos.

Resseguro
Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine)
Zoom
Data: 21/10
Assuntos tratados:
> Revisão Normas de Resseguro – Susep;
> Embargos e Sanções;
> Melhorias operacionais: recuperação de despesa de
sinistros;
> Outros assuntos.

Ouvidoria
Presidente: Silas Rivelle Jr. (Unimed Seguradora)
Zoom
Data: 25/10
Assuntos tratados:
> Regulação (Circulares Susep nºs 642, 643 e 645/
2021; Consultas Públicas nºs 33 e 35/2021);
> Relatos dos Grupos de Trabalho: (GT Índice de
Reclamações da Susep; e GT Recomendações e
ajustes no Consumidor.gov.br.);
> Decreto do SAC;
> Colóquio de Proteção ao Consumidor de Seguros.

Seguros Inclusivos
Presidente: Eugênio Velasques (Bradesco)
Zoom
Data: 26/10
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Assunto tratado:
> Estudo sobre o impacto regulatório na expansão do
seguro inclusivo no Brasil - Iniciativa de Acesso aos
Seguros, conhecida pela sua sigla em inglês, A2ii
(para Access to Insurance Initiative).

Assuntos Fiscais

Atuarial / Administração e Finanças
(reunião conjunta)
Presidentes: Marcos Spiguel (Prudential)
Laenio Pereira (SulAmérica)
Zoom
Data: 28/10
Assuntos tratados:

Presidente: Valter Deperon (Swiss Re)
Windows Teams
Data: 27/10
Assuntos tratados:
> ASG – Foco nos Aspectos tributário (Apresentação
KPMG);
> Não tributação de juros Selic de indébitos tributários: recente decisão do STF (Tema 962 do STF - RE
1.063.187) e repercussões para outras transações;
(Tozzini Freire);
> Agenda: reforma do IRPJ – panorama político das
emendas apresentadas em Senado, e os rumores
quanto a aprovação/engavetamento;
> Agenda: reforma de CBS/IBS: atual momento e próximos passos? Chances de isso de fato virar medida
concreta e avançar;
> Outros.

> Direito Creditório e PVR - Retomada do assunto e
reunião com a Susep;
> Avaliação de proposta para a demanda IFRS 9 – 17 –
Management Solutions;
> Publicação de Balanços – Entendimentos quanto
a alteração no Art. 289 da Lei 6.404 pela Lei
13.818/2019 (vigor em janeiro de 2022).

Investimento
(reunião conjunta com a FenaPrevi)
Presidente: Roberto Santiago Takatsu (HDI Seguros)
Windows Teams
Data: 29/10
Assunto tratado:
> Reunião com a Susep sobre Minuta de Norma de
Investimentos.

Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, conduzida pelo VicePresidente Bruno Garfinkel, em 07 de outubro, por videoconferência, tratou dos seguintes
assuntos, entre outros:

Notícias
Open Insurance:
Eleições CNseg e Federações 2022/2025:
Relatados os procedimentos para as próximas eleições com vistas à composição do Conselho Diretor
da CNseg e das Diretorias das Federações. As eleições ocorrerão em 16/12, por votação eletrônica,
via e-mail.

VOLTAR

Distribuídas as três últimas atas do Conselho
Deliberativo do Open Insurance, para ciência da
Diretoria. Sobre regulamentação das Sociedades
Iniciadoras, o relator informou que as Federações
irão se manifestar com relação à CP 34, por intermédio da CNseg.
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Pauta Deliberativa
Representação da FenSeg: Aprovados os seguintes nomes nas Comissões Temáticas da CNseg
• Karen Ferraz de Aguiar Schiavon (HDI) - Comissão
de Governança e Compliance;
• Carolina Izukawa Hata Freitas (Porto Seguro) Comissão de Inteligência de Mercado;
• Raquel Gaudêncio (BrasilSeg) na Comissão de
Integração ASG e na Comissão de Inteligência de
Mercado.

Pauta Informativa
Assuntos Regulatórios: Relatadas as Consultas
Públicas e os Normativos expedidos pela Susep.

Circular Susep nº 639/2021: Apresentado o documento “Circular Susep nº 639 de 2021 e suas inovações para o mercado de Seguro Auto”, para divulgação pela assessoria de imprensa da Federação,
com o objetivo de prestar informações a respeito
das mudanças apresentadas pela Circular.

Suplementação Orçamentária do Programa de
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural - PSR –
2021/ OFÍCIO Nº 672/2021/GAB-SPA/SPA/MAPA:
Disponibilizada a troca de informações realizada
entre a FenSeg e o Mapa a respeito do crédito
suplementar para que seja alcançado o orçamento
originalmente anunciado pelo governo.

Orçamento 2022: Apresentada uma prévia para
exame da Diretoria.

Consulta Pública nº 28/2021: apresentada a
Consulta Pública que diz respeito ao SRO dos
ramos afetos à FenSeg.
Circulares Susep 639/2021 (Auto) e 640/2021
(Rural): disponibilizadas cópias das Circulares. Sobre
as dúvidas que estão surgindo sobre a nova circular
de auto, foi solicitada a elaboração de esclarecimentos através da Assessoria de Imprensa da FenSeg.
Demonstrações Financeiras: Apresentadas as
demonstrações financeiras relativas ao mês de
agosto/2021.
Estatísticas: Apresentadas as estatísticas da Susep
relativas ao mês de junho/2021.

