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Conselho Diretor CNseg
O Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidido por Roberto Santos, em 19 de
maio se reuniu, presencialmente, e tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Notícias do Diretor-Presidente
Novos representantes: Boas-vindas aos executivos: i) Ricardo Bottas, da Sul América Companhia de
Seguro Saúde; ii) Helder Molina, da Mongeral Aegon
Seguros e Previdência S/A, e iii) Marcelo Malanga, da
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A.
Audiência com o TCU: Relatada reunião realizada
de delegação da CNseg com o Ministro Antônio
Anastasia, do Tribunal de Contas da União.
Reunião com a Susep: Noticiada reunião do
Diretor-Presidente da CNseg com o Superintendente
da Susep, Alexandre Camilo.

Apresentação do Plano de
Trabalho da nova gestão
Relator Convidado: Diretor-Presidente Dyogo Oliveira:
Compartilhado o plano de trabalho, contemplando as
seguintes diretrizes: i) reforçar a imagem do setor junto
à sociedade, governos e formadores de opinião; ii) valorizar as estruturas regulatórias; iii) aperfeiçoar medidas
de sustentabilidade de longo prazo da entidade e iv)
aumentar a eficiência da gestão interna.

Presidência da Comissão de
Administração e Finanças (CAF)
Relator Convidado: Diretor-Executivo Alexandre Leal:
Aprovada a indicação de Rodrigo Andrade de Morais
(Superintendente de Finanças da Itaú Vida e Previdência)
para a Presidência da Comissão de Administração e
Finanças (CAF), no mandato 2022/2025.

Assuntos das Federações
Temas regulatórios, projetos,
desempenho setorial

Relator: Marcelo Gonçalves Farinha: Entre outros
assuntos, falou sobre as estatísticas da capitalização
(março/2022).

Relator: Edson Franco com participação de Beatriz
Herranz: Relatado, entre outros assuntos, sobre as
estatísticas dos Planos de Acumulação e Planos de
Riscos (março/2022) e de pagamentos de sinistros e
valores pagos decorrentes da Covid-19.

Representação Institucional –
Substituição de Representante
Relator Convidado: Diretor-Presidente Dyogo Oliveira:
> Comitê de Avaliação e Seleção de Conselheiros
do Conselho de Recursos do Sistema Nacional
de Seguros Privados (CAS-CRSNSP) - Aprovada
a indicação de Solange Beatriz Palheiro Mendes
(Diretora de Sustentabilidade, Relações de
Consumo e Eventos da CNseg) e Karini Madeira
(Superintendente de Acompanhamento Técnico
da CNseg) para integrar o Comitê de Avaliação e
Seleção de Conselheiros do Conselho de Recursos
do Sistema Nacional de Seguros Privados (CASCRSNSP), respectivamente, como titular e suplente.
> Conselho de Representantes e Comitê Executivo
da Confederação Nacional do Sistema Financeiro
(CONSIF) - Aprovada a indicação de Dyogo
Henrique de Oliveira para integrar o Conselho de
Representantes e Comitê Executivo da CONSIF.

VOLTAR

Relator: Manoel Antonio Peres: Comentou, entre
outros assuntos, sobre as estatísticas da saúde suplementar (março /2022).

Relator: Antonio Trindade: Abordou, entre outros
assuntos, sobre as estatísticas dos Seguros de Danos e
Responsabilidades (março/2022).

Open Insurance - Status Report
Relator Convidado: Diretor-Executivo Alexandre Leal:
Apresentado material contemplando, dentre outros, a
fase II - macro entregas do compartilhamento de dados
pessoais e dos dados dispositivos eletrônicos embarcados, conectados ou usados pelo cliente e a fase III - serviço de iniciação de movimentação.
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Assuntos Regulatórios
Relator Convidado: Diretor-Executivo Alexandre Leal:
Foram atualizados os seguintes assuntos: i) Medida
Provisória nº 1103/2022 – Securitização; ii) Consulta
Pública Susep nº 001/2022 – SRO – Previdência

Complementar Aberta; iii) Consulta Pública Susep
nº 002/2022 – Procedimentos Taxa de Fiscalização
e iv) Consulta Pública Susep nº 003/2022 – Medidas
Prudenciais Preventivas.

Comissões Temáticas
Investimentos
(conjunta com a FenaPrevi)
Presidente: John Liu (Zurich Santander)
Zoom
Data: 04/05
Assunto tratado:
> Relato das Reuniões do IMK e alinhamento de
propostas.

Atuarial | Administração e Finanças
| Gestão de Riscos | Governança
e Compliance
Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Windows Teams
Datas: 06, 09, 13, 16/05
Assuntos tratados:
> Alinhamento das manifestações a serem
encaminhadas à Susep da CP nº 03.2022 (Medidas
Prudenciais Preventivas).

GT SAC
Coordenadora: Luciana Dall’Agnol (CNseg)
Zoom
Datas: 09, 23, 30/05
Assunto tratado:
> Análise do novo decreto do SAC.

Governança e Compliance
Presidente: Eugênio Duque Estrada
(Mongeral AEGON)
Zoom
Data: 10/05

VOLTAR

Assuntos tratados:
> Open Insurance;
> Circular Susep nº 657/22;
> Circular Susep nº 612/21;
> Pesquisa Seguro de Pessoas - Cobrança antecipada
de prêmio e cobertura provisória - suspensão do
prazo de aceitação ou recusa da proposta.

Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais
(extraordinária)
Presidente: Sergio Roberto de Oliveira (Tokio Marine)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Windows Teams
Data: 13/05
Assunto tratado:
> Debate de temas relacionados à LGPD no escopo
do Open Insurance.

Atuarial
Presidente: Marcos Spiguel (Prudential do Brasil)
Zoom
Data: 17/05
Assuntos tratados:
> Eleição da CNseg;
> CP 03.2022 - Medidas Prudenciais Preventivas;
> Pesquisa da Composição da PSL Judicial;
> GT Auto – Medidas Protetivas.

Comunicação e Marketing
Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco Seguros)
Windows Teams
Data: 18/05
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Assuntos tratados:
> Apresentação do Projeto Academia Brasileira de
Letras (ABL) 125 anos (com FSB);
> Atualização sobre a campanha de comunicação;
> Apresentação do calendário de eventos da CNseg.

Seguros Inclusivos
Presidente: Eugênio Velasques (Bradesco Seguros)
Zoom
Data: 26/05
Assuntos tratados:

GT Novas Formas de Trabalho

> Estudo de Impacto Regulatório da A2ii Apresentação Regina Simões;

Coordenadora: Viviane Besani (Cardif)
Zoom
Data: 20/05

> Landscape on MicroInsurance da MiN 2022 Abertura da pesquisa;

Assunto tratado:
> Compartilhamento de informações sobre o modelo
de trabalho adotado pelas empresas pós-pandemia
e os principais desafios do retorno presencial.

Ouvidoria
Presidente: Silas Rivelle Jr (Seguros Unimed)
Zoom
Data: 23/05
Assuntos tratados:
> Apresentação de estrutura de ouvidoria - Relatora:
Gisele Garuzi;
> Relatório de atividade das ouvidorias:
• Número final de participações;
• Início do preenchimento de 2022.
> Guia de Acesso do Consumidor - Validação;
> Colóquios de Proteção do Consumidor de Seguros:
• Avaliação Workshop de Boas Práticas em
atendimento – 02/05;
• Planejamento 10º Colóquio.
> Workshops COV 2022 - Agenda;
> Outros assuntos.

GT Diversidade, Equidade e Inclusão
Coordenadora: Daniella Satake (Allianz Seguros)
Zoom
Data: 24/05
Assunto tratado:
> Análise conjunta sobre as etapas do Mapeamento
de Diversidade do Setor Segurador, tema da agenda
estratégica do GT DEI de 2022.

VOLTAR

> Parcerias institucionais: Bacen e Febraban
- Andamento;
> Outros assuntos.

Resseguro
Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio)
Zoom
Data: 26/05
Assuntos tratados:
> Contabilização do resseguro dos sinistros em
contratos stop loss;
> Impactos trazidos pela Circular 642 (nova regra de
vigência) para os contratos de resseguro;
> Inflação: efeito nos contratos.

