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Diretoria CNseg

A reunião do Conselho Diretor da Confederação das Seguradoras, presidida por Marcio Sêroa de Araujo 
Coriolano, no dia 18, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Notícias do Presidente

• Reforma da Previdência | CSLL: noticiada a exclusão das empresas de seguros, previdência privada 
aberta e capitalização do parecer final da Comissão Especial da Reforma da Previdência, que impro-
priamente majorava a CSLL para o mercado segurador.

• Participação no Almoço do Mercado Segurador do SindSeg RS em 10/07: relatada a participação 
do presidente da CNseg no Almoço do Mercado Segurador, realizado pelo SindSeg RS, ocasião em 
que proferiu palestra.

• Iniciativa de Mercado de Capitais em 09 e 11/07: comentada a participação de representantes da 
CNseg, FenSeg, FenaPrevi e FenaCap na primeira reunião da Iniciativa de Mercado de Capitais (IMK), 
realizada em 11 de julho, sob a coordenação do Ministério da Economia.

• MP Liberdade Econômica: informada a aprovação, em 11 de julho, do relatório da Medida Provisória 
881/2019 (Liberdade Econômica) sem o artigo que pretendia  legitimar a atuação de mútuas de 
proprietários ou possuidores de bens móveis e imóveis.

Notícias das Federações

• FenaPrevi: representando o presidente da FenaPrevi, Jorge Pohlmann Nasser, o 1º vice-presidente 
da FenaPrevi, Edson Franco, apresentou as estatísticas do setor e comentou os assuntos de interesse 
da Federação.

• FenSeg: o presidente da FenSeg, Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade, compartilhou, 
dentre outros assuntos, o andamento da nova Lei de Licitações (PL 1292/95) e as estatísticas do setor.

• FenaCap: o presidente da FenaCap, Marcelo Gonçalves Farinha, apresentou as estatísticas da capita-
lização e comentou assuntos de interesse da FenaCap.

Representação Institucional:

Aprovados os representantes da CNseg para as seguintes entidades externas: 

• Reunião atuarial IFRS 17 da Susep: Manuelle Garcez (Sul América) como titular; 
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• GT de Seguros Inclusivos da FIDES: Solange Beatriz Palheiro Mendes (CNseg) e Pedro Henrique 
Fernandes Pinheiro (CNseg);

• GT de Solvência da FIDES: Leandro Mendonça de Oliveira Santos (CNseg); 

• GT Extreme Events da Global Federation of Insurance Associations (GFIA): Luciana DallAgnol 
(CNseg); 

• Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Unep FI): Solange 
Beatriz Palheiro Mendes (CNseg) e Pedro Henrique Pinheiro (CNseg), respectivamente, titular  
e suplente; 

• Microinsurance Network: Pedro Henrique Fernandes Pinheiro (CNseg) e Bernardo Graciolli Moreira 
Barroso (CNseg);

• GT Técnico do Fundo de Compensação de Variações Salariais do Ministério da Economia: 
Armando Petrillo Grasso (consultor) e Antonio Carlos (consultor), respectivamente, titular e suplente; 

• Vice-Presidência Administrativa e Financeira do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem: 
Luís Felipe Fernandes de Oliveira Santos (CNseg).

Apresentação das Comissões Temáticas:

• Comissão de Assuntos Fiscais: realizada apresentação pela presidente da Comissão, Patricia Rocha 
(Porto Seguro), sobre o conteúdo das reformas tributárias em tramitação no Congresso Nacional, 
em especial a PEC 45/19, do deputado Baleia Rossi, elaborada com base na proposta do Centro de 
Cidadania Fiscal (CCiF). A PEC visa simplificar o sistema tributário nacional pela unificação de tributos 
sobre o consumo, criando o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS) de competência dos 
três entes federativos. 

• Comissão de Ouvidoria | Relatório das Ouvidorias: realizada apresentação pelo presidente da 
Comissão, Silas Rivelle Jr. (Unimed Seguradora S/A), sobre o Relatório de Atividades das Ouvidorias 
2018 da CNseg. O documento, publicado no portal da CNseg, aponta o diagnóstico das demandas 
do consumidor de seguros e demonstra a efetividade das Ouvidorias na solução dos problemas  
do segurado.