Comissões
Seguros Gerais e Afinidades
Presidente: Luis Reis (Zurich)
Microsoft Teams
Data: 01/10
Assuntos tratados:
> Circular Susep nº 629/2021, de 28/05/2021 (Altera a
Circular Susep nº 624) e Circular Susep nº 644/2021
(Altera a Circular Susep nº 601 e Circular Susep nº 624)
– SRO – Elaboração do Manual pelo GT;
> Circular Susep nº 642/2021 – Dispõe sobre a aceitação
e a vigência do seguro e sobre a emissão e os elementos mínimos dos documentos contratuais;
> Resolução CNSP n.º 409, de 30 de junho de 2021 –
Dispõe sobre os princípios e as características gerais
para operação dos seguros classificados como
microsseguros;

VOLTAR

> Consulta Pública Susep nº 33/2021 – Disciplina as
operações das sociedades seguradoras por meio de
seus representantes de seguros – Prazo: 06/10/2021;
> Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais – Massificados
Presidente: Magda Truvilhano (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 05/10
Assuntos tratados:
> IRDR – Danos Elétricos;
> IP Residencial;
> Open Insurance – API Residencial;
> SRO – Manual;
> Associações de Moradores no Produto Condomínio;
> Assuntos gerais.
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Seguro Habitacional
Presidente: Lincoln Peixoto da Silva (Caixa)
Microsoft Teams
Data: 05/10
Assuntos tratados:
> Estágio Atual de Implantação do Open Insurance;
> Status Recursos Repetitivos nº 1.803.225/PR e REsp nº
1.799.288/PR;
> Status Recurso Repetitivo nº 1.804.965/SP;
> Justiça Federal/PR – Cobertura Suicídio pela SH-AM
(Prestamista);
> Manual SRO do SH-AM – Remessa à Susep;
> Webinar – Definição de Temas e Palestrantes;
> Extração de Sal-Gema – Estado do Espírito Santo;
> Deliberação quanto à renovação do contrato com o
Consultor da CSH.
> Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais – Grandes Riscos
Presidente: Thisiani Martins (AXA)
Microsoft Teams
Data: 06/10
Assuntos tratados:
> Apólices Contratadas a Risco Relativo
> SRO - Manual Técnico
> Ações de Subscrição – Eventos da Natureza
> Contabilização de Lucros Cessantes
> Riscos Cibernéticos
> Cláusula de Embargos e Sanções
> Assuntos gerais.

Prevenção e Combate à Fraude
Presidente: Anderson Mendonça (Allianz)
Windows Teams
Data: 07/10
Assuntos tratados:
> Troca de Informações;
> Eleição para presidente da Comissão;
> Congresso COPADES;
> ClaimShare;
> Relato das Subcomissões:
• Assistência 24h;
• Automóvel;
• Patrimonial;
• Transporte.

VOLTAR

> Assuntos Jurídicos;
> Assuntos da GPCF.
• Orçamento;
• Seminário sobre Fraudes.
> Assuntos gerais.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Sylvia Varoto (Allianz)
Microsoft Teams
Data: 08/10
Assuntos tratados:
> Indicação de representante da CAJ para a Comissão
de Riscos Patrimoniais/Massificados;
> Adequação do Contrato das Associadas – LGPD/
Compliance – Contrato de adesão para análise;
> Circular Susep nº 638/2021 – Segurança cibernética
– Interpretação sobre os prazos de cumprimento do
1º relatório + comunicação de incidentes e contratos relevantes;
> Consulta Pública Susep nº 33/2021 – Disciplina as
operações das sociedades seguradoras por meio de
seus representantes de seguros;
> Consulta Pública Susep nº 34/2021 – Estabelece os
requisitos para credenciamento e funcionamento
das sociedades iniciadoras de serviço de seguro
no âmbito do Sistema de Seguros Aberto (Open
Insurance);
> Consulta Pública Susep nº 35/2021 – Dispõe sobre
estipulação de seguros e responsabilidades e obrigações de estipulantes e sociedades seguradoras
em contratação de seguros por meio de apólices
coletivas;
> Consulta Pública Susep nº 36/2021 – Altera a Circular
Susep nº 624, de 22 de março de 2021 (inclusão dos
anexos XIII a XV);
> Assuntos gerais.

Transportes
Presidente: Paulo Robson Alves (AXA XL)
Microsoft Teams
Data: 19/10
Assuntos tratados:
> Participação da SUPEN/CNseg – RNS Transportes;
> PL 075 –Marco Regulatório do Seguro Rodoviário
de Cargas;
> SRO – Manual – Solicitação da Susep – Subgrupo de
Estudos;
> Assuntos diversos.
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Automóvel
Presidente: Walter Pereira (Zurich Brasil)
Windows Teams
Data: 20/10
Assuntos tratados:
> Ressarcimento Auto;
> Assuntos da SUPEN;
> Assuntos de Sinistros;
> Projetos de Lei para Salvados;
> Pátio Legal RJ/CEVERA;
> Eleição para presidente da Comissão;
> Assuntos gerais.

Riscos de Crédito & Garantia
Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Microsoft Teams
Data: 21/10
Assuntos tratados:
1ª parte - Crédito:
> Seguro de crédito para GDFV – Atualização dos trabalhos do GT;
> Ofício FenSeg n.º 18/2021 – SRO – Seguro de
Crédito Interno e Seguro de Crédito à Exportação
e Manual SRO/Crédito – Aprovação do layout pela
Susep – Atualizações;
> Assuntos gerais.
2ª parte - Garantia:
> Apresentação do GT RNS Crédito & Garantia –
Coordenadora do GT: Izabel Pellegrini (Swiss Re);
> Produto Supen;
> Atualização da IS – Minuta de correspondência –
Consulta sobre os motivos técnico-jurídicos da obrigatoriedade de atualização das garantias judiciais;
> Ação visando repelir atuação das afiançadoras –
Iniciativa em conjunto com a Fenacor;
> Ofício FenSeg nº 31/2021 – ABEMI e SINICON –
Material de divulgação do Seguro Garantia;
> Consulta Pública Susep nº 24/2021 – Dispõe sobre o
Seguro Garantia – Atualização;
> DNIT – Adequação dos Editais de Licitação
– Atualização;
> Emissão de apólices plurianuais não seguindo o
contrato de locação e fiança locatícia (emissão por
prazo inferior ao contrato) – Atualização do GT;
> Reunião com CBIC – Trabalhos do GT – Atualização;
> Consulta Públicas Susep nº 30, 33, 34, 35 e 36 – Para
ciência.
> Assuntos gerais.