Gestão de Risco
Presidente: Laurindo Lourenço dos Anjos
(XS3 Seguros)
Zoom
Data: 27/05
Assuntos tratados:
> CP nº 44.2021 (requisitos de sustentabilidade);
• Relato de Reunião com a Susep do dia 12.05.2022
> Risco de Crédito do Bacen (Resolução BCB Nº
229/2022)
• Avaliação de possível revisão do Risco de Crédito
da Susep
> Metodologias quantitativas de mensuração
(Resolução CNSP 416/2021)
• Discussão sobre metodologias quantitativas de
mensuração, conforme §2º do art. 15 da Resolução
CNSP 416/2021.
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Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, conduzida pelo Presidente Antonio
Trindade, em 05 de maio, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Notícias do Presidente

Pauta Informativa

Fez um relato sobre os temas abordados em reunião
com a Susep, dentre os quais:

Ramo Auto - Tabela FIPE – Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas: Discutidos os impactos da
Tabela FIPE no ramo automóvel

Restabelecimento dos Grupos Técnicos na Susep;
Plano de Regulação da Susep em 2022;
Open Insurance – Exclusão de Grandes Riscos;
DPVAT.

Apresentações
Seguro Garantia: Circular Susep 662/2022 Relator: Roque Melo (Diretor/Presidente da
Comissão de Riscos de Crédito e Garantia) - Falou
sobre as modificações, inovações, pontos positivos e
negativos da nova Circular. A diretoria ressaltou o excelente trabalho realizado pela Comissão, principalmente
no que tange as conversas realizadas com a Susep.
Seguro de Danos Estruturais – Relator: Fabio
Pinho (Diretor/Coordenador do GT – Seguros Danos
Estruturais) – Falou sobre o histórico das reuniões realizadas com representantes dos órgãos governamentais
e das construtoras e o atual momento das discussões.

Pauta Deliberativa
Comissão de Riscos Patrimoniais – Grandes Riscos
– Aprovado o nome do Sr. Marcelo Gil Orlandini
(Mapfre) para o cargo de Presidente da referida
Comissão, em substituição a Thisiani Matsumura
Martins, que precisou se afastar da Comissão face ao
seu reposicionamento no mercado.
Representação da FenSeg nas Comissões Temáticas da CNseg - Aprovadas as seguintes substituições:
> Comissão de Processos e Tecnologia da Infor
mação - Inclusão de Karla Leite Fonseca (Newe), em
vaga disponível. / Substituição de Leonardo Tavares
por André Sussumi, ambos da Porto Seguro.
> Comissão Governança e Compliance - Substituição
de Andréa Muniz de Araújo por Guilherme Lima
Lopes, ambos da Banestes.

VOLTAR

Open Insurance – Atualização: Apresentada proposta de fluxo sobre a transmissão e a recepção das
informações nas operações envolvendo Open Insurance,
sendo ressaltada a necessidade de criação de ambiente
logado para autorização do segurado quanto ao envio
de dados. Divulgado o Ofício CNseg/PRESI nº 016/2022
direcionado à Susep sobre o Open Insurance.
Agenda com BNDES: Divulgada a agenda, que
envolve os seguintes temas:
> Infraestrutura
> Crédito
> RC Ambiental
Agenda com DNIT: Divulgada a agenda com o
DNIT, com o objetivo de atualizar os requisitos para a
contratação do Seguro Garantia e elaborar novos normativos para a inclusão de requisitos para Seguro de
Engenharia,
Responsabilidade
Civil
Geral
e
Responsabilidade Civil Profissional.
Nichos Diferenciados de Mercado (Riscos
Declináveis): Atualizado o andamento do assunto no
âmbito das Comissões de Riscos Patrimoniais
Massificados e Estratégica de Assuntos Corporativos e
as reuniões com o Sindseg/SP e ANRE.
Serviços de Assistência - GT Misto FenSeg e
Fenacor: Atualizado o andamento das reuniões.
Pátio Legal RJ: Relato sobre andamento e próximos passos para solução das pendências relacionadas
ao Pátio Legal/RJ.
SRO Automóvel: Divulgada a publicação da
Circular Susep nº 663/2022, que altera o Anexo XI da
Circular Susep nº 624/2021, e prorroga o registro das
operações relativas às apólices, certificados e bilhetes
dos seguros classificados no grupo de ramos automóvel por norma específica.
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Resolução CNSP nº 407/2021 - ADI 7074: Distri
buída a documentação sobre o ingresso da FenSeg e
da Fenaber, como Amicus Curiae, na ADI 7074.
Comissões Técnicas da FenSeg: Divulgados os
temas que foram discutidos no âmbito das Comissões
Técnicas da FenSeg em abril/22.

Demonstrações Financeiras: Apresentadas as
demonstrações financeiras de março/2022.
Estatísticas: Apresentadas as estatísticas da Susep
relativas ao mês de março/2022.

Comissões

Riscos Patrimoniais - Massificados

Prevenção e Combate à Fraude

Presidente: Jarbas de Medeiros (Porto Seguro)
Windows Teams
Data: 03/05

Presidente: Abelardo Guimarães (Bradesco)
Windows Teams
Data: 05/05

Assuntos tratados:
> Oportunidades no processo de Ressarcimento de
Danos Elétricos;
> Estudo da performance do Seguro de Condomínio
– Criação de GT;
> IP Residencial;
> IRDR;
> Open Insurance – Atualização;
> Nichos Diferenciados;
> Assuntos gerais.

Assuntos tratados:
> Atualização dos Temas:
• Projeto Mercosul;
• Subcomissões;
• Jurídico;
> Alinhamento sobre índice de Recusa.
> Assuntos GPCF:
• Revisão do Regulamento da Comissão
– Considerações;
• Atualização Análise Sistema Slack.
> Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais – Grandes Riscos
Presidente: Marcelo Orlandini (Mapfre)
Windows Teams
Data: 04/05
Assuntos tratados:
> Novos Presidente e Vice-Presidente da Comissão;
> Apresentação: Mudanças Climáticas;
> Relato do Trabalho em Desenvolvimento pela
Subcomissão de Gerenciamento de Riscos
Patrimoniais;
> Open Insurance – Atualização;
> Valor em Risco Declarado – Criação de Guia Após
Evento;
> Assuntos gerais.

VOLTAR

Responsabilidade Civil
Presidente: Ana Paula Boni (AXA XL)
Windows Teams
Data: 12/05
Assuntos tratados:
> Presidência da Comissão;
> Circular Susep nº 637/2021 – Grupo
Responsabilidades – Discussões Técnicas;
> Open Insurance;
> Planejamento para 2022/Estudos a serem
desenvolvidos (resgate de sugestões feitas ao
longo de 2020/2021);
> Assuntos gerais.
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Assuntos Jurídicos

Automóvel

Presidente: Sylvia Varoto (CNP)
Windows Teams
Data: 13/05

Presidente: Marcelo Sebastião (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Data: 18/05

Assuntos tratados:
> Informações Creditícias de Motoristas – Consulta
da Comissão de Transportes;
> Gerenciamento de risco – Transporte – Decisão
TST;
> OPIN – Atualização;
> Laudo de vistoria de campo – Consulta da
Comissão de Seguro Rural;
> RCFV a segundo risco – Consulta Comissão de
Responsabilidade Civil Geral;
> Circular Susep nº 638 – Comunicação à Susep
dos contratos relativos à Terceirização de serviço
de processamento e armazenamento de dados –
Prazo: junho/2022;
> Aplicação da Convenção de Montreal no
ressarcimento de transporte aéreo;
> Ofício Eletrônico n.º 193-2022-GABIN/
SUPERINTENDENTE SUSEP – Circular Susep
nº 642/2021 – Pedido de Dilação de Prazo e
Sugestões de Documento de Orientação – Para
ciência;
> Indicação de representante da CAJ-FenSeg para a
CRP-Massificados;
> Assuntos gerais.

Assunto tratado:
> GT Atuarial sobre Medidas Protetivas;
> Assuntos da SUPEN;
> Serviços de Assistência: GT Misto FenSeg e
Fenacor;
> Pátio Legal RJ/CEVERA;
> Tabela FIPE:
• Alteração na Tabela FIPE;
• Carta para a FIPE;
> Assuntos de Sinistros;
> Itens Vigentes;
> Assuntos gerais:
• Central de Bônus;
• Encontro Nacional de Proteção Veicular - Enprov.

Transportes
Presidente: Paulo Alves (AXA XL)
Windows Teams
Data: 17/05
Assuntos tratados:
> Informações Creditícias de Motoristas;
> Transporte Aéreo de Mercadorias – Ressarcimento;
> SRO – Transportes – Alinhamento;
> RCTR – VI – Convênios com Seguradoras Caminhões Paralisados na Fronteira com Uruguai;
> Despesas para Acompanhamento das Reuniões do
Mercosul;
> Aumento do Roubo de Cargas;
> Assuntos diversos.