CONSEGURO 2019

Comunicado que o evento será realizado em 04 e 05 de setembro de 2019, no Centro Internacional de 
Convenções do Brasil (CICB), em Brasília. Durante as manhãs, serão realizadas as plenárias e à tarde, ocor-
rerão os eventos paralelos (Conferência de Sustentabilidade e Diversidade, Encontro Nacional de Atuários, 
Conferência de Proteção do Consumidor de Seguros e Seminário de Controles Internos & Compliance, 
Auditoria e Gestão de Riscos). 

Conselho de Ética

Aprovados os nomes dos seguintes executivos para atuarem no Conselho de Ética da CNseg (mandato junho 
2019 a junho 2022): Arlindo Simões Filho (Sompo Seguros), João Francisco Borges da Costa (HDI), Jair Lacerda 
(Bradesco), Renato Russo (Sul América), Jorge de Souza Andrade (Capemisa) e José Maria Corsi (Liderança). 
Pendente o voto do representante da Mapfre.
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Comissões
Temáticas

Processos e Tecnologia da Informação e 
GT IFRS 17 (reunião conjunta)

Presidente: José Camilo Ciufatelli (Tokio Marine)
Coordenador do GT: Gustavo Tintel (CNseg)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 01/07
Assuntos tratados:
• Apresentação das empresas:

 » Impacto do IFRS 17 nas organizações 
– Deloitte;

 » Solução SAP para o IFRS 17 – SAP;
 » Perguntas e respostas.

Gestão de Risco

Presidente: Laurindo Lourenço dos Anjos (Itaú Vida 
e Previdência) 
Conference Call 
Data: 04/07 
Assunto tratado:
• Debate entre os gestores de riscos sobre os 

potenciais impactos decorrentes da Lei Geral 
de Proteção de Dados (material sobre a LGPD 
preparado pela Superintendência Jurídica  
da CNseg).

Sustentabilidade e Inovação

Presidente: Fátima Lima (Mapfre)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 04/07
Assuntos tratados:
• O impacto das tendências tecnológicas na 

indústria de seguros do mercado brasileiro e a 
comparação com a visão das empresas do setor: 
pesquisa de mercado;

• GTs 2 e 3: Relatório de Sustentabilidade do Setor 
de Seguros e evento de lançamento;

• GT 3: Riscos Emergentes;
• GT de Eventos Climáticos da FenSeg;
• GT TCFD: Resultado da pesquisa da Susep;
• UNEP FI Regional Roundtable;
• Workshop Responsible Insurance;
• Apresentação da nova Network Co-ordinator for 

Latin America & Caribbean da UNEP-FI.

Assuntos Fiscais

Presidente: Patrícia Rocha Silva (Porto Seguro)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 05/07
Assuntos tratados:
• Discussões e análise sobre as Propostas de 

Reforma Tributária;
• Criação de ambiente de fórum para a Comissão;
• Revisão de assuntos pendentes e priorização de 

temas para discussão;
• Outros assuntos:

 » IR/CS - Tributação pelo regime de caixa (Lei 
12.973);
 » Anpei - Inovação tecnológica;
 » Porto - (i) Retorno sobre pedido de 

dispensa de obrigações estaduais; (ii) 
Autuação VA e VR (pedido de relação de 
clientes para as administradoras de cartões; 
 » Discussão da não incidência do INSS sobre 

os 6% descontados dos funcionários;
 » PIS/COFINS - Receita Financeira 

- Compartilhamento da análise dos 
posicionamentos administrativos. 
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Processos e Tecnologia da Informação

Presidente: José Camilo Ciufatelli (Tokio Marine)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 10/07
Assuntos tratados:
• Atualização sobre o GT Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais – LGPD (SEJUR);
• Benchmark sobre softwares utilizados na área 

fiscal;
• Arquivo RNS x nova placa do Detran (atualização 

SUPEN);
• Atualização sobre demandas regulatórias da 

Susep - SRO e consulta pública sobre cobertura 
intermitente/vigência reduzida (atualização pelo 
representante da FenSeg);

• Pesquisa sobre SQF;
• Insurance Meeting 2019;
• Outros assuntos.