VOLTAR

Seguro Rural
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Windows Teams
Data: 21/10
Assuntos tratados:
> Subvenção Estadual:
• São Paulo;
• Paraná.
> Subvenção Federal:
> Instituto Pensar Agro;
> Relatos dos Grupos de Trabalho:
• Assuntos Regulatórios;
• Banco de Dados;
• Equipamentos e Penhor Rural;
•Sinistros: Peritos Agrícolas;
• Seguros Paramétricos;
• Programas de Subvenção;
> Eleição para presidente da Comissão.
> Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativo
Presidente: Luis Felipe Smith (Tokio Marine)
Windows Teams
Data: 26/10
Assuntos tratados:
> Pauta com os principais temas a serem examinados e discutidos (inclusive com os principais pontos transversais tratados na CNseg) Carta Circular nº
05/2021 – Reunião com a Susep;
> Especialmente com relação à Consulta Pública nº
33/2021 – Representantes de Seguros, apensamos o
Ofício da CNseg à Susep e o quadro de sugestões.

Riscos de Engenharia
Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Windows Teams
Data: 28/10
Assuntos tratados:
> DNIT – Adequação dos Editais de Licitação –
Comentários da reunião;
> Manual Grandes Riscos – Carta Circular Eletrônica
nº 5/2021/DIR 1/SUSEP – Resolução CNSP nº 407;
> Manual SRO Engenharia – Planilha de Dados;
> Debates sobre clausulados – Revisão;
> Circular Susep nº 642/2021 – Dispõe sobre a aceitação e a vigência do seguro e sobre a emissão e os
elementos mínimos dos documentos contratuais;
> Consultas Pública Susep nº 33, 35 e 36/2021;
> Plano de Ação 2020/2021 – Atualização;
> Assuntos gerais.
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Diretoria FenaPrevi
A Diretoria da FenaPrevi, sob a coordenação do Vice-Presidente Francisco Alves de Souza
(COMPREV Vida e Previdência), reuniu-se em 20 de outubro, de forma remota, para tratar,
entre outros assuntos, do Open Insurance e dos Planos Tradicionais. Na ocasião, foi aprovada a proposta orçamentária da Federação para o exercício social de 2022, bem como o
novo representante da Brasilseg Companhia de Seguros e o da Metropolitan Life Seguros
e Previdência Privada na Diretoria Estatutária, respectivamente, Rogério Aparecido Idino e
Breno Persona Machado Gomes.

Comissões
Assuntos Contábeis e Fiscais
(reunião conjunta com a CNseg)
Presidentes: Flávia Vieira (SulAmérica)
Meio Remoto
Datas: 06 e 10
Assuntos tratados:
> Consulta Pública Susep nº 31/2021 Demonstrações Financeiras Consolidadas e Grupos
Prudenciais;

Assuntos Jurídicos | Produtos de
Risco | Atuarial (reunião conjunta
com a CNseg)
Presidentes: Greicilane Ruas (Icatu)
Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
Celina Costa (Brasilprev)
Meio Remoto
Data: 15, 19, 25 e 28/10
Assunto tratado:

> Custo Regulatório.

> Consulta Pública nº 35/21 (Estipulação de Seguros).

Assuntos Jurídicos | Produtos de
Risco | Produtos por Sobrevivência
(reunião conjunta com a CNseg)

Assuntos Contábeis e Fiscais (reunião
conjunta com a CNseg e com a Susep)

Presidentes: Greicilane Ruas (Icatu)
Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
João Batista Mendes (Zurich)
Meio Remoto
Data: 08 e 13/10
Assunto tratado:

Presidentes: Flávia Vieira (SulAmérica)
Meio Remoto
Data: 15/10
Assunto tratado:
> Consulta Pública Susep nº 31/2021 Demonstrações Financeiras Consolidadas e Grupos
Prudenciais.

> Consulta Pública nº 33/21 (Representantes de
Seguros).

VOLTAR
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Gestora do SIDE
Presidente: Reginaldo Herreira Ferraz
(Bradesco Vida e Previdência)
Microsoft Teams
Data: 19/10
Assuntos tratados:
> Melhorias e Backlog;
> LGPD;
> Assuntos diversos.

Assuntos Jurídicos |
Produtos de Risco | Atuarial |
Assuntos Contábeis e Fiscais
(reunião com a Susep)
Presidentes: Greicilane Ruas (Icatu)
Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
Celina Costa (Brasilprev)
Flávia Vieira (Sul América)
Meio Remoto
Data: 26/10
Assunto tratado:

Investimentos
(reunião conjunta com a CNseg)

> Consulta Pública nº 36/21 (Sistema de Registro de
Operações - SRO).

Presidente: Vinicius Marinho Cruz (Bradesco)
Meio Remoto
Data: 19/10

Assuntos Contábeis e Fiscais |
Atuarial (reunião conjunta com CNseg)

Assunto tratado:

Presidentes: Flávia Vieira (Sul América)
Celina Costa (Brasilprev)
Meio Remoto
Data: 28/10

> Revisão da Resolução CMN 4.444/2015 - Proposta
de nova norma de investimentos)

Assuntos Jurídicos | Produtos
de Risco | Atuarial | Assuntos
Contábeis e Fiscais
Presidentes: Greicilane Ruas (Icatu)
Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
Celina Costa (Brasilprev)
Flávia Vieira (Sul América)
Meio Remoto
Data: 22/10
Assunto tratado:
> Consulta Pública nº 36/21 (Sistema de Registro de
Operações - SRO).

Assuntos Contábeis e Fiscais |
Atuarial
Presidentes: Flávia Vieira (Sul América)
Celina Costa (Brasilprev)
Meio Remoto
Data: 25/10
Assunto tratado:
> IFRS.

VOLTAR

Assuntos tratados:
> Direito creditório;
> Publicação de Balanços: alteração no art. 289 da
Lei 6.404 (pela Lei 13.818/2019);
> Resolução BCB nº 146/2021 - critérios gerais para
elaboração e remessa de documentos contábeis
ao Banco Central do Brasil (BCB) pelas administradoras de consórcio e instituições de pagamento autorizadas a funcionar pelo BCB e sobre
os procedimentos específicos a serem observados
pelas instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo BCB na elaboração e
remessa de documentos contábeis ao BCB;
> IFRS.

