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Assuntos das Federações: temas regulatórios, projetos e desempenho setorial

Notícias do Presidente

Representação Institucional

Conselho Diretor CNseg
O Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidido por Roberto Santos, em 21 de 
julho se reuniu, de forma hibrida, e tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Novo representante da Caixa Seguradora: Dadas boas-vindas a André Nunes, que ingressa no lugar anterior-
mente ocupado por Camila de Freitas Aichinger. 

PL nº 1410/2022 – Dep. Tabata Amaral – Seguro Catástrofe: Noticiado o andamento do GT constituído pela 
FenSeg e FenaPrevi que visa aperfeiçoar a redação atual do PL nº 1410/2022 que dispõe sobre o seguro catástrofe.

Revisão do Tema Repetitivo 677 – Atualização dos Depósitos Judiciais: Informado que encontra-se em jul-
gamento  pela Corte Especial do STJ a revisão do tema 677 no qual, em 2014, a 2ª Seção havia fixado a tese de 
que "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obri-
gação do devedor, nos limites da quantia depositada"

Conselho Consultivo da CNseg: Relatada a primeira reunião do Conselho Consultivo (mandato 2022-2025), 
realizada em 13 de julho, que teve como pauta o plano de desenvolvimento do mercado segurador.

Comitê Patrimonial e de Gestão de Investimentos da Escola de Negócios e Seguros: Relator Convidado - 
Diretor Executivo Paulo Annes - Apro vada recondução dos atuais representantes da CNseg no Comitê Patrimonial 
e de Gestão de Investimentos da Escola de Negócios e Seguros, Marcelo Pimentel Mello (SulAmérica) e Izak 
Rafael Benaderet (Porto Seguro).

Relator: Antonio Trindade
Relatado, dentre outros assuntos, sobre as estatísticas dos Seguros de Danos e 
Responsabilidades (maio/2022) e a manifestação para a Consulta Pública Susep nº 04/2022 
sobre Seguro Habitacional.

Relator: Marcio Coutinho Teixeira de Carvalho
Relatado, dentre outros assuntos, sobre as estatísticas da capitalização (maio/2022).

Relator: Edson Franco
Relatado, dentre outros assuntos, sobre as estatísticas dos Planos de Acumulação e Planos 
de Riscos (maio/2022) e de pagamentos de sinistros e valores pagos decorrentes da Covid-19.

Não houve relato da FenaSaúde em razão da ausência justificada do Relator Manoel Peres.
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Governança e Compliance

Presidente:  Eugênio Duque Estrada 
 (Mongeral AEGON)

Zoom
Data: 07/07

Assuntos tratados:

> Alinhamento das considerações recebidas, que 
serão encaminhadas no âmbito da Consulta Pública 
do IBGC sobre orientações para Agenda ASG nas 
Organizações. 

Processos e Tecnologia da 
Informação | Governança e 
Compliance | Inteligência  
de Mercado

Presidida por: Karini Madeira (CNseg) 
Zoom
Data: 08/07

Assuntos tratados:

> Apresentação da Capgemini sobre o relatório 
Análise de Mercado do Open Insurance: Análise 
do Mercado do Open Insurance: Desafios, 
Oportunidades e Estratégias.

Seguros Inclusivos

Presidente: Eugênio Velasques (Bradesco)
Zoom
Data: 11/07

Assuntos tratados:

> Reunião com a Susep em 06/07 - Tema: estudo de 
impacto regulatório da A2ii;

> Jornada do Consumidor: microsseguros 
- Andamento;

> Landscape on MicroInsurance da MiN 2022 - 
Abertura da pesquisa;

> Outros assuntos.

Governança e Compliance

Presidente:  Eugênio Duque Estrada 
 (Mongeral AEGON)

Zoom
Data: 12/07

Assuntos tratados:

> Circular Susep 612/20:
 • Selo de Conformidade PLD;
 • Fiscalização do GAFI;

> Seminário de Controles Internos;

Comissões Temáticas

Plano Desenvolvimento do  
Mercado Segurador

Relator Convidado: Diretor-Executivo Alexandre Leal
Aprovada a constituição de Grupo de Trabalho para 
auxiliar na elaboração do Plano Desenvolvimento do 
Mercado Segurador.

FIDES 2023

Relatora Convidada: Diretora-Executiva Solange Beatriz
Aprovado o tema central do evento da Conferência 
Hemisférica da FIDES 2023, que será realizada nos dias 
24 a 26/09/2023, no Rio de Janeiro.

Open Insurance 

Relator Convidado: Diretor-Executivo Alexandre Leal
Atualizadas as informações sobre o assunto.

Assuntos Regulatórios 

Relator Convidado: Diretor-Executivo Alexandre Leal

Atualizados os seguintes assuntos:

i) SRO;

ii) Consulta Pública Susep nº 006/2022 – Seguro de 
Pessoas;

iii) Consultas Públicas Susep nº 007 e 008/2022 – IFRS e

iv) Consulta Pública Susep nº 009/2022 – Resseguro.

Proposta do Setor Segurador Brasileiro 
aos Presidenciáveis 2023/2026 

Relator: Dyogo Oliveira
Compartilhadas as propostas do Setor de Seguros que 
serão distribuídas aos candidatos à Presidência da 
República e respectivas equipes.
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> Dados cadastrais de clientes referentes a apólices 
abertas de vida em grupo;

> Outros

Assuntos Jurídicos

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

Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Zoom
Data: 13/07

Assuntos tratados:

> Medida Provisória nº 1.103/2022 / Projeto de Lei 
de Conversão nº 15/2022. Atualização – Dispõe 
sobre a emissão de Letra de Risco de Seguro 
por meio de Sociedade Seguradora de Propósito 
Específico, as regras gerais aplicáveis à securitização 
de direitos creditórios e à emissão de Certificados 
de Recebíveis, e a flexibilização do requisito de 
instituição financeira para a prestação do serviço de 
escrituração e de custódia de valores mobiliários; 

> Tema 677. Proposta de revisão de tese pela Corte 
Especial do STJ, para definir a obrigação do 
devedor de quitar eventuais encargos decorrentes 
da mora, ainda que a execução tenha sido integral 
ou parcialmente garantida por depósito judicial. 
Reporte; 

> Jurisprudência comentada;

> Projeto de Lei nº 1814, de 2022, do Deputado 
Rubens Pereira Junior - Acrescenta parágrafo único 
ao art. 765 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Código Civil, para prever como abuso de 
direito a modificação acentuada das condições do 
seguro de vida e de saúde pela seguradora quando 
da renovação do contrato; 

> Informativo OAB Nacional. Parceria com a 
associação Bem Protege; 

> OPIN. Atualizações;

> Circular Susep nº 666/2022 - Dispõe sobre 
requisitos de sustentabilidade, a serem observados 
pelas sociedades seguradoras, entidades abertas 
de previdência complementar (EAPCs), sociedades 
de capitalização e resseguradores locais. 

Processos e Tecnologia da 
Informação

Presidente: José Camilo Ciuffatelli (Tokio Marine)
Zoom
Data: 14/07

Assuntos tratados:

> Apresentação Finnet - VANs de Pagamento/
Cobrança;

> Bench sobre plataformas de Gestão de 
Consentimento;

> Atualizações (OPIN, SRO e outros).