VOLTAR

Seguro Rural
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 19/05
Assuntos tratados:
> Inclusão na Comissão: participação da seguradora
AXA;
> Subvenção Federal:
• Zoneamento Agrícola de Risco Climático – ZARC,
Sistema MAPA,
• Relatório de Consumo da Subvenção;
> Relatos do consultor;
> Subvenção Estadual:
• Paraná;
• São Paulo;
> Instituto Pensar Agro;
> Relato dos Grupos de Trabalho:
• Assunto Regulatórios;
• Banco de Dados;
• Equipamentos e Penhor Rural;
• Sinistros Rurais;
> Contribuições financeiras referentes ao Seguro Rural;
> Assuntos gerais:
• Reunião com a CNA sobre seguro para
cana-de-açúcar;
• Correspondência APASSUL.
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Riscos de Crédito & Garantia

Estratégica de Seguros Corporativos

Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Windows Teams
Data: 19/05

Presidente: Luiz Felipe Smith (Tokio Marine)
Windows Teams
Data: 24/05

Assuntos tratados:

Assuntos tratados:
> Nichos Diferenciados de Mercado – Próximos Passos;
> Ramo Transportes – Gerenciamento de Riscos – Ação
Judicial – Justiça do Trabalho;
> Assuntos diversos.

Crédito:
> Reunião com BNDES – Comentários –
Mapeamento de Oportunidades – Crédito;
> Abertura de linhas estatísticas: Seguros de
Crédito Risco Comercial X Quebra de Garantia;
> Limites de crédito no SRO;
> Assuntos gerais.
Garantia:
> OPIN – Atualização;
> Circular Susep nº 662/2022 – Seguro Garantia
– Comentários da reunião extra;
> Reunião DNIT – Normativos – Nova revisão;
> Reunião com BNDES – Comentários –
Mapeamento de Oportunidades – Garantia
Financeira;
> Reunião com BNDES – Área de infraestrutura
– Agendamento de reunião;
> Circular Susep nº 657/22 – Registro de
produtos na Susep;
> Assuntos gerais.

VOLTAR

Riscos de Engenharia
Presidente: Fabio Silva (Zurich)
Windows Teams
Data: 26/05
Assuntos tratados:
> Apresentação empresa Lupa – Assessoria de
Comunicação da FenSeg – Kit Imprensa;
> OPIN – Atualização;
> Realização de evento da comissão em junho/2022:
sugestões de temas e convidados;
> BNDES – Escopo a ser apresentando sobre o seguro
de engenharia e suas coberturas – Criação de GT;
> DNIT – Reunião GT Multidisciplinar Engenharia e RC
Geral – Início dos trabalhos;
> Tipos de Sinistros: Roubos que ocorrem nas obras –
Trabalhos do GT;
> Plano de Ação 2022;
> Assuntos gerais.
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Diretoria FenaPrevi
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, conduzida pelo Presidente
Edson Luis Franco, em 18 de maio, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:
Open Insurance;
Carta aos Presidenciáveis do Mercado Segurador;
Planos Tradicionais;
Covid 19 e futuras pandemias;
Repercussão geral da incidência do ITCMD nos planos PGBL e VGBL (STF);
Seguro de Vida: indenização na hipótese de embriaguez do segurado (STJ);
X Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência Privada.

Comissões
Comissão de Investimentos
(conjunta com a Comissão de
Investimentos da CNseg)
Presidente: Vinícius Cruz (Bradesco)
Meio Remoto
Data: 04/05
Assunto tratado:
> Relato das reuniões do IMK - norma de
investimentos.

Atuarial | Produtos de Risco |
Assuntos Jurídicos |
Assuntos Contábeis e Fiscais |
Investimentos | Produtos por
Sobrevivência (conjunta com as
comissões da CNseg)
Presidentes:
Celina da Costa e Silva (Brasilprev)
Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
Greicilane Ruas (Icatu)
Flávia Vieira (SulAmérica)
Vinícius Cruz (Bradesco)
Sandro Costa (Brasilprev)
Meio Remoto
Datas: 06, 09 e 13/05

VOLTAR

Assunto tratado:
> Consulta Pública nº 03/2022 - medidas prudenciais
preventivas destinadas a preservar a estabilidade
e a solidez do Sistema Nacional de Seguros
Privados, do Sistema Nacional de Capitalização
e do Regime de Previdência Complementar e
a assegurar a solvência, a liquidez e o regular
funcionamento das supervisionadas.

Atuarial | Produtos de Risco |
Assuntos Jurídicos |
Assuntos Contábeis e Fiscais |
Investimentos | Produtos por
Sobrevivência (conjunta com as
comissões da CNseg)
Presidentes:
Celina da Costa e Silva (Brasilprev)
Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
Greicilane Ruas (Icatu)
Flávia Vieira (SulAmérica)
Vinícius Cruz (Bradesco)
Sandro Costa (Brasilprev)
Meio Remoto
Data: 16/05
Assunto tratado:
> Reunião com a Susep para tratar de questões
relacionadas à Consulta Pública nº 03/2022 Medidas Prudenciais Preventivas.
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Diretoria FenaSaúde
A reunião de Diretori–a da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por Manoel Peres, em 25
de maio, na sede da Amil, em São Paulo, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:
Assuntos jurídicos;

Documento dos presidenciáveis;

Assuntos regulatórios.

Assuntos de comunicação institucional.

Comissões
Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Veloso (SulAmérica)
Windows Teams
Data: 02/05

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

Assuntos tratados:
> Laboratórios em clínicas médicas;
> GT Modelos de Remuneração.

Assuntos Assistenciais
Presidente: Roberto Viana (Porto Seguro)
Windows Teams
Data: 03/05
Assuntos tratados:
>
>
>
>
>
>
>
>

Lei Estadual nº 11.782, 30/9 /2020 (PB);
Lei Estadual nº 9.438/2021 (RJ);
Telemedicina/Telessaúde;
Projeto de Lei 956/2022;
Zolgensma;
CID 11;
Câmara Técnica CBHPM/AMB;
Estudo Transtorno Espectro Autista.

Relações com Clientes
Vice-presidente: Carlos Frinhani (Vision Med)
Windows Teams
Data: 05/05
Assunto tratado:
>
>
>
>
>

eunião ANS;
LGPD;
Painel do Cliente;
Atendimento de vulneráveis;
Informes.

GT COPISS
Coordenador: Jansen N. Pereira (FenaSaúde)
Microsoft Teams
Data: 06/05
Assuntos tratados:

Ética
Presidente: Natália G. E. Schaffer (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 04/05

VOLTAR

> Copiss Coordenador:
•Implantação da nova versão do Padrão TISS;
•Telessaúde;
•Diárias e taxas;
•Retorno do envio de documentos na mensagem
de solicitação do status do protocolo;
•Informes.
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> Aprimoramentos;
> Extrapauta:
•Tema CRP;
•Preenchimento campo “Conselho Profissional”.

> CP 88;
> Informes.

Jurídica
Comunicação
Presidente: Ranny Alonso (Amil)
Windows Teams
Data: 10/05
Assuntos tratados:
> Apresentação da exposição da FenaSaúde na
imprensa, no mês de abril;
> Apresentação de estratégias de comunicação
sobre reajuste dos planos de saúde;
> Debate sobre estratégias de combate à fraude.

Presidente: Fabiano Catran (Seguros Unimed)
Windows Teams
Data: 12/05
Assuntos tratados:
> Subcomitê de Saúde Suplementar. Atualização;
> RE nº 630.852 - Estatuto do Idoso. Atualização;
> RN nº 432 – MEI. Atualização;
> Rol de Procedimentos (ADI nº 7088 e Embargos
de Divergência nº 1.886.929/SP e nº 1.889.704/SP.
Atualização;
> EAREsp nº 198.124/RS - Custos com Obrigação de
Fazer nos Honorários Sucumbenciais. Atualização;

Odontológica
Presidente: Roberto Seme Cury (Odontoprev)
Microsoft Teams
Data: 10/05
Assunto tratado:
>
>
>
>
>

Telessaúde: Substitutivo do PL 1.998/2020;
Resolução do CFM nº 2.314/2022;
Resoluções do CFO sobre a teleodontologia;
Entrevista com especialista em teleodontologia;
Proposição da DUT para procedimento
odontológico.