Investimentos
(reunião conjunta com a CNseg e com
a Susep)
Presidente: Vinicius Marinho Cruz (Bradesco)
Meio Remoto
Data: 29/10
Assunto tratado:
> Revisão da Resolução CMN 4.444/2015 - Minuta da
nova norma de investimentos.
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Diretoria FenaSaúde
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por João Alceu
Amoroso Lima, em 27 de outubro, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:
Planejamento das ações para 2022;

Temas jurídicos;

Assuntos jurídicos;

Frequência das associadas;

Temas regulatórios;

Projeto LGPD.

Comissões
GT Atenção Primária à Saúde
Coordenador: Vera Sampaio (FenaSaúde)
Microsoft Teams
Data: 1º/10
Assuntos tratados:
> Gestão de serviços de saúde baseado em valor –
Health Care;
> Apresentação de experiências da GNDI (segmento
odontológico);
> Evento CONAHP - Os desafios da Gestão de Saúde
Populacional.

Assunto tratado:
> Temas apresentados pelas associadas em relação aos principais procedimentos auditados pelas
operadoras.

Jurídica
Presidente: Fabiano Catran (Seguros Unimed)
Windows Teams
Data: 14/10
Assuntos tratados:
> Planejamento Estratégico 2022;
> Rol de Procedimentos;

Assuntos Assistenciais

> Fertilização in vitro;

Presidente: Roberto Viana (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Data: 05/10

> Reembolso integral de despesas com atendimento
fora da rede credenciada em situação não caracterizada como de urgência ou emergência;

Assuntos tratados:
> Medida Provisória nº 1.067/21;
> Consultas Públicas 64 a 82 da Conitec;
> Ações Estratégicas da Comissão para 2022;
> Indicações para a Câmara Técnica CBHPM da AMB.

Ética
Presidente: Natália Schaffer (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 06/10

VOLTAR

> Medicamento sem registro na ANVISA;
> Advocacia de partido;
> Cooperativa médica PE;
> Execução de decisão de ACP por não associado;
> Seminário Jurídico CNseg.

Relações com Clientes
Presidente: Andrea Fortes (Amil)
Windows Teams
Data: 14/10
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Assuntos tratados:
> Planejamento Estratégico 2022
> Boleto falso
> Criação de novo indicador
> Composição CRC
> Informes
> Informes

GT COPISS
Coordenador: Jansen Pereira (FenaSaúde)
Microsoft Teams
Data: 15/10
Assuntos tratados:
> Forma de remuneração no demonstrativo de
pagamento;
> Capitation:
• Relação de beneficiários;
• CNPJ do contratado diferente do prestador
executante
> Telessaúde;
> Informação de modelo de remuneração na versão 4.0.

Contábil
Presidente: Alberto Barcellos (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Datas: 16/10
Assuntos tratados:
> Análise dos impactos operacionais da RN 472/21 –
Plano de Contas;

> Reflexão sobre o papel da Comissão não apenas nas
questões relacionados às demandas de imprensa,
mas, com uma visão 360 graus da Comunicação;
> A reunião extraordinária para tratar da CPI da
Covid, realizada em 4 de outubro, foi avaliada
positivamente.

Odontológica
Presidente: Roberto Cury (Odontoprev S/A)
Microsoft Teams
Data: 19/10
Assuntos tratados:
> Resoluções do CFO nº 234 e 235, de 23/4/21;
> Resultados do IDSS ano-base 2020;
> GT Odontologia ANS;
> Ações Estratégicas da Comissão para 2022.

Técnica de Saúde
Presidente: Luiz Celso Dias Lopes
(Notredame/Intermédica)
Windows Teams
Data: 19/10
Assuntos tratados:
> Planejamento Estratégico 2022
> Carta de Permanência
> Boleto falso
> Informes

> Devolutiva sobre a reunião com a DIOPE em
14/10/21 sobre RN 472/21;

Avaliação de Tecnologias em Saúde

> Ações Estratégicas- Planejamento 2022.

Presidente: Mauro de Paula Blini (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Data: 20/10

Comunicação

VOLTAR

> Debate sobre propostas de realização de Workshop
exclusivos para a CCOM;

Assuntos tratados:

Presidente: Ranny Allonso (Amil)
Windows Teams
Data: 19/10

> Ações Estratégicas- Planejamento 2022;

Assuntos tratados:

> Conitec;

> Apresentação e análise de demandas de imprensa
recebidas em setembro;

> Informe- Incorporações no SUS.

> Monitoramento da frequência das incorporações
2021;
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Participação da FenaSaúde em eventos do setor

Evento: 10º Conseguro

Encontro Estratégico
Conahp 2021

Tema: Perspectivas para Setor de
Seguros

Debate Conahp

Debatedor: João Alceu

Tema: As prioridades estratégicas
da ANS

Tema: Por que os novos modelos
de remuneração não avançam no
Brasil?