Atuarial

Presidente: Marcos Vinícius Spiguel (Prudential) 
Zoom
Data: 19/07

Assunto tratado:

> Consulta Pública 7 e 8/2022 - adoção do CPC 48 
(IFRS 9)

> GT Auto (Medidas Protetivas)

> GT Rural (Medidas Protetivas)

> Congresso do IBA

Comunicação e Marketing

Presidente:  Alexandre Nogueira  
 (Bradesco Seguros) 

Teams
Data: 20/07

Assuntos tratados:

> Apresentação da nova Superintendente-Executiva de 
Comunicação da CNseg, Carla Simões;

> Atualizações sobre a campanha de comunicação;

> Lançamento da série “Você + Seguro”;

> Apresentação de eventos.

Ouvidoria

Presidente: Silas Rivelle Jr. (Unimed Seguradora)
Zoom
Data: 21/07

Assuntos tratados:

> Revisão da Resolução CNSP nº 279/13 - Relato de 
reunião com a Susep;

> Relatório de atividade das ouvidorias 2021 - Prévia;

> Guia de Acesso do Consumidor - Publicação;

> Colóquios de Proteção do Consumidor de Seguros:
 • Curitiba, 09 e 10 de agosto;
 • Brasília, 27 e 28 de setembro;

> Outros assuntos.
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Administração e Finanças / Atuarial

Presidentes:  Rodrigo Andrade de Morais
   (Itaú Vida e Previdência) / 

  Marcos Vinícius Spiguel (Prudential) 
Zoom
Data: 26/07

Assunto tratado:

> Análise e aprovação dos quadros consolidados de 
sugestões às CPs Susep 07 e 08 de 2022, sobre a 
adoção do CPC 48 pela Susep.

Integração ASG

Presidente: Fátima Lima (Mapfre)
Zoom
Data: 26/07

Assuntos tratados:

> Cálculo de emissão de GEE em portifólios de 
subscrição de re/seguros - PCAF;

> Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros 
de 2021;

> Agenda regulatória: Benchmark implementação 
requisitos de sustentabilidade;

> Relatos:

 • Consulta Pública IBGC;

 • Workshops: TCFD no setor de seguros do Brasil;

 • GT Guia ASG Vida & Saúde;

 • Pesquisa COPPE/ UFRJ: evolução no tratamento 
de riscos e oportunidades ASG e climáticas pelas 
seguradoras brasileiras;

 • GFIA (Federação Global de Seguros): resposta a 
consulta pública do FSB;

> Outros assuntos.

Inteligência de Mercado

Presidente: Gilberto Garcia (Liberty Seguros)
Zoom
Data: 27/07

Assuntos tratados:

> Apresentação Inovação nas Relações de Consumo por 
Professora Angélica Carlini | Consultora da CNseg;

> Apresentação ESG e Inovação por Luis Gustavo 
Lima | CEO da Ace Cortex;

> Outros assuntos:
 • Pesquisa Sustainable Insurance Assessment por 

Flávio Nogueira | UFRJ.

Assuntos Fiscais

Presidente: Valter Deperon (Swiss Re)
Zoom
Data: 27/07

Assuntos tratados:

> Apresentação ABRASCA – Proposta de Reforma do IR;

> Atualização sobre temas em acompanhamento;

> Debates sobre temas tributários em destaque no 
período.

Administração e Finanças / Atuarial 
(extraordinária)

Presidida por:  Gustavo Tintel e Leandro Mendonça  
  (CNseg) 

Zoom
Data: 27, 28 e 29/07

Assunto tratado:

> Ajustes finais na minuta de quadro de manifestação 
às CPs 07 e 08 referentes à adoção do CPC 48.



CNseg em ação

06VOLTAR

Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, conduzida pelo presidente Antonio 
Trindade, em 07 de julho por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Questões Institucionais
 Relator: Genildo Lins 

(Diretoria de Relações Institucionais da CNseg)

• Projeto de Lei nº 1410/2022: Desastres 
Naturais – Autoria: Deputada Tabata Amaral.

• Projeto de Lei nº 497/2019: Livre Escolha de 
Oficina – Deputado Rafael Motta.

• Seguro DPVAT:  relatada a substituição 
do DPVAT pelo SOAT - apresentadas as 
principais características e premissas do 
novo seguro.

Questões Técnicas
 Relator: Alexandre Leal Neto
 (Diretoria Técnica da CNseg)

 • Open Insurance: Atualização.

 • SRO – Sistema de Registro de Operações.

Questões Jurídicas
 Relatora: Glauce Carvalhal
 (Diretoria Jurídica da CNseg)

• Atividade Irregular de Comercialização de 
Seguros: APVs – Atuação Judicial 

• MP nº 1103/2022: Letra de Risco de Seguro 
(LRS) – Substitutivo Lucas Vergilio

Seguro Rural
 Relator: Joaquim Neto
 (Presidente da Comissão de Seguro Rural)

• Prêmios e Sinistros do Seguro Agrícola.

• Ofício do Ministério da Agricultura sobre 
Fundo de Estabilidade (FESR).

Informou que foi apensado, ao processo, mani-
festação da Susep sobre a ADI 7074 - Resolução 
CNSP nº 407 – Grandes Riscos.

A Susep deve colocar em Consulta Pública 
minuta de Resolução CNSP sobre as operações 
de resseguro.

Notícias do Presidente

Apresentações

Pauta Deliberativa

Associação de Seguradoras à FenSeg: aprovada a 
associação da AVLA Seguros Brasil S.A. e da Pier 
Seguradora S.A. 

Criação de GT FenSeg e Fenacor: aprovada a cria-
ção do GT Pós-vendas.

Pauta Informativa

Consulta Pública da Susep nº 04/2022: 
Seguro Habitacional 

• Ofício FenSeg nº 23/2022. 
• Quadro de Sugestões FenSeg.
• Quadro de Sugestões ABECIP – Associação Brasileira 

das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança.

SISS – Sociedades Iniciadoras de Serviço de Seguro:  
disponibilizado o pleito da CNseg – Ofício Presi –  
025/2022 - sobre a exclusão das SISS do Open Insurance.

Nichos Diferenciados de Mercado 
(Riscos Declináveis) – Atualização

 Relator: Danilo Silveira (Diretor-Executivo da FenSeg):
 atualizado o andamento do assunto e distribuída a 

seguinte documentação sobre o tema: relatório do 
GT responsável pelo desenvolvimento da matéria e a 
tabela de protecionais mínimos para cada atividade/
nicho diferenciado.

Pátio Legal/RJ: atualizados os próximos passos sobre 
o acordo para esvaziamento do Pátio de Campo 
Grande.

Pautas das Comissões Técnicas: divulgados os temas 
que foram discutidos no âmbito das Comissões 
Técnicas da FenSeg em Junho/22. 

Demonstrações Financeiras: apresentadas as 
demonstrações financeiras da FenSeg relativas aos 
meses de Abril e Maio/2022. 

Estatísticas da Susep: disponibilizadas as estatísticas 
da Susep relativas ao mês de Maio/2022.
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Comissões

Riscos Patrimoniais – Massificados 

Presidente: Jarbas de Medeiros (Porto Seguro)
Data: 05/07
Microsoft Teams

Assuntos tratados:
> RNS Patrimonial – Arquivo especial; 
> Central de Bônus – Criação do GT; 
> Projeto de Lei 1410/2022 – Dispõe sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais e Materiais causados 
por desastres naturais relacionados a chuvas;

> Ressarcimento – Danos Elétricos – GT Light;
> IP Residencial;
> IRDR – Goiás/Minas Gerais;
> Nichos Diferenciados;
> ADI – Resolução CNSP – 407 – Amicus Curiae;
> Assuntos gerais/troca de informações/estudo de 

casos.