Técnica de Saúde
Presidente: Luiz Celso Dias Lopes (Notredame/
Intermédica)
Windows Teams
Data: 10/05
Assuntos tratados:
>
>
>
>

VOLTAR

RN 432/17;
Reuniões com os novos diretores da ANS;
Consolidação de normas ANS;
Agenda Regulatória;

> Lei (PB) nº 11.782/20 e ADI (Unidas) nº 7029.
Atualização;
> Lei (RJ) nº 9.438/2021. Deliberação;
> Tema Repetitivo nº 1.147 - Prazo Prescricional do
Ressarcimento ao SUS. Deliberação;
> Tema Repetitivo nº 1.016 – Reajuste por Mudança
de Faixa Etária. Atualização;
> EAREsp nº1.5950.21/SP (segredo de justiça).

Contábil
Presidente: Alberto Barcellos (Bradesco)
Windows Teams
Data: 17/05
Assuntos tratados:
> Retorno ANS sobre plano de Contas da RN 472 em
relação ao IFRS 16 (Arrendamento);
> Retorno ANS sobre nova conta do ativo de
Contraprestações a Emitir;
> Retorno ANS sobre adiamento DIOPS;
> Discussão da RN 443/19 – Práticas mínimas de
governança corporativa – Adequação as novas
regras a partir de Jan/2023.
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Participação da FenaSáude em eventos
#FISWEEK22

Hospitalar 2022 | CISS 2022

Tema: O papel das Empresas na Gestão da
Saúde de seus colaboradores
Palestrante: Vera Sampaio
Data: 04/05/2022

Tema: O futuro da Saúde Suplementar e das Operadoras
de Saúde no Brasil
Palestrante: Vera Valente
Data: 18/05

Hospitalar 2022 |Congresso
Saúde Suplementar da TM Jobs

Hospitalar 2022 |
Fórum de Líderes CBEXs

Tema: Regulação, oportunidades e desafios
do setor
Palestrante: Vera Valente
Data: 17/05/2022

Tema: Transformações no sistema com os novos modelos
de negócios
Palestrante: Vera Valente
Data: 18/05

Hospitalar 2022 | ANAHP

Audiência Pública da Comissão de
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

Tema: 2022: o ano de ouvir a saúde
Palestrante: Vera Valente
Data: 18/05

Tema: Reajuste previsto para os planos de saúde em 2022
Palestrante: Sandro Leal
Data: 18/05

Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, em 18 de
maio, foram tratados os seguintes assuntos:

Conhecimento
Aprovada a indicação de William Moises Gonçalves
(Bradesco Capitalização) como representante da
FenaCap na Comissão de Gestão de Risco da CNseg
e de Eduarda Rodrigues de Deus Peixoto (CNP
Capitalização) na Comissão de Inteligência de
Mercado da CNseg;
Aprovada a indicação do Sr. José Maria Corsi
(Liderança Capitalização S/A.), em substituição a
Antônio Gustavo Matos do Vale (Brasilcap
Capitalização S/A.), para representar a FenaCap no
Conselho de Ética da CNseg;

VOLTAR

Aprovada a alteração no Estatuto Social da FenaCap,
que será encaminhada à próxima Assembleia Geral.
Informado que as Comissões Técnicas da FenaCap
estão trabalhando na elaboração do plano de ação
baseado nos pilares do planejamento estratégico
aprovado pela Diretoria;
Discutida a versão com os pontos, referentes ao
mercado de Capitalização, a serem abordados na
carta aos presidenciáveis elaborada pelos
Presidentes das Comissões Técnicas da FenaCap.
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Conhecimento
Relato Comissão de Produto e Coordenação:
Natanael Castro informou que a comissão está trabalhando para apresentar a proposta do plano de ação,
referente ao planejamento aprovado pela diretoria.
Em seguida, destacou os seguintes assuntos: Fase 2
OPIN, avaliação da circular 656/22 e a apresentação
realizada pela SUPEN/CNseg nesta Comissão;
Relato Comissão Assuntos Jurídicos: Simone Moregola relatou o andamento das discussões referentes a circular 656/2022 e sobre o novo decreto do SAC;
Relato Comissão Administração e Finanças:
Jairton Guimarães apresentou as atualizações do
tema IFRS;

Relato Comissão de Comunicação: Carlos
Corrêa apresentou o andamento do trabalho de
planejamento estratégico na comissão:
Relato OPIN: Marcio Coutinho e Raquel Bonel
apresentaram as atualizações sobre Open Insurance;
Dados Estatísticos: Apresentados os dados estatísticos do mercado de capitalização em
março/2022;
Comissões Técnicas da FenaCap: Dado conhecimento dos assuntos discutidos nas Comissões
Técnicas da FenaCap.

Comissões
Jurídica e de Controles Internos
Presidente: Simone Moregola (Liderança Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 02/05
Assuntos tratados:
> Decreto n° 11.034/2022 – novo decreto do SAC;
> Relato do GT de PL’s;
> PL n° 545/2022 – atualização;
> Análise – circular 656/2022;

Produtos, Atuarial e de Tecnologia
Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 11/05
Assuntos tratados:
> Apresentação SUPEN - André Vasco e Eduardo Ruas;
> Contabilização para títulos de capitalização –
Relator: Jairton Guimarães;
> Planejamento estratégico 2022;
> Circular Susep n° 656/2022;
> OPIN/SRO - Dados transacionais;
> Compartilhamento de incidentes de segurança –
Relator Antônio Fonseca;

VOLTAR

> Lei nº 14.332 (arrecadação de recursos por entidades beneficentes de assistência social);
> Divergência de Dados (estatísticas Susep);
> Pontos de melhoria do REP (Circular n° 657/2022).

Comunicação
Presidente: Roberta Monteiro (Brasilcap Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 12/05
Assuntos tratados:
> Apresentação de resultados de abril/2022:
Danthi e Quintal;
> Avaliação das mídias sociais/ site FenaCap;
> Planejamento estratégico 2022 – Propostas das
assessorias.

Administração e Finanças
Presidente: Jairton Guimarães (Brasilcap Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 27/05
Assuntos tratados:
> Relatos: CINV/CNseg e CAFIS/CNseg –
Reforma Tributária;
> IFRS.
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Notícias
FISWeek debate limite do marketing e da
comunicação na Saúde Suplementar

Desafios como informações qualificadas, cuidados com a saúde e a prevenção a doenças foram os
temas centrais debatidos pela Diretora de Relações de
Consumo e Comunicação da CNseg, Solange Beatriz
Palheiro Mendes, durante painel da FIS Week 2022.
Moderado pelo médico Luis Fernando Correia, o painel contou também com a participação da Diretora
de Comunicação e Assuntos Coorporativos da Pfizer,
Cristiane Santos, e da sócia-fundadora da Auíri
Inovação para Impacto, Bettina Grajcer.
Solange Beatriz disse que, perante a complexidade da
Saúde Suplementar, a comunicação é um grande desafio e deve se valer de todas as ferramentas disponíveis,
além de precisar de ser clara e verdadeira. Outro desafio da Saúde Suplementar é que essa comunicação
deve abordar, ainda, dois pilares, que são o da própria
saúde, envolvendo a prevenção e a mudança de comportamentos; e o relacionado às questões financeiras,
como os reajustes de mensalidades, que geram antipatia em muitos e consequente dificuldade de aceitação e compreensão.
Solange Beatriz lembrou que o Brasil, além de ser um
país de dimensões continentais e de diferenças culturas regionais, possui também disparidade de níveis
educacionais muito grande, sendo que, “para alimentar o processo informacional, as pessoas já precisam
ter uma base mínima de educação”, complementou.
Ela acrescenta que essa comunicação deve ser pautada
pelo atendimento às necessidades humanas e pelo
entendimento de que o paciente é o centro da atenção. “As operadoras de saúde têm uma preocupação

Inscrições para o 1º Prêmio Susep de
Pesquisa em Seguros são prorrogadas

As inscrições para o 1º Prêmio Susep de Pesquisa em
Seguros foram prorrogadas até o dia 31 de agosto.
O concurso é uma iniciativa da Superintendência de
Seguros Privados (Susep), em parceria com a Fundação

VOLTAR

muito grande com uma comunicação ética, honesta e
centrada em agregar valor aos indivíduos”, finalizou.
Já a sócia-fundadora da Auíri Inovação para Impacto,
Bettina Grajcer, afirmou que a boa comunicação
focada em saúde deve conter três principais elementos: a autoridade (qual o conhecimento técnico do
emissor da mensagem?), a autenticidade (pois acreditar em informações erradas pode ser muito danoso
para o indivíduo) e responsabilidade (o produtor de
conteúdo, mesmo não sendo especialista em saúde,
deve garantir que a informação passada está correta).
Segundo ela, sem a consideração desses aspectos, “a
comunicação pode gerar preocupações excessivas nas
pessoas ou minimizar ameaças verdadeiras”.
A Diretora de Comunicação e Assuntos Coorporativos
da Pfizer, Cristiane Santos, lembrou que mudanças de
comportamento são difíceis, mesmo quando há abundância de informação. Como exemplo, ela disse que
“não faltam estudos indicando que atividades físicas
são essenciais para evitar doenças, mas ainda há muita
gente que ainda não se exercita regularmente”. Além
disso, em sua visão, para que ocorram mudanças de
comportamento, as pessoas não podem se sentir acuadas e, portanto, as críticas em relação a maus hábitos
devem ser feitas com muito tato.