Assuntos Jurídicos 

Presidente: Washington L. B. da Silva (Zurich 
Minas Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Presencial SP
Data: 10/07
Assuntos tratados:
• Súmula STJ nº 632 - Nos contratos de seguros 

regidos pelo Código Civil, a correção monetária 
sobre indenização securitária incide a partir da 
contratação até o efetivo pagamento;

• Normas em consulta pública Susep: 
 » Consulta Pública Susep 03/19 - Minuta de 

Circular - Dispõe sobre a estruturação de 
planos de seguros com vigência contratual 
reduzida e com cobertura intermitente, e dá 
outras providências;
 » Consulta Pública Susep 04/19 - Minuta de 

Resolução - Altera a Resolução CNSP nº 117, 
de 22 de dezembro de 2004 (conceito de 
Acidentes Pessoais).

• Notícias 7º Colóquio de Proteção do Consumidor 
de Seguros ocorrido em 25 e 26/06, em Cuiabá;

• Termo de Cooperação Fundação de Proteção e 
Defesa do Consumidor – Procon SP;

• Atualização GT LGPD;
• Lei nº 17.109/19, do município de São Paulo 

- Institui o Código Municipal de Defesa do 
Consumidor;

• Lei nº 13.848/19 (Agências Reguladoras) - 
Dispõe sobre a gestão, a organização, o 
processo decisório e o controle social das 
agências reguladoras, altera a Lei nº 9.427/96, 
a Lei nº 9.472/97, a Lei nº 9.478/97, a Lei nº 
9.782/99, a Lei nº 9.961/00, a Lei nº 9.984/00, a 
Lei nº 9.986/00, a Lei nº 10.233/01, a Medida 
Provisória nº 2.228-1/01, a Lei nº 11.182/05, e a 
Lei nº 10.180/01;

• PL (GO) nº 210/19, do deputado Bruno Peixoto 
- Altera a Lei nº 20.415/19, que impõe sanções 
às seguradoras que praticarem condutas lesivas 
aos segurados ou a terceiros e adota outras 
providências. Razões de veto. 

Resseguro

Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine) 
Conference Call
Data: 12/07
Assunto tratado:
• Prêmio de Reintegração.

Ouvidoria

Presidente: Silas Rivele
Videoconferência: RJ/SP
Data: 15/07
Assuntos tratados:
• Relato e próximos passos: 7º Colóquio de 

Proteção do Consumidor – Centro-oeste
• Relatório das Atividades das Ouvidorias do 

Mercado de Seguros: 
 » Folder e Relatório de 2018;
 » Apresentação do Relatório das Atividades 

das Ouvidorias para o Conselho Diretor  
da CNseg.

• 9ª Conferência de Proteção do Consumidor de 
Seguros – 5 de setembro, das 15h15 às 18h30, na 
Conseguro;

• Resultado da Pesquisa de Demanda – Realização 
de cursos no âmbito da Comissão;



Julho 2019
06

• Notificações do Procon de Vitória (ES) sobre a 
precificação do seguro auto;

• Apresentação da estrutura da Ouvidoria da Amil 
Assistência Médica Internacional;

• Indicação de temas para rodadas de benchmark 
na Comissão;

• Outros assuntos.

Resseguro

Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 18/07
Assuntos tratados:
• Prêmio de Reintegração - ofício CNseg, ANRe e 

Fenaber enviado em 15/07, e próximos passos;
• GT Template Padrão – proposta da Fenaber para 

utilização de template padrão, entre seguradoras 
e resseguradoras, com o objetivo de uniformizar 
as informações prestadas pelas cedentes;

• Relato do GT sobre a interpretação e aplicação 
da Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de 
Dados): SEJUR;

• Atualização de assuntos da FenSeg:
 » Pool de Riscos Nucleares > Fenaber e ANre 

realizaram reunião na Susep em março, em 
conjunto com representantes do pool alemão, 
suíço e de UK para falar sobre a criação de 
um consórcio de riscos nucleares no Brasil. O 
assunto foi submetido à Diretoria da FenSeg, 
avaliação da CESC (FenSeg);

• Mapa estratégico da Comissão da CNseg;
• Outros assuntos.

Inteligência de Mercado

Presidente: Alex Korner (Santander Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 23/07
Assuntos tratados:
• Avisos gerais;
• Apresentação do tema “Economia compartilhada” 

por Eduardo Lapa, da Intelligence Hub;
• Apresentação do “Prêmio Inovação em Seguros” 

pela SUPEV;
• Apresentação dos GTs 2019: Público Sênior (2ª 

fase) / Economia Compartilhada.