Riscos Patrimoniais – Grandes Riscos

Presidente: Marcelo Orlandini (Mapfre)
Windows Teams 
Data: 06/07

Assuntos tratados:
> Valor em Risco Declarado – Criação de guia após 

evento;
> Trabalhos da Subcomissão de Gerenciamento de 

Riscos Patrimoniais;
> Proposta de Cláusulas para Envio à Comissão 

de Assuntos Jurídicos para subsidiar negativas 
de sinistros relacionadas ao cumprimento de 
protecionais ou alternativas de atuação; 

> Apólices do Ramo 96 – Prêmios por cobertura;
> Informações sobre os nichos diferenciados de 

mercado;
> Revisão do plano de ação para 2022; 
> Assuntos gerais/troca de informações.

Prevenção e Combate à Fraude

Presidente: Abelardo Guimarães (Bradesco)
Windows Teams 
Data: 07/07

Assunto tratado:
> Novos temas para a pauta;
> Base de dados – Inconsistências;
> RNS;
> Relato das Subcomissões; 

> Assuntos GPCF;
> Assuntos gerais.

Assuntos Jurídicos

Presidente: Sylvia Varoto (CNP)
Windows Teams 
Data: 08/07

Assuntos tratados:
> IRDR São Paulo – Comentários da reunião 

extraordinária da comissão, ocorrida em 
04/07/2022; 

> Ingresso como amicus curiae – Prescrição 
quinquenal para órgãos públicos; 

> Informações creditícias de motoristas – Decisão 
TRT, 4ª Região – Atividades do GT 

> Circular Susep nº 638 – Segurança Cibernética – 
Artigo 8º e 10º;

> Assuntos gerais.

Transporte

Presidente: Paulo Alves (AXA XL)
Windows Teams 
Data: 12/07

Assuntos tratados:
> Informações Creditícias de Motoristas – Justiça 

Trabalhista – Informações CAJ/FenSeg;
> SRO – Transportes – Alinhamento – Reunião com 

Registradoras;
> Pleito da CNseg para Suspensão Temporária do SRO;
> Relato da Reunião no Âmbito do Mercosul; 
> Resposta da Susep ao Ofício FenSeg - 08/2022, que 

pleiteou modificação quanto à obrigatoriedade de 
convênios com seguradoras no exterior, no âmbito 
do Seguro de RCTR-VI;

> Presidência Interina da Comissão de Transportes;
> Assuntos diversos.

Responsabilidade Civil

Presidente: Ana Paula Boni (AXA XL)
Windows Teams 
Data: 18/07

Assuntos tratados:
> Comissão Técnica – Convites extensivos às áreas de 

subscrição das empresas;
> Seguro de RCF-V – Apólices a 2º risco (em excesso) 

– Atualização;
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> Pleito da CNseg para suspensão temporária  
do SRO;

> Planejamento para 2022/estudos a serem 
desenvolvidos; 

> Assuntos gerais.

Automóvel 

Presidente: Marcelo Sebastião (Porto Seguro)
Windows Teams 
Data: 20/07

Assunto tratado:
> Eleição para vice-presidente da comissão;
> Proposta para apoio financeiro da publicação do 

CTB 2022;
> Assuntos de sinistros;
> Material para divulgar aos sindicatos regionais;
> Divulgação dos Relatórios R/F;
> Serviços de Assistência;
> Pátio Legal RJ;
> Tabela FIPE;
> Central de Bônus.

Seguro Rural 

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Windows Teams 
Data: 21/07

Assuntos tratados:
> Medidas Protetivas;
> Sinistralidade do Seguro Rural;
> Fundo de Catástrofe;
> Subvenção Federal;
> Subvenção Estadual: Paraná / São Paulo;
> Relatos do Consultor;
> Relato dos Grupos de Trabalho:
 • Assunto Regulatórios;
 • Banco de Dados;
 • Equipamentos e Penhor Rural;
 • Sinistros Rurais.

Riscos de Crédito e Garantia 

Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Windows Teams
Data: 21/07

Assuntos tratados:

Crédito:

> Abertura de linhas estatísticas: Seguros de Crédito 
Risco Comercial X Quebra de Garantia;

> Assuntos gerais;

Garantia:

> Apresentação RNS Crédito & Garantia – Relatórios;
> Aprovação da Ata nº 09/2022;
> Circular Susep nº 662/2022 – Seguro Garantia – 

Webinar: Roteiro – GT: escolha do coordenador  
do GT;

> Ingresso como amicus curiae – Prescrição 
quinquenal para órgãos públicos – Tema analisado 
pela CAJ-FenSeg;

> Impugnação ao Edital: Rodoanel/MG – Edital de 
Concorrência Internacional nº 001/2022;

> Seguro Garantia – Circular Susep nº 662/2022 – 
Ofício 244/2022/SPL/ANP-RJ – Ofício FenSeg  
nº 27/2022;

> Ofício nº36/2022/CGPF/DPH/SNH-MDR – 
Contratação de apólice de seguro nas operações 
de financiamento habitacional com recursos do 
FGTS – Resposta ao ofício FenSeg nº 22/2022;

> Reunião DNIT – Normativos – Nova revisão; 
> Decisão STJ – Não aceitação do seguro garantia 

com prazo determinado; 
> Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativos

Presidente: Luiz Felipe Smith (Tokio Marine)
Windows Teams 
Data: 26/07

Assuntos tratados:
> Consulta Pública nº 9/2022 – Resseguro – Análise 

e Sugestões com a Comissão de Resseguro da 
CNseg. Principais itens de interesse:

 • Limite de Cessão Global;
 • Cessão Intragrupos;
 • Oferta Preferencial a Resseguradores Locais;
 • Outros;
> Assuntos diversos.

Riscos de Engenharia

Presidente: Fabio Silva (Zurich)
Windows Teams 
Data: 28/07

Assuntos tratados:
> OPIN – Atualização; 
> Pedido de Posicionamento de termos e condições; 
> Realização de evento da comissão: sugestões de 

temas e convidados;
> DNIT – Reunião GT Multidisciplinar Engenharia e 

RC Geral; 
> Tipos de Sinistros: Roubos que ocorrem nas obras; 
> Plano de ação 2022;
> Assuntos gerais.
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Assuntos Jurídicos

Presidente: Greicilane Ruas (Icatu) 
Meio Remoto
Data: 04/07

Assuntos tratados: 

> Atualização Legislativa;

> Atualização Judiciária; 

> Resolução CNSP nº 434/2021.

Investimentos |  
GT ASG (conjunta com a CNseg)

Presidente: Vinícius Cruz (Bradesco)
Meio Remoto
Data: 07/07

Assunto tratado: 

> Audiência Pública IBGC - Agenda ESG.

Produtos por Sobrevivência

Presidente: Sandro Costa (Brasilprev) 
Meio Remoto
Data: 12/07

Comissões

Diretoria FenaPrevi
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, conduzida pelo presidente 
Edson Luis Franco, em 20 de julho, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

PL nº 1.410/22, que trata do seguro obrigatório de 
danos pessoais e materiais causados por desastres 
naturais relacionados a chuvas; 

PL nº 2.002/19, que institui regras especiais para 
contratos de seguros de vida celebrados por idosos; 

PL nº 4.758/20, que trata da fidúcia; 

Open Insurance; 

ITCMD; 

Súmula nº 620, que trata da embriaguez no seguro 
de vida; 

X Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência 
Privada.