Getúlio Vargas (FGV), com a CNseg e com o Instituto
de Pesquisa Insper, e tem como objetivo fomentar a
produção acadêmica e a pesquisa, contribuindo para
o aprimoramento da regulação, da supervisão e para
o desenvolvimento do setor, além de promover a educação securitária no nosso país.
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Os acadêmicos interessados poderão submeter trabalhos inéditos relacionados ao setor de Seguros,
Resseguros, Previdência aberta e Capitalização. Esses
trabalhos deverão ter enfoque atual e aplicabilidade
para o mercado brasileiro.
Serão selecionados seis trabalhos, escolhidos nas categorias “Pesquisa Científica” e “Trabalho de Graduação”.
Os vencedores serão premiados com valores entre R$
3.125,00 e R$ 25.000,00. Serão três ganhadores em
cada categoria.
Os participantes poderão inscrever trabalhos de
autoria individual ou coletiva, sendo permitido,
ainda, que um autor ou coautor concorra com mais
de um trabalho.

O regulamento do concurso
está disponível no site www.
premiosusep.susep.gov.br/
e as dúvidas podem ser
esclarecidas pelo e-mail
premiosusep@susep.gov.br.

Presidente da CNseg destaca prioridades
de sua gestão à coluna Broadcast

Estabelecer um nível elevado de interlocução com a
sociedade e com os poderes constituídos, levando
uma mensagem de como o setor pode colaborar com
o desenvolvimento do País é uma das prioridades do
Diretor-Presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, declarada em entrevista para a coluna do Broadcast, do jornal O Estado de S. Paulo, em 6 de maio.
Na entrevista, Dyogo Oliveira também falou em como
aumentar a penetração do seguro, que passa pela
redução dos custos operacionais e regulatórios, além
de uma flexibilização na regulação que possibilite a
criação de produtos mais baratos e mais adaptados a
realidades específicas.

CNseg divulga novo ranking das
empresas do setor de seguros

O ranking das empresas do setor de seguros, até
fevereiro de 2022, elaborado pela CNseg, está disponível para consultas no portal da entidade. O levantamento reúne dados da média móvel de 12 meses
até fevereiro e toma como base a receita nas operações em cada segmento do setor segurador (Danos e
Responsabilidades, Vida e Previdência, Capitalização

VOLTAR

Ele citou o importante papel social do seguro como
estabilizador de renda, principalmente para as pessoas com menor poder aquisitivo, para quem a perda
de um carro sem seguro é muito mais impactante. “Há
uma agenda de seguros inclusivos em que precisamos
avançar mais”, declarou.

e Saúde Suplementar). A exceção ao período são as
operações de Saúde Suplementar, que considera os 12
meses encerrados em dezembro de 2021, em virtude
do calendário de divulgação dos dados pela ANS.
O ranking utiliza dois critérios para o posicionamento
das companhias: i) por grupo econômico ou empresa,
este último no caso das singulares; e ii) por empresas
dentro dos quatro segmentos e das suas principais linhas
de produtos, seguindo os agrupamentos adotados.

15

CNseg em ação

Em Danos e Responsabilidades, a evolução em 12
meses móveis registrou alta de 16,5% até fevereiro,
atingindo R$ 93,0 bilhões no período. Os cinco maiores resultados dos grupos econômicos em arrecadação e, em consequência, em participação de mercado
em 12 meses até fevereiro ficaram a cargo da Porto
Seguro (R$ 14,0 bilhões e 15,0%); Mapfre (R$ 7,8 bi e
8,4); Tokio Marine (R$ 7,4 bi e 7,9%); BB Seguros (R$ 6,8
bi e 7,3%) e Allianz (R$ 6,8 bi e 7,3%).
O segmento de Coberturas de Pessoas experimentou crescimento de 12,7% nos 12 meses até fevereiro,
quando comparado ao mesmo período do ano anterior, alcançando R$ 194,8 bilhões. Considerando-se
de novo o critério de grupo econômico e tamanho de
market share – respectivamente –, os cinco primeiros
do ranking nesse segmento foram BB Seguros (R$ 52,6
bi e 27,0); Bradesco (R$ 39,0 bi e 20,0%); Caixa Seguros
(R$ 37,5 bi e 19,2%); Zurich (R$ 17,4 bi e 8,9%); e Itaú
(R$ 13,7 bi e 7,1%).
Em Capitalização, o faturamento de 12 meses acumulou R$ 24,8 bilhões, alta de 7,6%. Os cinco grupos

Dyogo Oliveira prevê expansão contínua
do setor de seguros nos próximos anos

O Diretor-Presidente da Confederação Nacional das
Seguradoras, Dyogo Oliveira, afirmou que o setor de
seguros está entre as atividades credenciadas a crescer de forma contínua nos próximos anos, tendo em
vista as profundas mudanças que resultam em uso
crescente de novas tecnologias, produtos inovadores,
regras regulatórias mais flexíveis e menos onerosas.
Este ano, em meio a um cenário de incertezas, a arrecadação do setor deve crescer na casa de dois dígitos,
oscilando entre 13% e 15%. As declarações de Dyogo
Oliveira foram dadas durante a live “A nova administração da CNseg”, transmitida pela Apólice TV, canal
da Revista Apólice no YouTube, nesta terça-feira, 10. A
nova expansão projetada será suficiente para o setor
segurador ampliar sua participação em proporção ao
PIB, hoje perto de 6,5%.
Sobre o open insurance, Dyogo Oliveira afirmou que
o projeto precisa de ajustes em termos de prazos de
implementação e em relação a produtos que devem
ter os dados abertos, para atingir seus objetivos, como

VOLTAR

econômicos que mais contribuíram para o resultado
foram Bradesco (R$ 5,7 bi e 22,8); BB Seguros (R$ 4,5 bi
e 18,0%); Santander (R$ 3,8 bi e 15,5%); Itaú (R$ 2,7 bi e
11,0%); e Icatu (R$ 2,2 bi e 9,0%)
No segmento de Saúde Suplementar, as maiores receitas em 12 meses encerrados em dezembro de 2021
(último dado divulgado pela ANS) foram os seguintes grupos econômicos: Bradesco (R$ 31,4 bi e 12,7%);
SulAmérica (R$ 22,1 bi e 8,9%); Amil (R$ 19,9 bi e 8,0%);
Notredame Intermédica (R$ 9,9 bi e 4,0%); e Hapvida
(R$ 7,6 bi e 3,1%).

O ranking do
setor de seguros
está disponível no
portal da CNseg, em
‘Análises e
Estatísticas’.

o de ampliar a concorrência das empresas e o nível de
proteção das mais variadas faixas de públicos.
Um dos desafios históricos do mercado segurador, o
de ter sua real importância reconhecida pelo governo
e a sociedade, já é uma causa abraçada pelo novo
dirigente da CNseg. “Já somos um setor relevante,
mas a percepção de nossa grandeza ainda é muito
pequena, quer seja no governo, quer no conjunto
da sociedade. Respondemos por uma participação
de 6,5% do PIB e detemos cerca de 25% da dívida
pública em mercado”, assinalou.
Dyogo Oliveira destacou números que ratificam como
o setor de seguros é estratégico para ampliar a resiliência. Na Saúde Suplementar, as despesas pagas pelas
operadoras superaram R$ 200 bilhões no ano passado,
quase o dobro do orçamento do Ministério da Saúde
na fase pré-pandemia. Na carteira de automóvel, as
indenizações somaram R$ 22 bilhões, o suficiente para
a compra de 380 mil veículos populares, ou seja, 20%
da produção nacional. Desde a eclosão da pandemia,
as seguradoras, de forma voluntária, pagaram quase
R$ 7 bilhões por mortes decorrentes da Covid.
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Ele planeja intensificar a interlocução com governo,
órgãos de supervisão do mercado e o conjunto da
sociedade, aperfeiçoando a comunicação institucional. O objetivo é ratificar o papel estratégico do setor
para o desenvolvimento do país e vital para reduzir
as vulnerabilidades de pessoas e empresas diante dos
riscos. Em razão disso, o setor deve ser uma atividade
fomentada para retroalimentar o próprio crescimento
econômico, seja ao assumir riscos de diversas naturezas, seja na condição de investidor institucional.