Data: 01/10/2021

Debatedor: João Alceu

Debatedora: Vera Valente

Data: 14/10/2021

Data: 22/10/2021

Debate Conahp

Estadão Summit Saúde
Brasil 2021

Encontro Estratégico
Conahp 2021
Tema: O Futuro dos Principais
Projetos sobre Saúde no
Congresso Nacional

Tema: Os Desafios da Gestão de
Saúde Populacional

Debatedora: Vera Valente

Tema: Saúde no Futuro

Debatedor: João Alceu

Debatedora: Vera Valente

Data: 20/10/2021

Data: 22/10/2021

Data: 08/10/2021

Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha,
ocorreu em 20 de outubro, quando foram tratados os seguintes assuntos:

Deliberações:
Processo de Oposição INPI: Registro da Marca –
FINACAP Investimentos

Conhecimento:

VOLTAR

Relato CAF: Katia Varges apresentou as atualizações do GT Fluxo Realista/Solvência e do tema IFRS
– Normas Internacionais;
Relato CCOM: Mariana Fagundes apresentou os
principais destaques da – Comunicação Corporativa
em setembro e da Redes Sociais da FenaCap;

Relato CPC: Renato Arena apresentou as atualizações sobre os temas Planejamento Estratégico e
Assistência nos produtos de capitalização;

Relato dos Conselheiros: Marcio Coutinho e
Rachel Bonel apresentaram as atualizações sobre
Open Insurance;

Relato CAJ: Simone Moregola falou dos novos
normativos e atualizou o andamento do PLS/329;

Orçamento de 2022: Carlos Alberto Corrêa apresentou as premissas para o orçamento de 2022;
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Eleição 2022/2025: A Diretoria tomou conhecimento do cronograma para o processo de eleição para o próximo mandato da federação – 2022
a 2025.
Demonstração do Resultado: Apresentadas recei-

-ta e despesas da Federação de janeiro a setembro
de 2021;
Atas das Comissões Técnicas: Dado conhecimento dos assuntos discutidos nas Comissões
Técnicas da Federação.

Comissões
Produtos, Atuarial e de Tecnologia

Jurídica e Controles Internos

Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 13/10

Presidente: Simone Moregola (Liderança Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 28/10

Assuntos tratados:

Assuntos tratados:
> Revogação da Carta Circular SUSEP/DIRAT/CGPRO
nº 1/2015;
> Grupo de Trabalho Frases obrigatórias – Resolução
408/2021 (Meios Remotos);
> PDC 1006/2018;
> PLS 329/2018 – Atualização;
> Aprovação da pró-memória: Reunião extraordinária
para análise da CP 33;
> Relato GT PLs;
> Report PLS 329/2018;
> Cessão – documento específico ou possibilidade na
Ficha de Cadastro.

> Relato Conseguro 2021;
> Assistência nos produtos de capitalização;
> Proposta estratégica – Ofício Susep;
> Open Insurance;
> Relato GTs:
• Fluxo Realista;
• Produto Imobiliário;
• SRO.

Comunicação
Presidente: Mariana Fagundes
(Capemisa Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 14/10
Assuntos tratados:
> Apresentação relatórios de comunicação (Quintal e
Danthi);
> Relato Conseguro 2021;
> Pesquisa de Capitalização;
> Relato CCM/CNseg.
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Administração e Finanças
Presidente: Katia Varges (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 29/10
Assuntos tratados:
> Direito Creditório;
> Relatos
• CINV/CNseg;
• Revisão Resolução CMN 4.444;
• Reforma Tributária;
• CAFIS/CNseg.
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Notícias
Setor segurador prevê crescimento no
pós-pandemia com auxílio de boas métricas
de ESG, informa a Revista Forbes
“Garantir proteção presente e futura, tendo em vista o
atual cenário de incertezas” é, agora, o grande desafio,
afirmou o Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, em
entrevista para a última edição da Revista Forbes.

Presidente da CNseg defende inclusão dos
corretores no projeto do Open Insurance,
em matéria do Valor Econômico
Tendo como manchete: “Seguros: Open insurance
pode economizar R$ 20 bi para consumidor”, o jornal Valor Econômico traz na edição de 6 de outubro
matéria sobre o sistema de compartilhamento de
informações de consumidores de produtos e serviços
de seguros, previdência complementar aberta e capitalização. Consumidores que, dessa forma, por meio
do aumento da concorrência, terão acesso a produtos
mais adequados, a preços mais compatíveis.
A matéria informa que, devido à maior concorrência, a
disseminação de ferramentas de comparabilidade de
preços, aliada a sistemas de análise de dados e inteligência artificial, a expansão da portabilidade, a multiplicação de canais de distribuição e a criação da figura
da sociedade iniciadora de serviços de seguros (Siss),
o Open Banking pode fazer os consumidores economizarem um valor total de até R$ 20 bilhões em cinco
anos, considerando apenas os ramos de seguro de
automóvel e vida.

A publicação informa que as companhias que atuam
no mercado segurador, atentas às mudanças de
comportamento do consumidor, projetam um cenário de crescimento no pós-pandemia, colocando o
seguro e a previdência no centro das decisões financeiras das famílias.
Entretanto, para serem mais resilientes e gerarem mais
valor a longo prazo, as empresas do setor também
buscam ter boas métricas de ESG, como informou a
Diretora-Executiva da CNseg Solange Beatriz Mendes.
Segundo ela, essas empresas “gerenciam melhor os
riscos e oportunidades socioambientais e têm governança robusta, o que lhes permite atravessar com mais
tranquilidade períodos turbulentos como os atuais”.

Entretanto, informa a matéria, esse novo ente das
sociedades iniciadoras de serviços de seguros tem
gerado polêmica, principalmente entre os corretores,
que têm se sentido excluídos do processo e veem a
nova figura trazida pelo Open Insurance como uma
ameaça às atividades. Em função disso, o Presidente da
CNseg, Marcio Coriolano, tem cobrado publicamente
da Susep a inclusão dos profissionais da camada de
intermediação no projeto. “Ainda não está claro, nem
na consulta pública, qual é o papel da Siss”, pondera.
“A nova figura vai ter função, segundo a minuta, de
fazer pagamentos em nome do cliente. Talvez se esteja
confundindo uma função bancária de pagamentos
com uma função de distribuição de produto, que é do
corretor”, avalia.

Atualmente, a maioria absoluta das seguradoras
adota critérios ambientais, sociais e de governança
em seu planejamento estratégico, informa a Forbes,
com base no Relatório de Sustentabilidade do Setor
de Seguros 2020, lançado durante a Conseguro 2021,
no final de setembro.