Assembleia Geral Extraordinária

A FenaPrevi realizou, em 14 de julho, Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para alterar e consolidar seu Estatuto Social.

Assuntos tratados: 

Relato da reunião com a Susep, no dia 09/06/2022;

> Portabilidade;

> Planos Tradicionais;

> X Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência 
Privada;

> Open insurance; 

> Agenda de trabalho para o segundo semestre.

Atuarial | Produtos de Risco | Assuntos 
Contábeis e Fiscais | Assuntos Jurídicos

Presidentes:  Celina da Costa e Silva (Brasilprev)   
 Ana Flávia Ferraz (Bradesco) 
  Flávia Vieira (Sul América)

   Greicilane Ruas (Icatu)
Meio Remoto
Data: 13/07

Assunto tratado: 

> Consulta Pública nº 06/22 - registro das operações de 
seguros de pessoas com cobertura de risco estruturada 
no regime financeiro de repartição de capitais 
de cobertura ou de capitalização em sistemas de 
registro homologados e administrados por entidades 
registradoras credenciadas pela Susep.
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Diretoria FenaSaúde
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por Manoel Peres, em 27 
de julho, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Temas jurídicos;

Comissões

GT COPISS

Coordenador: Jansen N. Pereira (FenaSaúde)
Data: 01/07
Microsoft Teams 

Assuntos tratados:
> Fluxo de aprimoramento da TUSS 22;
> Desmembramento da tabela de materiais.

Relacionamento com Prestadores

Presidente: Tereza Villas Boas (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 04/07

Assuntos tratados: 
> RN 539 - Incorporação dos métodos para os 

transtornos globais de desenvolvimento;
> Sistema de qualificação de prestadores (Fase Cadastro);
> COPISS.

Comunicação

Presidente: Ranny Alonso (Amil)
Microsoft Teams
Data: 05/07

Assuntos tratados: 

> Apresentação dos resultados da assessoria de 
imprensa no mês de junho; 

> Apresentação de resultados de mídias sociais;

> Temas diversos: 

• Mapa Assistencial ANS;

• Comissão de Comunicação – ampliação de 
escopo;

• Personagens campanha CNseg;

• Campanha Julho Neon;

• Audiência Pública – Rol ANS;

• Eventos – sugestões para Debates.

Temas de comunicação; Assuntos regulatórios.

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

Presidentes:  Celina da Costa e Silva (Brasilprev) 
  Flávia Vieira (SulAmérica)

Meio Remoto
Data: 26, 28 e 29/07

Assunto tratado: 
> Consultas Públicas nº 07 e 08/2022 – minuta de Resolução 

alterando a Resolução CNSP nº 432/21, viabilizando a 
implementação do CPC 48 - Instrumentos Financeiros 
pelo mercado supervisionado pela Susep, e minuta de 
Circular alterando a Circular SUSEP nº 648/21 e revogando 
dispositivos da Circular Susep nº 439/12, viabilizando a 
implementação do CPC 48 - Instrumentos Financeiros pelo 
mercado supervisionado pela Susep, respectivamente.

Atuarial |  
Assuntos Contábeis e Fiscais 
(conjunta com a CNseg e Susep)

Presidentes: Celina da Costa e Silva (Brasilprev) 
           Flávia Vieira (SulAmérica)

Meio Remoto
Data: 27/07

Assunto tratado: 

> Reunião com a Susep para esclarecimento  
de aspectos relacionados às Consultas 
Públicas nº 07 e 08/2022 (CPC 48 - 
Instrumentos Financeiros).
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Ética

Presidente: Natália Gennari Endrigo Schaffer 
(SulAmérica)

Microsoft Teams
Data: 06/07

Assunto tratado: 

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

 
Avaliação de Tecnologias em Saúde 
(Conjunta do Rol)

Presidente: Mauro de Paula Blini (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Data: 07/07

Assuntos tratados: 

> Análise crítica das propostas de atualização do rol;

> Regorafenibe para câncer colorretal avançado ou 
metastático- Não recomendar a incorporação da 
tecnologia;

> Transplante de Fígado - Doença hepática - 
recomendar aprofundar a discussão técnica e 
dos mecanismos regulatórios com convite à 
representante do Ministério da Saúde para  
dirimir dúvidas;

> RN-539/22- ABRAMGE contratou a Cerner Enviza 
para um estudo de cobertura específica dos 
métodos para tratamento do TEA e TGD em 
diferentes países. O levantamento preliminar 
demonstrou que em nenhum país a cobertura se 
deu especificamente pela técnica.

 
Relacionamento com Clientes

Vice-presidente: Carlos Frinhani
Microsoft Teams
Data: 07/07

Assuntos tratados: 

> RN 539/22;

> Temas Jurídicos;

> LGPD;

> Extrapauta.

Assuntos Assistenciais

Presidente: Roberto Viana (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Data: 11/07

Assuntos tratados: 

> Apresentação de novos membros da Comissão;

> COPISS;

> Resolução Normativa 539/2022;

> Telessaúde;

> Projeto de Lei 1.208/2022;

> Doenças raras;

> Medicamentos judicializados;

> Análise técnica das operadoras.
 

Odontológica

Presidente: Roberto Seme Cury (Odontoprev)
Microsoft Teams
Data: 12/07

Assuntos tratados: 

> Fraudes, abusos e desperdícios;

> Telessaúde;

> Acreditação de operadoras.

 
Técnica de Saúde

Presidente: Luiz Celso Dias Lopes  
         (Notredame/Intermédica)

Windows Teams
Data: 12/07

Assuntos tratados:

> Reajuste;

> Open Health;

> RN 539/2022; 

> Novos GTs.
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Participação da FenaSáude em eventos

Live Grupo Mulheres do Brasil
Tema: Caráter taxativo do Rol de Procedimentos da ANS
Palestrante: Vera Valente
Data: 08/07

Contábil

Presidente: Alberto Barcellos (Bradesco)
Microsoft Teams
Data: 19/07

Assuntos tratados: 

> Apresentação da EY sobre RN 518/22 – Práticas de 
governança coorporativa – visão da auditoria.

> GT DPI – reporte da situação atual

> RN 472/21 – alinhamento sobre a divulgação das 
contas 411XX20X4

Avaliação de Tecnologias em Saúde

Presidente: Mauro de Paula Blini (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Data: 26/07

Assuntos tratados: 

> Tecnologias da CONITEC: atualização;

> Proposta de atualização do Rol - Cabozantinibe + 
nivolumabe para carcinoma de células renais;

> Monitoramento RN nº 539 e RN nº 541;

> Testes de hanseníase – aprovações das propostas 
de DUT pós publicação do PCDT;

> Evento de limiares de custo-efetividade;

> Nova consulta pública - Rito de atualização do Rol.
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Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcio Coutinho T. de 
Carvalho, presidente interino, ocorreu em 20 de julho, quando foram tratados os seguintes assuntos:

Comissões

Produtos, Atuarial e de Tecnologia  

Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)  
Microsoft Teams  
Data: 13/07

Assuntos tratados:

> Planejamento Estratégico 2022 – próximos passos

> Relato reunião Susep (28.06.2022) 

> SRO – Dados Transacionais 

> Open Insurance – Atualização 

Comunicação 

Presidente: Roberta Monteiro (Brasilcap)    
Microsoft Teams  
Data: 14/07 

Assuntos tratados: 

> Apresentação assessorias (Resultado de 
Junho/2022): Danthi e Quintal; 

> Planejamento estratégico 2022 – Painel de 
Pesquisa:  Briefing, Referências e Fornecedores.