Diretor da CNseg participa de encontro com o presidente do Grupo de Ação Financeira Internacional

No que diz respeito ao setor
de seguros brasileiro, a
Circular Susep 612/2020 dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles
internos destinados especificamente à prevenção e combate aos crimes de “lavagem”
ou ocultação de bens, direitos e valores, ou aos crimes que com eles possam relacionar-se, bem como à
prevenção e coibição do financiamento do terrorismo.
Na CNseg, debates relacionados ao tema ocorrem no
âmbito da Comissão de Governança e Compliance.

O GAFI é uma organização intergovernamental cujo
propósito é desenvolver e promover políticas nacionais e internacionais de combate à lavagem de

Para mais informações sobre o assunto, leia a cartilha da
CNseg “Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate
ao Financiamento do Terrorismo” clicando aqui.

CNseg divulga novos presidentes
das Comissões Temáticas

A CNseg conta com 17 Comissões Temáticas ativas, que reúnem quase 500 integrantes de empresas do setor segurador filiadas a uma das Federações
que compõem a Confederação – FenSeg, FenaPrevi,
FenaSaúde e FenaCap. No último dia 28 de abril, o
Conselho Diretor da CNseg – formado pelos presidentes e CEOs das seguradoras – aprovou os nomes
indicados para as presidências dessas Comissões no
triênio 2022-2025.

VOLTAR

dinheiro e ao financiamento
do terrorismo.

O Diretor Técnico e de Estudos
da CNseg, Alexandre Leal,
participou em 20 de maio de
encontro online com o presidente do Financial Action
Task Force (Grupo de Ação
Financeira Internacional GAFI), Marcus Pleyer. Na ocasião, também estarão presentes o presidente do Conselho
de Controle de Atividades
Financeiras (Coaf), Ricardo Liáo; o presidente do
Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de
Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD),
Bernardo Mota, e o especialista em assuntos de
Financiamento do Terrorismo, Jorge Lasmar.

As Comissões Temáticas da CNseg têm como atribuição a apreciação de assuntos relacionados às atividades de interesse geral do setor segurador e de assuntos pertinentes a mais de uma Federação, propondo
e encaminhando matérias e trabalhos técnicos. O trabalho desenvolvido por essas Comissões envolve, por
exemplo, a avaliação de impacto de novas normas
regulatórias ou a proposição de iniciativas a serem
promovidas pela CNseg em prol do aprimoramento
do setor de Seguros, Previdência Privada, Saúde
Suplementar e Capitalização.
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Podem ser constituídos, no âmbito das Comissões
Temáticas, Grupos de Trabalho específicos (GTs) para
tratar de assuntos de interesse do setor segurador que
exijam análise técnica mais apurada. Esses GTs podem
ter caráter temporário ou permanente, dependendo
da natureza e relevância do tema tratado.
Assim como a CNseg, as Federações – FenSeg,
FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap – possuem também as suas Comissões, denominadas de Comissões

Técnicas, totalizando 37 grupos. Cabe a elas o estudo
de assuntos relacionados com as operações de seguro
dos ramos ou agrupamento de ramos a que se refere
cada uma, propondo e encaminhando assuntos e trabalhos técnicos, de acordo com os interesses do setor
segurador, atuando na assessoria à diretoria da respectiva Federação em suas áreas específicas.
Clique aqui e veja a lista dos novos presidentes de
Comissões Temáticas da CNseg

Governo divulga portaria sobre Seguro Rural

Com o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro
Rural (PSR) para o exercício de 2022, divulgado pelo
Ministério da Agricultura no último dia 17, um maior
número de produtores poderá contratar o Seguro
Rural neste ano, que cumpre importante papel no
campo, sobretudo quando suas garantias alcançam
pequenos e médios produtores rurais. “A medida deve
ajudar na expansão do seguro rural, justamente por
reduzir seus custos de aquisição pelos produtores. O
seguro é vital para mitigar os riscos que envolvem as
atividades agrícolas”, afirma o Presidente da CNseg,
Dyogo Oliveira.
Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), o Programa de Subvenção ao
Prêmio do Seguro Rural (PSR) para o exercício de 2022
deverá garantir a contratação de aproximadamente
140 mil apólices de Seguro Rural em todo o país.
De acordo com o Mapa, do orçamento já disponibilizado, R$ 500 milhões serão para as culturas de inverno

Senacon celebra seus 10 anos com
cerimônia em Brasília, com participação
de Diretora da CNseg

A Diretora-Executiva da CNseg Solange Beatriz
Palheiro Mendes, participou nesta quarta-feira, dia 25,
em Brasília, de evento comemorativo pelos 10 anos da
Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.
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(milho 2ª safra, trigo e demais grãos de inverno), R$
324 milhões para os grãos de verão, R$ 72 milhões
para as frutas, R$ 12 milhões para a modalidade pecuária, R$ 2 milhões para a modalidade de florestas e R$
80 milhões para as demais culturas.
Atualmente, 16 seguradoras estão habilitadas a operar
no PSR, de acordo com o governo. No ano passado,
as indenizações pagas no Seguro Rural somaram R$
5,4 bilhões. Já no primeiro trimestre do ano as seguradoras já pagaram R$ 5,8 bilhões em indenizações a
produtores, de acordo com o Mapa.

Na ocasião, o Secretário Nacional do Consumidor,
Rodrigo Roca, alegou que este é um momento de grande
celebração, não só para a Senacon, mas para todos os
organismos que estão em torno da causa consumerista.
E, dirigindo-se ao presidente do Procon DF e do Procon
Brasil, Marcelo Nascimento, afirmou que é preciso dar
as mãos para que o Sistema Nacional do Consumidor
deixe de ser um “gigante em repouso, mantido vivo só
pela atividade de suas células isoladamente”.
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Criada pelo Decreto nº 7.738/ de 28 de maio de 2012,
a Senacon atua no planejamento, elaboração, coordenação e execução da Política Nacional das Relações de
Consumo, garantindo a proteção dos direitos dos consumidores e promovendo a harmonização nas relações de consumo, entre outras atribuições.

O evento, que também contou
com a presença do Ministro da
Justiça e Segurança Pública,
Anderson Torres, foi transmitido
ao vivo pelo canal da TV Brasil
no YouTube. Confira aqui.

Agência Estado repercute o crescimento de
15,4% na arrecadação do setor segurador
O setor de seguros teve arrecadação de R$ 82,2
bilhões no primeiro trimestre deste ano, entre prêmios de seguros, contribuições de previdência e
faturamento com a capitalização, informou a coluna
Broadcast, da Agência Estado, em 24 de maio. O
número representa crescimento de 15,4% em relação
ao mesmo período do ano passado, de acordo com
dados da Conjuntura CNseg nº 71.
Entre os seguros de maior monta, os destaques foram o
Seguro Rural, que cresceram 50,3%; os de Automóveis,
com expansão de 23%; e o segmento de Cobertura de
Pessoas, que cresceu 12,4%. Nos seguros com menor
participação no total, o de viagens apresentou salto
de 219% devido à retomada do turismo diante do controle da pandemia da Covid-19.
De acordo com o presidente da CNseg, Dyogo
Oliveira, alguns ramos apresentaram aumento da arrecadação, devido ao repasse da inflação nos valores dos
prêmios e, outros, em razão do aumento da demanda.
“No (seguro) Viagem, é aumento de demanda mesmo",
afirmou. “O Patrimonial também teve um aumento de
demanda. Tem a ver com a atividade e a retomada de
obras", acrescentou.
Sobre ramo de Saúde Suplementar, Dyogo Oliveira
afirmou que ainda há um "acúmulo de ciclos", com
os procedimentos eletivos que foram adiados ao
longo da pandemia, sendo feitos simultaneamente às
movimentações do dia a dia nas clínicas e hospitais.
"No último trimestre do ano passado e no primeiro