VOLTAR
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Funções e produtos de seguros não podem ser comparados
com os bancários, avalia Coriolano

“Os normativos do Banco Central do Brasil, depois
copiados para a Susep, foram inspirados nos fundamentos da União Europeia e, no caso dos seguros, precisam de adaptação às condições brasileiras”, afirmou o
Presidente da Confederação Nacional das Seguradoras
– CNseg, Marcio Coriolano, em debate sobre Open
Insurance promovido pelo Sindicato das Seguradoras
Norte e Nordeste (SindSeg N/NE), em 7 de outubro.
Coriolano argumentou que os paradigmas do sistema
aberto de seguros não observam as diferenças estruturais e funcionais entre ele e o Open Banking, especialmente o espaço competitivo, complexidade de
produtos, grau de fidelidade, portabilidade e o papel
importantíssimo do corretor de seguros.
“Não se pode comparar um ativo financeiro com um
produto de previdência, vida ou grandes riscos. O
grau de complexidade destes é muito maior. Assim
como o grau de fidelidade e portabilidade é diferente.
É mais difícil haver uma migração de pessoas entre
instituições bancárias, pela fidelidade. No seguro
não. A cada ano que vou renovar o meu seguro de
automóvel, eu repenso qual vai ser a minha seguradora. São espaços competitivos completamente diferentes”, explica Coriolano.
A partir desse raciocínio, o Presidente da CNseg destacou então que o volume de dados requerido deve ser
moderado de acordo com as especificidades do sistema de seguros. Porque a exigência de um número
volumoso de informações, ao invés de facilitar a compreensão do cliente, pode complicar. Outro ponto destacado por Coriolano é que a implementação deveria
ocorrer em etapas, a primeira após a conclusão do

Sistema de Registros de Operações (SRO). “Ninguém
está contra o Open Insurance, a CNseg apoia, porém
é preciso observar os princípios da progressividade e
simplificação para garantir seu sucesso e economia de
custos”, frisou.
Na visão dele, um dos pontos mais importantes sobre
a norma regulatória das Sociedades Iniciadoras dos
Serviços de Seguros diz respeito ao corretor de seguros, que não está incluído no seu escopo. “Isso nos
parece uma falha regulatória que precisa ser suprida.
O corretor não está no sistema, e isso nos parece inadmissível”, defendeu.
O debate iniciou com exposição da coordenadora
educacional da Escola de Negócios e Seguros (ENS), a
advogada Angélica Carlini, e foi mediado por Ronaldo
Dalcin, presidente do Sindicato das Seguradoras Norte
e Nordeste (SindSeg N/NE).

Seguros mantêm crescimento e agosto fecha com taxa acumulada no ano de 14,7%
Mantendo o crescimento, o setor segurador fechou
com taxa acumulada no ano de 14,7%. “O comportamento do mês, que teve redução de 4,3%, foi
influenciado pelos planos de acumulação VGBL e
PGBL, mas a boa evolução deles e também positiva
dos demais ramos de seguros continua a demonstrar consistência setorial”, explica o Presidente da

VOLTAR

Confederação Nacional das Seguradoras – CNseg,
Marcio Coriolano, em seu editorial na edição número
55 da Conjuntura CNseg.
Os dados dos oito primeiros meses do ano já refletem a comparação com uma base maior em 2020, já
que registrou evolução contínua a partir do mês de
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junho. “A tendência é de taxas acumuladas expressivas, porém progressivamente menores. Esse movimento ainda mostra desempenhos desiguais entre
segmentos e efeitos de ciclos curtos de produtos, a
exemplo do ciclo dos planos de acumulação VGBL,
que haviam crescido 23,2% na comparação anterior de
sete meses e agora apresentaram crescimento menor
de oito meses, de 17,2%, em função da queda mensal”,
avalia Marcio Coriolano. A arrecadação global acumulada foi de R$ 198,8 bilhões, sem saúde e sem DPVAT.
Para efeitos comparativos com outros setores da
economia, e de acordo com as Pesquisas Mensais
do IBGE, em agosto a indústria caiu 0,6% e o comércio ficou estável. “O nosso desempenho setorial em
agosto contra agosto de 2020 foi superior ao desses
outros setores de atividades, de 2,4%”, destaca Marcio
Coriolano. De janeiro a agosto de 2021, em relação aos
oito primeiros meses de 2020, os segmentos de Danos
& Responsabilidades apresentaram aumento de
15,2%, Vida & Previdência 15,5% e Capitalização,7,4%.
“O efeito precaucional contra riscos continua despertando maior interesse da população por ramos de
seguros com coberturas diretamente correlacionadas
à proteção de patrimônios e pecúlios para a família”,
destaca o Presidente da CNseg.
“As taxas de crescimento acumuladas nos primeiros oito
meses do ano contra 2020 foram maiores do que as apresentadas no mesmo período de 2020 comparado com
2019, ainda que aquele primeiro tenha tido dois meses
que não foram afetados pela declaração da pandemia –
janeiro e fevereiro”, contextualiza Marcio Coriolano.

Video Release sobre a
Conjuntura CNseg Nº55
O Presidente da CNseg, Marcio Coriolano,
fala sobre os resultados do setor segurador
até agosto de 2021, com base nos números
divulgados na Conjuntura CNseg nº55

“Em termos absolutos, o setor de seguros agora está
R$ 9,8 bilhões acima da arrecadação dos últimos oito
meses de 2019 anteriores ao surgimento da pandemia
no Brasil. Mirando os próximos quatro meses de 2021,
projeções mais firmes dependem agora do efeito da
alta da inflação e dos juros sobre a vida econômica,
especialmente sobre os orçamentos das famílias”,
explica o Presidente da CNseg.
Ele avalia que na ótica de 12 meses móveis, que é a
melhor medida tendencial, o crescimento anualizado
permanece em dois dígitos, com 11,4% (11,9% em
julho, 12,0% em junho, 11,0% em maio e 6,3% em abril).