Jurídica e de Controles Internos 

Presidente: Simone Moregola (Liderança 
Capitalização)    

Microsoft Teams    
Data: 28/07

Assuntos tratados:

> GT de PL's; 

> Análise - CDC no estado do Piauí;

> Discussão sobre a natureza jurídica dos Títulos 
de Capitalização.

Conhecimento

Relato CPC: Natanael Castro informou sobre o 
andamento das discussões no GT SRO e sobre o 
OPIN. Além disso, relatou sobre a reunião 
realizada com a Susep;

Relato CAJ: Simone Moregola relatou sobre a 
regulamentação da Lei nº 14.332/22 e discutiu a 
legislação sobre a designação de diretores 
responsáveis perante a Susep;

Relato CAF: Jairton Guimarães informou sobre o 
andamento das discussões das Consultas Públicas 
nº 07 e 08 de 2022;

Relato CCOM: Roberta Monteiro informou a 
necessidade de atualização do livreto;

Relato OPIN: Marcio Coutinho apresentou as 
atualizações sobre Open Insurance; 

Demonstração do Resultado: junho/2022: 
Apresentadas receita e despesas da Federação do 
primeiro semestre de 2022;

Dados Estatísticos: Apresentados os dados 
estatísticos do mercado de maio/2022; 

Atas das Comissões Técnicas: Dado 
conhecimento dos assuntos discutidos nas 
Comissões Técnicas da FenaCap.
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Notícias

O desempenho positivo das seguradoras em um 
cenário de enorme complexidade doméstica e glo-
bal é assinalado tanto pela Conjuntura CNseg nº 75  
quanto pelo Comitê de Estudos de Mercado (CEM) da 
CNseg, na sua reunião mensal. O avanço da arrecada-
ção de seguros (incluindo Saúde), Vida e Previdência 
e Capitalização permanece firme no ano, apesar de 
grandes desafios econômicos.

Ainda assim, variáveis como a inflação (doméstica ou 
global), o câmbio, o ciclo de alta dos juros aqui e no 
exterior (e seus ônus, como encarecimento do crédito, 
desaceleração de setores, elevado endividamento das 
famílias e inadimplência) produzem efeitos heterogê-
neos entre os ramos e modalidades de seguros. 

“No plano externo, por exemplo, a inflação mais alta 
continua a surpreender, e a resposta das autoridades 
monetárias – somada às dificuldades na China, com 
sua política de ‘Covid Zero’ e transição de modelo de 
crescimento, e às restrições de oferta associadas à 
guerra – deve provocar uma desaceleração da econo-
mia global nos próximos meses”, informa a Conjuntura. 

No cenário doméstico, ainda que haja a perspec-
tiva de crescimento no ano perto de 2%, observa-se, 
nas últimas semanas, o aumento da incerteza sobre 
o ambiente fiscal e econômico do País, refletido nos 

prêmios de risco e no câmbio (que também se desva-
loriza com a postura mais agressiva contra a inflação 
do FED).  

O quadro é de enormes incertezas. No seguro de auto-
móvel, por exemplo, a inflação de preços do mercado 
de automóveis, puxada ainda pela falta de veículos 
zero, pela valorização dos seminovos e pelo encare-
cimento dos custos de reposição, produz avanço da 
taxa de sinistralidade (perto de 75%), impactando o 
ramo de duas formas: no preço do seguro e no mon-
tante de sinistros a serem pagos. Já as geadas e secas 
afetam duramente o Seguro Rural. De forma direta ou 
indireta, todos os ramos podem sentir os impactos 
decorrentes da inflação alta e disseminada, dos juros 
elevados e de desaceleração da economia global no 
quintal brasileiro.

Seguros avançam em um cenário desafiante 
no País e no exterior

Mais uma ação em prol do desenvolvimento do mer-
cado de financiamento verde no Brasil foi materializada. 
Desta vez, une os governos do Brasil e da Alemanha 
em torno do projeto FiBraS (Finanças Brasileiras 
Sustentáveis). A cooperação dos dois governos planeja 
ajudar o Brasil a atingir os objetivos nacionais e interna-
cionais relacionados ao desenvolvimento sustentável.

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) 
teve oportunidade de participar do projeto FiBraS a 
partir das discussões nas reuniões do Laboratório de 
Inovação Financeira da CVM, fórum de interação mul-
tissetorial que reúne representantes do governo e da 
sociedade para debater alternativas para a promoção 
da inovação e das finanças sustentáveis no país.

CNseg apoia iniciativa de governos em prol 
de Finanças Sustentáveis

A diretora-executiva da CNseg, Solange Beatriz 
Palheiro Mendes, destacou o papel de representa-
ção institucional da CNseg no LAB, classificando-o de 
fundamental para destacar as contribuições do setor 
de seguros no plano das finanças sustentáveis. Para 
Solange, “a harmonização das exigências regulatórias 
reduz as assimetrias de informações sobre riscos de 
sustentabilidade, fortalece a transparência, aumenta a 
comparabilidade, fornece insumos para uma supervi-
são e limita o greenwashing”. 

Ela lembrou que “até 2020, não havia exigências regu-
latórias no sistema financeiro brasileiro sobre o tema, o 
que existiam eram recomendações socioambientais res-
ponsáveis e iniciativas voluntárias das empresas. A partir 
da publicação do conjunto de normas do Banco Central e 
CMN no ano passado, os alicerces para que demais regu-
ladores do sistema financeiro, inclusive a Susep, pudes-
sem construir regulação foram estabelecidos”.

https://www.cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg.html
https://www.cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg.html
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A agenda ASG ganha regulação específica no setor de seguros 

Com a publicação da Circular Susep nº666/2022, o 
tema sustentabilidade ganha assento permanente na 
estratégia das companhias de seguros. A ideia central 
é que o tema ASG “saia da caixinha e estoure a bolha”, 
para que as empresas passem a tratá-lo de forma 
transversal, promovendo a integração dessas questões 
em todos processos e atividades da cadeia de valor de 
seguros. O tema é amplamente discutido pelas segu-
radoras, principalmente no âmbito da CNseg, há tem-
pos e, finalmente, ganha materialidade com as novas 
exigências do regulador. 

Em vigor desde 1º de agosto, a Circular vai requerer 
das companhias de seguros, de previdência comple-
mentar aberta, de capitalização e de resseguro a inclu-
são dos riscos de sustentabilidade nas suas estrutu-
ras de gestão de risco tradicionais, a criação de uma 
Política de Sustentabilidade e a elaboração de um 
relatório anual, que apresente riscos e oportunidades 
relacionadas a aspectos ASG e climáticos.

O normativo prevê que as empresas realizem uma 
análise de materialidade para identificar os riscos 
mais relevantes de acordo com suas linhas de atua-
ção e estabeleça processos e controles específicos 
para definição de limites em relação a concentração 
de riscos ou restrições para a realização de negócios. 
O prazo para o cumprimento das exigências varia de 
acordo com o porte da supervisionada, que estão 
enquadradas nos segmentos S1, S2, S3 e S4. O prazo 
para o cumprimento das exigências segue uma lógica 
baseada em etapas, que vão das mais básicas até as 
mais complexas, com aquelas que envolvem a gestão 
de riscos e elaboração de relatório padronizado.