Diretora e superintendente da CNseg
são nomeadas para o CAS-CRSNSP

A Diretora Executiva da CNseg Solange Beatriz
Palheiro Mendes foi nomeada membro titular do
Comitê de Avaliação e Seleção de Conselheiros
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trimestre deste ano ainda, nós fomos muito afetados
por essa sobreposição de sinistros. Devemos chegar
ao segundo semestre deste ano com o processo concluído", afirmou.
Sobre o Seguro Rural, a matéria afirma, também com
base em dados da CNseg, que houve um salto nos
pedidos de indenização no primeiro trimestre, com o
volume de indenizações chegando a R$ 7,1 bilhões.
De janeiro a março de 2022, o setor segurador pagou
R$ 58,7 bilhões em indenizações, benefícios, sorteios
e resgates, alta de 34,5% em base anual, informou,
ainda, a coluna.
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do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de
Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e
de Capitalização (CAS-CRSNSP), representando a
Confederação Nacional das Seguradoras.
A nomeação foi feita pelo secretário Especial
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adjunto do Tesouro e Orçamento do Ministério da
Economia, Julio Alexandre Menezes da Silva, por
meio da Portaria de Pessoal SETO/ME nº 5.909, de
25 de maio de 2022. No mesmo dia, por meio da
Portaria de Pessoal SETO/ME nº 5.910, a superintendente de Acompanhamento Técnico da CNseg,
Karini Teixeira Rezende Madeira, foi nomeada membro suplente do CAS-CRSNSP, também representando a Confederação.
Entre as atribuições do Comitê de Avaliação e
Seleção de Conselheiros do CRSNSP, estão a de

Diretor da CNseg agradece a parceria
do Sincor PR na luta contra a operação
irregular de seguros

O diretor de Relações Institucionais da CNseg, Genildo
Lins de Albuquerque Neto, participou em 26 e 27 de
maio, em Foz do Iguaçu, do “Congresso Brasileiro
dos Corretores de Seguros - BRASESUL 2022”, realizado pelos Sindicatos dos Corretores de Seguros dos
Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Em painel no dia 27, que também contou com a participação do superintendente da Susep, Alexandre
Camillo; do deputado Federal Sergio Souza, do presidente do Ibracor, Joaquim Mendanha; do diretor
Geral da ENS, Tarcisio Godoy, e do coordenador Geral
do Brasesul 2022, José Antonio de Castro, Genildo
Lins disse ter certeza de que, com a recente posse de
Alexandre Camillo na Superintendência de Seguros
Gerais, “o setor de seguros ficará bem melhor”.
O diretor da CNseg destacou a parceria com o Sincor
PR “nas lutas que enfrentamos no Congresso Nacional”,
informando que a CNseg acompanha, atualmente, entre

conduzir o processo seletivo de conselheiros, avaliar
seu desempenho em exercício de mandato e apresentar propostas de alteração de critérios de composição do CRSNSP e de seleção de conselheiros.
O CRSNSP é integrado por dez conselheiros titulares
e oito suplentes, sendo cinco conselheiros indicados
pelo setor público e outros cinco indicados pelas
entidades representantes dos mercados regulados
pela Susep. Sua função é julgar, em última instância
administrativa, os recursos contra penalidades de
natureza administrativa aplicadas pela Susep.

o Congresso Nacional e as 27 Assembleias Legislativas,
um pouco mais de 8 mil projetos de lei. “Um dos pontos
que exigem mais atenção de nós é o da operação irregular de seguros, e o Sincor PR sempre foi um parceiro
nessa luta, conversando com os parlamentares sobre a
importância de se coibir essa atividade”.
Em sua participação, o superintendente da Susep afirmou que o colegiado da autarquia definiu que sua gestão terá quatro principais linhas de atuação: as ações
consolidadas e já aderentes ao mercado e à sociedade
serão mantidas. As ações já estabelecidas, mas não tão
aderentes, serão revisitadas e ajustadas. Já as ações
identificadas como importantes, mas que ainda não
tinham sido iniciadas, serão colocadas em execução.
Por fim, os temas que geram mais impacto, como o
Seguro DPVAT, receberão uma atenção especial.
O Brasesul 2022 foi realizado no Centro de Conven
ções do Hotel Rafain e teve como tema desta edição: “CUSTOMER SUCCESS – Fidelize, Diversifique e
Monetize”. Em paralelo ao evento, aconteceu, ainda, a
“Feira do Mercado Segurador”, com stands das maiores seguradoras do setor.

Clique aqui
e assista ao
painel na
íntegra
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“É preciso colocar a representatividade da
indústria do seguro em seu devido lugar”,
afirma Dyogo Oliveira
O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, participou em 31 de maio, do programa “Mesa
Redonda”, realizado pelo “CQCS” com a participação de diversos jornalistas que cobrem
o setor segurador, com mediação de Kelly
Lubiato, da “Revista Apólice”. Na ocasião,
Dyogo listou seus planos para a Confederação
Nacional das Seguradoras e destacou ações
para ampliar o consumo de seguro no País,
entre outros temas. A entrevista coletiva
contou com os jornalistas Carla Boaventura,
do “CQCS”; Ivanildo Sousa, da “Agência Seg
News”; Karen Soares, do “Panorama Seguro”;
Nicole Fraga, da “Revista Apólice; Paulo Kato,
da “Revista Cobertura”, e Tatiana Pina, da
“Revista Seguro Total”.
“Foi uma felicidade muito grande ter sido convidado
para a CNseg e atuar em um setor que já acompanhava
quando estava no Governo”, disse Dyogo Oliveira. A
seu ver, é “necessário colocar a representatividade da
indústria do seguro em seu devido lugar”. Segundo
ele, a importância do seguro, enquanto atividade
econômica, cuja arrecadação representa mais de 6%
do PIB e financia 23% da dívida pública brasileira,
ainda não é devidamente reconhecida pelo governo.
Dyogo Oliveira, que foi ministro do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão no governo de Michael
Temer, disse, ainda, que gostaria que o Ministério da
Economia tivesse uma equipe dedicada exclusivamente ao setor segurador.
Para Dyogo, além do Governo, a sociedade, como
um todo, precisa também melhor conhecer o setor.
Nesse sentido, informou, a CNseg está preparando
uma grande campanha multimídia de comunicação,
que deve ser lançada no início do segundo semestre,
apresentando tudo que o setor retorna à sociedade de
forma mais tangível, para um melhor entendimento.
Como exemplo, citou os R$ 398 bilhões em indenizações pagas em 2021, sendo que, só de reembolso
de despesas médicas, foram R$ 200 bilhões. “Nossa
despesa com saúde é maior que a do Ministério da
Saúde, que, em anos normais – pré-pandemia -, tem
um orçamento de R$ 130 bilhões”. Já os R$ 23 bilhões
pagos em indenizações relacionadas ao seguro de
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Automóveis no ano passado dariam, segundo ele,
para comprar 380 mil novos veículos, o equivalente a
20% da produção anual de veículos em 2021.
O presidente da CNseg afirma também que “o seguro
ainda tem a imagem de um setor antiquado e pouco
inovador, mas isso é claramente um equívoco. Somos
uma indústria extremamente inovadora, dinâmica,
competitiva e, principalmente, uma indústria que
gera benefícios para as pessoas, possibilitando uma
melhor qualidade de vida.”
Entretanto, esse tão desejado aumento da penetração do seguro na sociedade não depende apenas de
comunicação. Dyogo Oliveira explicou que o seguro
é considerado um “bem superior”, ou seja, seu consumo é diretamente impactado pela renda das pessoas. “À medida que a sociedade vai se sofisticando
e tendo mais acesso a bens, a serviços e a uma maior
compreensão sobre as questões financeiras, naturalmente demandará mais produtos de seguro”. E acrescentou: “não há como vender seguro de carro para
uma pessoa que não tem carro.”.
Questionado sobre sua avaliação a respeito da inserção das Sociedades Iniciadoras de Serviços de Seguro
(SISS) no mercado por meio do open insurance, o
presidente da CNseg disse que essa figura jurídica
foi desnecessariamente copiada das Sociedades
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Iniciadoras do sistema bancário. “O SISS precisa ser
eliminado do programa do open insurance; não fará
nenhuma falta”, afirmou.

acredita que o governo ainda não se deu conta de
toda a potencialidade que a indústria do seguro tem
para colaborar no combate a problemas desse tipo.