Conjuntura CNseg nº 56 analisa vetores de impacto da economia nos próximos meses
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Os vetores prós e contra o crescimento do PIB do País
em 2021 e em 2022 são relacionados na edição 56
da Conjuntura CNseg. De acordo com a publicação,
embora a esta altura o viés de cada indicador já seja
conhecido, positivo ou negativo, é a sua intensidade
que decidirá o resultado anual da economia em 2021
e em 2022.
Alguns vetores poderão influenciar o desempenho
positivo da economia entre o final do ano e 2022:
i) o ritmo de crescimento forte da economia global;
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ii) os gargalos na oferta de insumos; iii) os preços altos
das commodities; iv) o aumento da receita das exportações e v) a renda nacional, que inclusive não tem o
poder de produzir mais choques na inflação do País.
Outro tópico favorável é a reação, ainda que lenta, do
mercado de trabalho, principalmente se o ritmo de
contratações no setor de serviços continuar consistente nos próximos meses.
Para a Confederação Nacional das Seguradoras, outra
premissa para crescimento é o PIB de 2021 confirmar
a taxa de expansão de 5%, porque gera carregamento
estatístico para o próximo ano, um adicional de 0,5% a
1% ao resultado de 2022.
Em sentido contrário, a publicação lista cinco variáveis
que podem impactar o PIB brasileiro. Por ordem: i) o
ciclo de alta da Selic contínuo e cada vez mais próximo
de dois dígitos em 2022; ii) a corrosão da renda das
famílias causada pela inflação mais alta; iii) o aumento
no nível de endividamento dos brasileiros; iv) a repercussão negativa disso no consumo e na tomada de crédito; v) o risco da recuperação do mercado de trabalho não ser integral, estabilizando-se abaixo do patamar histórico, de pouco mais de 60% da população

Presidente da CNseg aborda questões do
Open Insurance na Revista Apólice

Marcio Coriolano foi um dos entrevistados na matéria da última edição da Revista Apólice sobre Open
Insurance, projeto criado para promover um mercado
de seguros aberto e cuja primeira fase entra em operação em 15 de dezembro deste ano.
Clique aqui para ler a matéria na íntegra.

economicamente ativa; e v) por fim, a incerteza associada ao ambiente político e sua relação com a situação fiscal no próximo ano.
Na parte dedicada ao desempenho do mercado
segurador, e em seguida ao Editorial publicado na
Conjuntura nº 55, em agosto os prêmios de seguros,
contribuições de previdência e faturamento de capitalização movimentados totalizaram R$ 26,3 bilhões,
excluindo Saúde Suplementar e DPVAT, avanço de
2,4% em relação a agosto do ano passado. No acumulado até o oitavo mês do ano, a arrecadação supera R$
198,9 bilhões, 14,7% superior ao observado em 2020
no mesmo período.
Os seguros de Danos e Responsabilidades (sem DPVAT)
apresentaram alta de 19,6% em agosto na comparação
com o mesmo mês do ano passado, movimentando R$
8,1 bilhões. No acumulado do ano até agosto, o segmento cresceu 15,2%, totalizando mais de R$ 58 bilhões
em arrecadação. O seguro de Automóvel, que representa mais de 41% das movimentações do segmento,
registrou aumento de 12,1% em agosto (R$ 3,4 bilhões)
em relação a agosto de 2020. Já no acumulado até
agosto, o montante foi de R$ 24,2 bilhões, 7,3% a mais
na comparação com o mesmo período do ano passado.

Marcio Coriolano é eleito Personalidade
Nacional e Internacional do setor de seguros

O Presidente da Confederação Nacional das Segura
doras – CNseg, Marcio Coriolano, foi eleito como
“Personalidade Nacional e Internacional – Dirigente
da Maior Entidade Representativa do Setor Segurador
Brasileiro”, na terceira edição do 2021 Insurance Corp
Awards - Melhores do Seguro e do Resseguro, organizado pela revista Insurance Corp.
Na cerimônia de premiação, transmitida online, em 26
de outubro, Coriolano disse que compartilha a premiação com as 128 associadas da CNseg e com todos
os colaboradores da entidade. Ele destacou ainda a
resiliência do setor, ilustrada pelos números.
“Fechamos 2019 com espetacular crescimento de
12,3%. Em 2020, em função dos efeitos da pandemia, evoluímos apenas 1,3%, embora um dos únicos
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setores econômicos a apresentar um desempenho
positivo. E agora, em junho, anualizados os dados,
voltamos ao patamar pré-crise, crescendo 12%. Esses
números comprovam o sucesso da missão do setor de
seguros, de continuar a chegar proteção a milhões de
brasileiros. Isso só é possível porque unimos na nossa
estratégia resiliência e inovação para acompanhar as
demandas da sociedade”, avaliou.
Ele refletiu que os dois últimos anos mostraram o
quanto o setor é essencial em momentos desafiadores.
A pandemia acelerou o processo de migração digital
e colocou o setor se seguros entre aqueles com mais
tecnologia integrada na rotina operacional. Na conjuntura de restrições de mobilidade, os passos dados pelas
empresas do setor, ao longo dos últimos anos, rumo à
modernização de produtos e processos, agregaram tecnologia e inovação no atendimento ao cliente.

Ele lembrou que em 2020 foram pagos aproximadamente R$ 2,3 bilhões de benefícios decorrentes de sinistros nos ramos seguros de vida e prestamista, seguro
funeral, diária de incapacidade temporária, diária por
internação-hospitalar, seguro viagem e previdência.

“Os próprios clientes passaram a fazer vistorias para
comprovação de sinistros em residências, prédios
empresariais, fábricas ou automóveis. Esses avanços
têm beneficiado áreas mais distantes dos grandes centros. As seguradoras conseguem atender, por exemplo, propriedades rurais e grandes empresas espalhadas por todo o país, com o uso de drones e satélites”,
destacou Marcio.

“Isso só é possível porque a boa gestão permite o
setor acumular ativos que já chegam a R$ 1, 3 trilhão.
Somos um dos maiores investidores institucionais do
País, além do que, geramos mais de 177 mil empregos
diretos. Por isso, posso afirmar que o setor segurador
está pronto para qualquer desafio e, principalmente,
para continuar apoiando a sociedade brasileira em
todos os momentos”, afirmou.