A primeira etapa consiste na criação de uma política 
de sustentabilidade interna baseada em princípios e 
valores para que as empresas definam formalmente 
quais aspectos de sustentabilidade serão considera-
dos na condução de seus negócios. Ou seja, os órgãos 
de administração das companhias deverão se assegu-
rar que a Política de Sustentabilidade é considerada 
para definição de objetivos estratégicos e dos seus 
planos de negócios. 

A segunda etapa envolve a realização de uma análise 
de materialidade, a consideração de aspectos ASG 
para gestão de riscos, de ativos e ainda a definição de 
critérios para subscrição, precificação de riscos e para 
seleção de fornecedores e prestadores de serviços. 
Sobre esta etapa, é importante destacar que a Susep 

não está impondo limites ou restrições de negócios 
às seguradoras, mas está fornecendo um conjunto 
de diretrizes que deve orientar decisões de negó-
cios. Conforme já havia sido destacado pela Diretora 
Relações de Consumo e Sustentabilidade da CNseg, a 
proposta não cria um risco novo para ser adicionado 
ao capital regulatório das seguradoras. 

A última etapa exige das empresas o reporte detalhado 
sobre a condução do tema a partir da publicação de 
um relatório de sustentabilidade anual, disponível para 
acesso do público externo no site oficial da companhia. 

O relatório deverá descrever, além de todos os aspec-
tos relativos à gestão de riscos de sustentabilidade, 
como é realizado o monitoramento pelo órgão de 
administração da empresa, a maneira como os resul-
tados desse monitoramento é considerada na revisão 
dos objetivos estratégicos, e quais são as unidades de 
governança envolvidas na gestão desses riscos. 

Outro ponto importante é que ainda serão publicadas 
tabelas padrão pela Susep, que deverão constar como 
anexos ao relatório de sustentabilidade. A padroni-
zação desse reporte é especialmente relevante para 
garantir a comparabilidade entre empresas e, eventu-
almente, até com empresas de outros setores.

A estratégia de uma regulação prudencial principio-
lógica adotada pela Susep é extremamente perti-
nente e uma tendência não só do regulador brasileiro, 
mas de outros reguladores e supervisores de seguros 
mundo à fora quando se trata da regulação do tema. 
Por fim, vale lembrar que, por estar alinhado com a 
Resolução CMN nº 4.944 – que compõe o arcabouço 
financeiro ASG e climático para instituições financei-
ras – a Circular da Susep mitiga custos operacionais 
para cumprimento regulatório e traz segurança jurí-
dica para o setor.
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O programa ‘Você + Seguro!’, no Canal CNseg no YouTube foi criado com o objetivo 
de explicar à sociedade os benefícios do seguro para pessoas físicas. A série edu-
cativa é uma produção da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), publi-
cada uma vez por semana, durante 13 semanas consecutivas. No mês de julho, três 
episódios foram apresentados: Seguro Viagem; Seguro Auto; e Seguro Residencial.

CNseg explica as vantagens do seguro em série no YouTube

O X Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência Privada ocorrerá em 1º de 
setembro, no Hotel Renaissance, em São Paulo. Um dos mais tradicionais eventos 
do calendário do segmento de Pessoas, o Fórum Nacional reúne renomados exe-
cutivos, técnicos e especialistas do mercado para debater os cenários, as mudan-
ças, as oportunidades e as principais tendências de mercado.

Inscrições abertas para o evento mais aguardado de Vida e Previdência 

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, recebeu o 
título de sócio honorário do Clube de Vida em Grupo 
do Rio de Janeiro (CVG-RJ), em 20 de julho, durante 
almoço de confraternização ocorrido na sede da 
Associação Comercial do Rio.

Na solenidade, que contou com a presença das prin-
cipais lideranças do mercado segurador fluminense, 
Dyogo destacou a importância dos seguros na vida 
da população e da economia do País, ainda que sua 
dimensão não seja plenamente reconhecida pela 
sociedade. “A percepção de fora ainda não alcançou 
a dimensão que o setor tem. Existe uma penetração 
pequena na sociedade. Em todos os produtos, pelo 
menos 70% da população não está protegida.”

Ele assinalou a musculatura financeira do mercado. 
“O setor de Saúde Suplementar teve mais de R$ 200 
bilhões em despesas médicas no ano passado. O orça-
mento do Ministério da Saúde é de cerca de R$ 150 
bilhões. 85% das receitas de toda a rede médica no 
Brasil vêm dos planos de saúde, temos cerca de R$ 1,7 
trilhão em reservas, carregamos 30% das dívidas públi-
cas. Os números são impressionantes”, completou.  

O presidente do CVG-RJ, Octávio Perissé, disse que 
este é o momento de o mercado brasileiro fortalecer 

a indústria de seguros. “O setor tem na figura do 
novo presidente um agente valioso na luta para que 
a indústria de seguros alcance o protagonismo que 
merece junto aos diversos segmentos da sociedade”, 
assinalou ele. 

A diretora-executiva da CNseg Solange Beatriz 
Mendes e o diretor técnico Alexandre Leal acompa-
nharam o presidente Dyogo Oliveira na homenagem. 
Também presentes o deputado Federal Hugo Leal 
(PSD/RJ), o vice-presidente da Escola de Negócios 
e Seguros (ENS), Antônio Carlos Costa, o presidente 
do Sindseg (RJ/ES), Pablo Guimarães, o presidente do 
Sincor-RJ, Henrique Brandão, e da diretora comercial 
da SulAmérica, Solange Zaquem.

CVG-RJ condecora Dyogo Oliveira com título de sócio honorário da entidade 

https://www.youtube.com/c/CanalCNseg
https://tshop.proevento.com.br/?id=Y25zZWdfZGFkb3M6MTQ4
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Como descobrir se você é benefi-
ciário de um seguro de vida? Essa é 
uma dúvida que a Revista Exame 
decidiu responder, realizando uma 
entrevista com a diretora Jurídica 
da Confederação Nacional das 
Seguradoras, Glauce Carvalhal, 
sobre o serviço de pesquisa da 
CNseg para identificar segurados 
e beneficiários de seguros.

Segundo ela, o primeiro passo é procurar os papéis 
do seguro em casa para verificar as informações, con-
tactando, também, a corretora que consta no con-
trato para verificar a vigência. Outra possibilidade é 

Revista Exame detalha processo de pesquisa de seguro da CNseg

Michel Temer se reúne com dirigentes do mercado de seguros

O ex-presidente da República Michel Temer se reuniu, 
em 21 de julho, com os principais executivos do setor 
de seguros para uma avaliação da conjuntura polí-
tica do País. A convite do presidente da Confederação 
Nacional das Seguradoras, o ex-ministro Dyogo 
Oliveira, Temer teve oportunidade de falar de eleições, 
política externa, teto de gastos, lei das estatais, atra-
ção de capital estrangeiro para o Brasil e defendeu um 
sistema de semipresidencialismo para o Brasil com 
maior protagonismo do Legislativo.

Para o ex-presidente, o País deveria manter a política 
do teto de gastos para evitar ações populistas diante 
do Orçamento. Não ter o teto “tira a credibilidade 

fiscal do País”. Ele também descartou qualquer chance 
de golpe no País, porque as Forças Armadas não estão 
dispostas a bancar essa ruptura institucional. “Não 
vejo possibilidade disso, mas vejo tumulto eleitoral”. 
O que Brasil precisa neste momento é um pacto insti-
tucional para voltarmos à estabilidade. Segundo ele, é 
fundamental ter harmonia e diálogo entre os poderes.