O tema das licitações para o Seguro Garantia contra riscos operacionais e de engenharia em obras de
infraestrutura também foi abordado. A esse respeito,
o Dyogo Oliveira informou que está para entrar em
vigor a nova Lei de Licitações, que aumenta consideravelmente a participação do Seguro Garantia, passando de um limite de 5% para 30%, além de prever o “step in”, que é a possibilidade de a seguradora
assumir a obra segurada para concluí-la, ao invés de
simplesmente pagar as indenizações devidas. Dyogo
acredita que o aumento da participação do mercado
segurador pode gerar um enorme impacto no custo
e na qualidade de todas as obras públicas do País.
“Nosso setor segurador está mais do que preparado
para cumprir essa tarefa”, destacou.

O tema das questões ASG (Ambientais, Sociais e de
Governança) também veio à tona na entrevista, e o
presidente da CNseg disse ser um tema cujas potencialidades têm sido pouco exploradas pelo setor,
apesar de sua estreita ligação com essas questões.
“Para o setor, governança é questão de sobrevivência, e a questão social é inerente a uma atividade que
cuida de pessoas, bem como a questão ambiental”. O
Presidente da Confederação lembrou que os impactos das mudanças climáticas sobre a agricultura,
por exemplo, são extremamente relevantes para o
setor. “Temos dado um impulso muito grande a essa
agenda ASG e há um grande número de seguradoras
que adotam esses critérios, desde o momento da formulação dos produtos”, observou.

Sobre o Seguro Rural, que atualmente cobre 17
milhões de hectares de área plantada, “o equivalente a 17 milhões de campos de futebol”, o presidente da CNseg informou que, apenas em 2022, já
foram pagos mais de R$ 7 bilhões em indenizações,
ajudando a manter a capacidade produtiva dos agricultores. “Esse é um exemplo de sucesso, mas há também vários outros segmentos de seguro que merecem a mesma atenção”, afirmou, lembrando a recente
enchente ocorrida em Pernambuco. Para Dyogo, esse
tipo de evento é frequente no Brasil, mas o governo
ainda não conta com um sistema de seguro contra catástrofes, o que, segundo ele, “existe e funciona muito bem em outros países”. Dyogo Oliveira

O último tema abordado foi o do seguro cibernético, que neste ano atingiu o maior patamar de arrecadação, com avanço de 23,4% na comparação com
2021. Para Dyogo Oliveira, esse é mais um exemplo
de como a indústria do seguro é inovadora, já que os
riscos cibernéticos são de difícil gerenciamento e a
atividade hacker é de difícil eliminação. “As pessoas
que praticam esses crimes são muito especializadas
e com acesso quase imediato a novas tecnologias”,
assinalou. Ainda assim, prosseguiu, “o setor se prontificou a oferecer esse produto e tem tido bastante
sucesso”. “Trata-se de mais uma contribuição de
nossa indústria para a continuidade dos negócios das
empresas afetadas por esse tipo de ataque”.

Anuário do Valor Econômico destaca setor de seguros

O jornal Valor Econômico trouxe, encartado na edição de 31 de maio, o anuário “Seguros, Previdência
e Capitalização”. A CNseg participa da publicação
com entrevistas do Presidente Dyogo Oliveira e da
Diretora-Executiva Solange Beatriz, e como fonte dos
números consolidados apresentados sobre o setor
de seguros. Na publicação, a Confederação publicou
anúncio de duas páginas destacando os mais de R$
397 bilhões de indenizações pagos em 2021.

VOLTAR

O cenário atual ainda é de cautela, informa a publicação, sobre o setor segurador, que deve crescer entre
13% e 15% nas vendas nominais em 2022, na comparação com 2021, apesar da estimativa de crescimento do
PIB ser de 1,5% e do IPCA estar próximo dos 9%. “Se
a economia tivesse crescimento maior, nosso desempenho também seria maior, claro. De qualquer forma,
a estimativa de crescimento é muito boa”, afirmou o
Presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, ao anuário.
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A estimativa para o setor em 2022, segundo a CNseg,
é um pouco melhor que a do ano anterior, quando
as vendas, sem contar o DPVAT, foram de R$306,4
bilhões e 11,9% acima das de 2020, em termos nominais, tendo sido 3,3% superior à inflação. “Na pandemia, o setor provou seu valor como proteção
e a sociedade passou a ter uma percepção melhor
sobre a importância de ter um seguro”, disse Dyogo
Oliveira. Como exemplo dessa melhora da percepção
sobre o seguro, o presidente da CNseg citou o Seguro
Rural, cujas vendas em 2021 foram 40% maiores e
com indenizações se aproximando de R$ 7 bilhões.
“As mudanças climáticas impactam cada vez mais o
campo. O volume pago em indenizações mostra o
valor de ter um Seguro Rural”, complementou.
Apesar das previsões positivas, tanto para 2022,
como para os anos seguintes, Dyogo Oliveira não
acredita que a participação do setor no PIB, que hoje
é de 6,3%, considerando a Saúde Suplementar, deva
ser alterada tão cedo. “As crises dos últimos anos
atrapalharam e, para ultrapassar esse nível, é preciso
uma sociedade com mais renda, mais sofisticada em
termos de consumo”, explicou.
A matéria do anuário do Valor sobre open insurance, o sistema de seguros aberto, informa que as
empresas do setor consideram que ainda há muito
trabalho pela frente e que os desafios não são poucos. Com base em dados fornecidos pela CNseg, a
matéria aponta que as seguradoras já investiram R$
25 milhões para desenvolver a estrutura inicial de
governança do sistema. Dyogo Oliveira explica que
o Brasil é pioneiro no open insurance no mundo e
que o sucesso da empreitada dependerá, principalmente, da adesão do público. “O consumidor pode
até se interessar, em um primeiro momento, pela
novidade, mas somente irá incorporar a ferramenta
ao seu cotidiano se encontrar alguma vantagem”,
complementou.
Alegando que o cronograma de implementação do
sistema está muito apertado, ele sugere que seria
mais eficiente focar na inserção inicial dos produtos
massificados, direcionados às pessoas físicas. Outra
questão apontada por ele é que o open insurance
faria mais sentido com uma agenda de acesso facilitado aos corretores, mas, em vez disso, “o que estamos vendo é a criação da figura do SISS (Sociedades
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Iniciadoras de Serviço de Seguro), cujo papel não
está claro”.
A avaliação da CNseg, informada na matéria sobre as
mudanças climáticas, é de que o setor segurador do
País está cada vez mais comprometido com questões
sustentáveis, razão pela qual já vem considerando
aspectos relacionados às mudanças climáticas ao
avaliar ativos para investir recursos próprios, reservas técnicas, fundos de previdência e outros recursos
financeiros. De acordo com a Confederação, é importante que as seguradoras tenham bases de dados
consolidadas, acessíveis e integráveis, já que, sem
elas, enfrentarão obstáculos para o desenvolvimento
de metodologias de precificação e gestão de riscos
de sustentabilidade com base em cenários climáticos.
Diante da relevância da questão, a Susep concluiu
recentemente uma consulta pública para estabelecer
diretrizes e requisitos de sustentabilidade no setor.
“Apesar de muitas seguradoras possuírem políticas
socioambientais consolidadas, ao criar regras e definir elementos mínimos para as supervisionadas, a
Susep estabelecerá parâmetros para que elas estejam na mesma página”, explicou a Diretora-Executiva
da CNseg Solange Beatriz Palheiro Mendes.
O anuário Seguros, Previdência e Capitalização
trouxe, ainda, matérias sobre riscos cibernéticos,
insurtechs e sobre os setores de previdência privada,
saúde suplementar e capitalização, entre outras, além
de um anúncio de duas páginas da CNseg.

Clique aqui para ler a publicação na íntegra (exclusiva para assinantes do veículo)
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Anúncio da CNseg é destaque no anuário do Valor Econômico sobre seguros

O anuário do jornal Valor Econômico sobre Seguros, Previdência e Capitalização encartado nesta terça-feira, 31 de
maio, no jornal trouxe um anúncio da CNseg. A peça informa que, em 2021, o setor segurador retornou à sociedade,
na forma de benefícios, indenizações, resgates, sorteios e despesas médicas e odontológicas, R$397,5 bilhões.
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