Perspectivas do setor é tema de debata em webinar da Bússola, no site da Exame

Marcio Coriolano foi um dos participantes do webinar Bússola, plataforma de conteúdos publicada no
site da Revista Exame, cujo tema central foi “Seguros e
Previdência: aspectos da pandemia e o futuro do setor”.
Realizado em 27 de outubro, e moderado pelo jornalista
Rafael Lisbôa, o webinar contou também com a presença de Paula Toguchi, Superintendente de Produtos
da MetLife, e de Edson Toguchi, Vice-Presidente de
Produtos da Ezze Seguros, que relataram as principais
ações dos seus grupos perante a pandemia.
Ao classificar a atividade de seguros como procíclica,
o Presidente da CNseg justificou o comportamento do
setor perante a pandemia: resiliente no pior momento
da crise epidemiológica e em expansão acelerada aos
primeiros sinais de retomada econômica a partir do
segundo semestre, perfazendo o movimento em V em
sua reação.
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Em números, significou uma expansão de mais de
12,9% em 2019, desaceleração para 1,3% em 2020, e
alta anualizada de 12,2% até agosto de 2021.
Marcio Coriolano reconheceu que os danos colaterais da pandemia (recessão, desemprego, e renda em
queda) afetaram o setor como um todo, materializando-se, contudo, de forma heterogênea entre os ramos e
modalidades de seguros. Os ramos de seguros ligados
a atividades econômicas, como Riscos de Engenharia,
Seguro Viagem, Garantia Estendida, tiveram contração,
voltando a níveis de 2019, 2015 e 2011, respectivamente.
Ao mesmo tempo, a pandemia despertou o sentimento
de aversão a riscos por enormes parcelas da população,
levando-as à compra de seguros, preferencialmente de
Vida, Saúde, Residencial e Habitacional para se cercar
de proteção. Também se destacaram o seguro Rural, o
de Crédito e o de Responsabilidade Civil.

A desregulamentação promovida pela Susep nos últimos dois anos foi outra contribuição para o andamento
positivo dos negócios, por dar mais flexibilidade aos
produtos e liberdade de ação. Marcio Coriolano, contudo, destacou dois pontos de atenção no processo
de desregulamentação do setor: a submissão dos prazos de implantação do open insurance aos do open
banking e o papel das Sociedades Iniciadoras de
Serviço de Seguro (SISS), em consulta pública, que não
está claro além de não prever o corretor de seguros.
Marcio Coriolano afirmou que o mercado de seguros,
um dos mais ágeis em se adaptar aos desafios criados
pela pandemia, está pronto para atender a um consumidor que será cada vez mais empoderado, mais
tecnológico, com menos renda disponível e disposto
a se aproveitar das melhores oportunidades que serão
criadas com a concorrência mais acirrada esperada no
setor nos próximos anos.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes gaúcha, Presidente da CNseg
fala sobre o desenvolvimento do setor de seguros

O Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, participou
no sábado, dia 31/10, do programa Espaço Jurídico,
na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Na ocasião,
Coriolano foi entrevistado pelo jornalista Gerson
Anzzulin, que abordou assuntos como a Conseguro
2021, a Lei Geral de Proteção de Dados, os cybers ataques, a relação do setor segurador com os consumidores, o impacto da pandemia e as perspectivas desse
segmento para 2022, entre outros temas.

Setor segurador é destaque nas ações de combate
às mudanças climáticas

A Superintendente de Relações de Consumo e
Sustentabilidade da CNseg, Luciana Dall’Agnoll, participou, em 27 de outubro, da 59º edição do Café com
Sustentabilidade, que teve como tema “Desafios climáticos e avanços do setor financeiro”.
O evento, organizado pela Febraban, contou com a
participação de diversos especialistas discutindo as
iniciativas de neutralização de emissões de gases de
efeito estufa no setor bancário, chamadas de Net Zero,

VOLTAR

a partir de experiências práticas e de reflexões baseadas na ciência do clima.
A Superintendente da CNseg participou do painel “A
visão e atuação de entidades do sistema financeiro”,
quando informou que eventos climáticos catastróficos, potencializados pelas mudanças climáticas, já
causaram perdas ao setor segurador global na ordem
de 40 bilhões de dólares, apenas no 1º semestre de
2021. E que, em função da importância e gravidade

21

CNseg em ação

dessa agenda, a CNseg já vem discutindo os riscos
ASG (Ambientais, Sociais e de Governança) no setor
de seguros desde 2009, quando a assinou o Protocolo
Verde, visando o fomento de políticas sócio-ambientais responsáveis dentro das companhias. Luciana citou
também o “Relatório de Sustentabilidade do Setor de
Seguros”, produzido pela Comissão de Integração ASG
da CNseg, cuja sexta edição foi lançada recentemente,
apontando que 55% das empresas que constam do
documento consideram os riscos climáticos no desenvolvimento de seus produtos e serviços.

O painel sobre “A visão e atuação de entidades do sistema financeiro” contou também com a participação do
Presidente da Associação de Investidores no Mercado
de Capitais (Amec), Fabio Coelho; do Superintendente
de Sustentabilidade na B3, César Sanches; e da representante da Associação Brasileira das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp),
Raquel Castelpoggi, sendo moderado pela gerente de
Sustentabilidade na Febraban, Beatriz Secaf.

Além disso, como outra forte evidência da importância
do tema para o setor segurador, a Superintendente da
CNseg citou o último relatório de status do TCFD (ForçaTarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas ao
Clima, na tradução para o português), divulgado há
algumas semanas, colocando o setor de seguros em
destaque na implementação das recomendações financeiras da Força-Tarefa. O documento aponta que, comparado a outros setores, o setor de seguros ocupa a
segunda posição em relação aos setores que mais evoluíram de 2018 para 2020 na incorporação das recomendações TCFD em seus reportes financeiros, atrás apenas
da Construção Civil. “Entendemos que essa evolução
demonstra a importância da agenda no planejamento
estratégico das empresas do setor”, afirmou.
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