O ex-presidente ressaltou a necessidade de o governo 
retomar o diálogo com organismos multilaterais e 
com os países, para o Brasil recuperar seu protago-
nismo externo e atrair mais capital, incluindo recursos 
para as áreas ambiental e agrícola. “Isso deveria ser 
uma agenda prioritária” de 2023.

verificar no banco se é debitado 
algum valor fixo nas contas do 
titular do seguro.

Glauce Carvalhal explica que, 
embora a CNseg não detenha 
nenhuma informação sobre a 
contratação de seguros, pode 
auxiliar na busca. “Temos uma 
equipe exclusiva alocada no setor 

jurídico apta a receber e analisar a documentação 
necessária para realizar a pesquisa junto às empresas 
associadas, prestando um importante serviço à popu-
lação. O tempo médio de resposta para esse levanta-
mento é em torno de 45 dias úteis”, esclarece.

https://exame.com/conta-em-dia/organizar/descobrir-beneficiario-seguro-vida/
https://exame.com/conta-em-dia/organizar/descobrir-beneficiario-seguro-vida/
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A coluna Mercado S/A, publicada na edição de 21/07 
do jornal Correio Braziliense, informa que as receitas 
geradas pelos microsseguros cresceram 47,4% nos 
primeiros 5 meses deste ano, na comparação com o 
mesmo período de 2021, enquanto as indenizações 
subiram 48,4%. A nota toma como base estudo da 
CNseg. O microsseguro é o seguro que cobre peque-
nos danos residenciais e indenizações por internação 
hospitalar, sendo bastante procurado pela população 
de baixa renda, que segue o movimento das classes 
média e alta, que também contrataram mais seguros 
em 2022, diz a coluna.

A União Europeia anunciou, em julho, que irá proibir 
a venda de carros novos que emitam CO² a partir de 
2035. Em consequência, os 27 países integrantes do 
bloco econômico devem se certificar de que as monta-
doras presentes em seus países estão realizando tran-
sição gradual rumo à produção de frotas 100% elétri-
cas ou que emitam zero dióxido de carbono na atmos-
fera, o chamado Net-Zero. O acordo proposto pela 
Comissão Europeia faz parte do plano de redução de 
Gases do Efeito Estufa (GEE) do bloco, que visa reduzir 
em 55% os níveis de emissão até o final de 2030 e atin-
gir a neutralidade em 2050.

Segundo a Associação Brasileira de Veículos (ABVE), a 
venda de carros elétricos e híbridos no Brasil cresceu 
77% em 2021 e, somente neste ano, de janeiro a maio, 
cresceu cerca de 60%, na comparação com o mesmo 
período do ano anterior. Já no resto do mundo, o 
número de carros elétricos em circulação triplicou de 
2018 até o final de 2021.

Os números comprovam uma tendência internacional 
que já está impactando diversos segmentos da econo-
mia, inclusive o de seguros. No Brasil, a contratação de 
Seguro Auto para veículos elétricos ou híbridos tam-
bém tem crescido. De acordo com as seguradoras que 
atuam nesse ramo, a venda média mensal de cobertu-
ras para veículos híbridos ou elétricos dobrou em 2021, 
evidenciando o seu impacto positivo no desempenho 

A marcha do Seguro Auto rumo ao Net-Zero

do ramo de Automóveis, que corresponde a 40% da 
arrecadação de prêmios de todo setor de seguros.

As principais diferenças entre o Seguro Auto de um 
veículo movido a combustão e o de um movido a ele-
tricidade estão nas opções de cobertura e serviços 
inclusos, que podem conter a assistência 24 horas 
para ajudar os motoristas que tenham tido problemas 
com o carregador ou esquecido de recarregar a bate-
ria. Além disso, em algumas seguradoras há a opção 
de contratar uma cobertura adicional para os cabos de 
carregamento, em caso de roubo ou furto. A eletrifica-
ção das frotas e a sua relação com o crescimento das 
ofertas de coberturas e serviços exclusivos prestados 
pelas seguradoras para esses veículos é apenas um 
dos exemplos de como o seguro pode se beneficiar 
com uma economia de baixo carbono.

Microsseguros avançam entre a população de baixa renda, diz Correio Braziliense
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As empresas multinacionais estão ocupando uma par-
ticipação crescente no mercado nacional de seguros. 
Dados do novo ranking da Confederação Nacional 
das Seguradoras (CNseg) apontam que no grupo das 
Top 10 do segmento de Danos e Responsabilidades 
(cobrem bens, patrimônio e prejuízo a terceiros), 
há sete estrangeiras: Tokio Marine (2º), Mapfre (3º), 
Allianz (4º), Zurich (7º), HDI (8º), Liberty (9º) e CNP 
(10º). Nesse grupo, as nacionais são Porto, líder de 
mercado com 15,2%, BB Seguros (5º) e Bradesco (6º).  
Operações de compra e venda de carteiras de segu-
ros nos últimos anos, como em automóveis e em 
outros ramos elementares, sobretudo em Grandes 
Riscos (petróleo, aeronáuticos, marítimos, entre 
outros), explicam parte do avanço das seguradoras 
globais. Os dados que delimitam o market share de 
todos os grupos seguradores reúnem a arrecadação 
acumulada em 12 meses até maio.

As nacionais predominam nos demais segmentos. Em 
Coberturas de Pessoas (segmento que reúne seguros 
para riscos diversos de pessoas, como vida, invalidez, 
prestamista etc), a liderança permanece com a BB 
Seguros, com 26,9% de fatia do mercado. É seguida 
pela Bradesco (20,4% de market share) e Caixa Seguros 
(19,3%). Há quatro grupos multinacionais ou com pre-
sença de capitais estrangeiros na relação dos 10 maio-
res: Zurich (4º), Prudential (7º) e Mapfre (10º).

Em Capitalização, a liderança é do grupo Bradesco, 
com 22,8% de participação de mercado. Depois, 
aparecem BB Seguros (18,2%) e Itaú (11,0%). Entre as 
estrangeiras, estão Santander, em 3º no ranking, com 
15,4% de mercado e CNP, em 8º, com fatia de 3,9%. A 
capitalização é um produto em que parte dos paga-
mentos realizados pelo subscritor (consumidor) é 
usado para formar um capital, segundo cláusulas e 

regras aprovadas e mencionadas nas condições gerais 
do Título. Hoje, são seis modalidades de planos de 
capitalização com soluções capazes de atender a per-
fis variados de consumidores.

Na Saúde Suplementar, o ranking das operadoras 
de saúde considera dados dos 12 meses encerrados 
em dezembro. A Bradesco é a maior operadora, com 
12,7% de participação de mercado de planos de saúde. 
Sul América (8,9% de share), Amil (8%), Notredame 
Intermédica (4%), HapVida (3,1%), Caixa de Assistência 
dos Funcionários do Banco do Brasil (2,6%), Central 
Nacional Unimed- Cooperativa Central (2,5%), Prevent 
Senior (2,1%), Unimed-RJ (2%), Unimed BH (2%) fecham 
a relação dos dez maiores grupos.

Para fins de cálculo, considera prêmio direto para segu-
radoras; contribuições para previdência; faturamento 
para capitalização; e contraprestação para saúde. Além 
dos quatro segmentos (Danos e Responsabilidades; 
Coberturas de Pessoas, Capitalização e Saúde 
Suplementar), o levantamento avalia o desempenho 
de alguns dos principais ramos e modalidades de 
seguros no acumulado de 12 meses.

Multinacionais ampliam participação no mercado brasileiro de seguros

A diretoria da CNseg lamentou o falecimento de Julio Cesar Rosa, ex-diretor-executivo da 
Federação de Seguros Gerais (FenSeg). Durante o período de próxima convivência, pude-
mos testemunhar seu companheirismo, alegria e empenho na defesa dos interesses do 
mercado segurador. À família e amigos, prestamos nossa solidariedade e desejamos força 
para a superação desse momento difícil. O falecimento ocorreu no dia 26/07.

CNseg divulga nota de pesar por falecimento de Julio Cesar Rosa, 
ex-diretor executivo da FenSeg

https://cnseg.org.br/ranking-do-setor-de-seguros.html
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As indenizações, benefícios, resgates e sorteios 
pagos pelo setor segurador somaram R$ 18,6 
bilhões em maio, expansão de 20,4% em relação 
ao mesmo período do ano passado, sem DPVAT 
e Saúde Suplementar. Já no acumulado dos pri-
meiros cinco meses do ano, as indenizações subi-
ram 25,2%, alcançando R$ 94,1 bilhões. O presi-
dente da Confederação Nacional das Seguradoras 
(CNseg), Dyogo Oliveira, destacou, em editorial da 
Conjuntura CNseg nº 76,  os três produtos lidera-
ram a alta dos repasses à sociedade. “Neste período, 
o VGBL registrou um total de resgates e benefícios 
pagos de R$ 44,4 bilhões, alta de 42,7%. Já o seguro 
Rural expandiu 272,4%, consequência de condições 
climáticas adversas, em especial na Região Sul do 
País, totalizando R$ 7,9 bilhões. Por último, o seguro 
Automóvel efetuou pagamentos de R$ 12,4 bilhões, 
número 47,8% superior em razão do aumento do 
valor dos veículos usados, das peças de reposição 
e da maior mobilidade nesses primeiros meses do 
ano em relação ao mesmo período do ano passado”.

O presidente da CNseg chama a atenção para o 
impacto positivo da prevenção dos produtores rurais. 
“Em 2022, já foram indenizados 77 mil produtores de 
um total de 136 mil apólices. O seguro Rural oferece 
cobertura a riscos pertinentes às atividades agrícola, 
pecuária, aquícola e florestal. Abrange também o 
patrimônio do produtor rural e seus produtos e o cré-
dito para comercialização da sua produção, podendo 
incluir um seguro de Vida ao produtor rural”.

O volume de indenizações, nos cinco primeiros meses 
de 2022, aumentou em 18 dos 27 estados, com des-
taque para o Rio Grande do Sul, que totalizou R$ 2,7 
bilhões no período – número 1.400% superior em rela-
ção aos mesmos meses de 2021 – e Paraná, com R$ 2,3 
bilhões até maio, valor 281,7% em relação aos cinco 
primeiros meses de 2021.

A arrecadação do setor em maio ficou próxima ao das 
indenizações, com crescimento de 20,8%. Já no acu-
mulado dos cinco primeiros meses do ano, a alta é de 
17,4%. O aumento da receita é sustentado, de um lado, 
pelo bom desempenho de ramos expressivos como 
o seguro de Automóveis (29,4%), seguro Patrimonial 
(26,9%), Capitalização (26,3%) e seguro de Vida (23,6%) 
e de outro, pelo forte crescimento de ramos como o 
seguro Viagem (240,1%), Riscos de Engenharia (83,2%) 
e Rural (32,3%).

A publicação da Confederação Nacional das 
Seguradoras (CNseg), em matéria de capa da edição 
nº 921,  trata das possíveis consequências da ‘des-
globalização’. “O que se constata, até aqui, é que há 
um freio de arrumação a caminho da economia glo-
bal, após a desorganização das cadeias de insumo 
provocada pela pandemia e, mais recentemente, por 

Tensões geopolíticas podem acelerar 
a ‘desglobalização’, destaca Revista 
de Seguros tensões geopolíticas, tendo a invasão da Ucrânia pela 

Rússia como um caso emblemático. Muitos setores 
acenam, sim, com uma rede de fornecedores locais 
ou regionais para escapar da enorme dependência de 
insumos fabricados em países asiáticos, notadamente 
na China. Porém, o Brasil pode se beneficiar do qua-
dro de reorganização das cadeias globais, em razão 
da sua proximidade com os mercados americano e 
da União Europeia”, comenta o presidente da CNseg, 
Dyogo Oliveira, em editorial da Revista de Seguros.

Indenizações dos seguros Rural, Automóvel e VGBL disparam em maio

https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg.html
https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n76.html
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Outro destaque é a matéria sobre migração interna-
cional. Hoje, são 3,6% da população mundial – 281 
milhões de pessoas – que estão fora do país de nas-
cimento, um percentual três vezes superior ao regis-
trado em 1970. A tendência deve se intensificar nas 
próximas décadas com o envelhecimento da popula-
ção mundial e gargalos de profissionais nas econo-
mias sem políticas de atração de estrangeiros. “Todos 
precisam ter este tema no radar, principalmente ges-
tores públicos e privados, tendo em vista que será 
um fator limitante da produtividade”, lembra o presi-
dente da CNseg. 

Outra reportagem trata das novas tecnologias, como 
o metaverso, e da criação de um novo mercado de 
bens imateriais, estimulando assim o uso das crip-
tomoedas. “Trata-se de uma tecnologia com grande 
potencial de aproveitamento no setor de seguros, 
ao lado de outras, como o big data ou a Inteligência 
Artificial”, explica Oliveira.

A Revista de Seguros também publica matéria 
sobre a aprovação no Congresso do Projeto de Lei 
de Conversão (PLV) nº 15/22 – originário da Medida 
Provisória (MP) nº 1.103/22 — que estabelece o marco 
regulatório das companhias securitizadoras e cria a 
Letra de Risco de Seguro (LRS), um título de crédito 
transferível e de livre negociação.  “A securitização 

assegura novas fontes de diversificação dos financia-
mentos, ampliando a participação nos negócios de 
grandes riscos pelas seguradoras e resseguradoras”, 
avalia o presidente da CNseg no edital.

A publicação também traz entrevista com a eco-
nomista Zeina Latif, autora do livro “Nós do Brasil 
– Nossa herança e nossas escolhas”, lançado pela 
Editora Record, e matérias sobre a fabricação de car-
ros elétricos e o comportamento das commodities 
no mercado global. Com periodicidade trimestral, a 
Revista de Seguros, publicação de economia mais 
antiga do País, é disponibilizada gratuitamente, em 
versão digital, no portal da CNseg.

O Centro de Documentação e Memória (CEDOM) da 
CNseg doou ao Instituto Ação pela Paz (IAP), ONG 
apoiada pela entidade, 1.325 obras literárias, 62 porta-
-revistas, seis estantes de aço com capacidade para 
cerca de três mil livros, para a implantação de projeto 
de leitura em unidades prisionais do Rio de Janeiro.

O IAP formalizou termo de doação do material para 
a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 
(SEAP-RJ), que iniciou a retirada do material na última 
terça-feira (26/7). Entre os livros doados, destacam-
-se clássicos das literaturas brasileira e estrangeira, 
como por exemplo Memórias Póstumas de Brás Cubas 
e Quincas Borba, de Machado de Assis, e Os irmãos 
Karamázovi, de Fiódor M. Dostoiévski.

CNseg doa mais de 1,3 mil livros para 
prisões via Instituto Ação pela Paz

https://cnseg.org.br/publicacoes/revista-de-seguros-n921.html