Assuntos Fiscais 

Presidente: Patrícia Rocha Silva (Porto Seguro)

Videoconferência: RJ/SP

Data: 24/07

Assuntos tratados:
• Atualização sobre a apresentação da presidente 

da Comissão sobre Reforma Tributária ao 

Conselho Diretor da CNseg;

• Próximos passos da Comissão.

Gestão de Risco

Presidente: Laurindo Lourenço dos Anjos (Itaú 

Vida e Previdência)

Videoconferência: RJ/SP

Data: 25/07

Assuntos tratados:
• SRO - dividir com os gestores de risco a 

avaliação feita pela consultoria jurídica e 

sinalizar os potenciais impactos;

• Relato sobre call da LGPD; 

• Riscos emergentes (envio da pesquisa) e 

discussão sobre a pauta que será abordada na 

Conseguro;

• Prêmio de reintegração - mudança de regra 

– riscos; 

• SCI andamento.

Investimentos 

Presidente: Roberto Takatsu (HDI Seguros)

Videoconferência: RJ/SP

Data: 26/07

Assuntos tratados:
• Relato da reunião com Tesouro Nacional, em 

Brasília no dia 05/07;

• Flexibilização da Norma de Investimentos 

- confirmação e oficialização do Grupo de 

Estudos;

• Capital Híbrido - relato da proposta de estudo 

do BNP Paribas;

• Recebíveis de cartão de crédito - proposta de 

utilizar como redutor de provisão.
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A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, presidida por Antonio Trindade, no dia 
4, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Relatos/Apresentações:
• Comissão de Transportes – O presidente da Comissão, Paulo Alves (Axa XL), fez breves 

comentários sobre os seguintes temas:
 » Revisão do Clausulado do Produto Padronizado do Embarcador;
 » Apontamentos técnicos sobre os impactos do PLC 75/18 na cadeia de suprimentos e 
consequentemente dos seguros de Transportes;

 » Normatização dos procedimentos mínimos para avaliação das empresas de Gerenciamento de 
Riscos realizado pelo GT de Gerenciamento de Riscos;

 » Discussão sobre procedimentos e prestação de serviços realizados pelo GT de Sinistros;
 » Melhor interação com a Subcomissão de Aeronáuticos e Cascos;
 » Evento aberto ao setor de seguros – Workshop previsto para 20/08;

 - Diagnóstico sobre implantação do Cte e MDFe – Averbação antes do início dos embarques;
 - Logística 4.0 – Impacto nos seguros de Transportes;
 - Desembaraço de mercadorias sobre águas.

 » Acompanhamento das argumentações técnicas relativas às questões envolvendo Sanções e 
Embargos (endereçamento realizado pelas Comissões Jurídica e de Resseguro); 

 » Lançamento do Guia de Boas Práticas;
 » Fomento à adesão ao RNS;
 » Avaliação da revisão dos produtos de RCTR-C, RCF-DC, RCTA-C, RCTF-C e RCA-C.

Ao término da apresentação, a Diretoria sugeriu ações acerca de determinados temas:
a) RNS – continuar sensibilizando as empresas sobre a importância do RNS, considerando também 

as iniciativas que são adotadas no âmbito da Comissão de Prevenção e Combate à Fraude;
b) PLC 075/18 – continuar a discussão, sempre envolvendo escritório de Brasília/CNseg, com vistas 

a sensibilizar o relator sobre a necessidade de retirar do Projeto de Lei os itens que impactam o 
mercado segurador, em especial as referências sobre Gerenciamento de Riscos, principal problema 
detectado no texto;

c)  Cláusula de Embargos e Sanções – aguardar resposta da Susep ao Ofício que já foi encaminhado 
e tentar argumentar com a área de produtos da autarquia na expectativa de obtermos uma 
resposta conclusiva sobre o tema.

• Subcomissões de Aeronáuticos e Cascos Marítimos – O coordenador da Subcomissão, Carlos 
Polizio (Mapfre), fez os seguintes relatos:

 » Subcomissão de Aeronáuticos: 
 - Atualização anual dos limites seguro RETA a partir 1º de junho – Circular Fenseg 02/19;
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 - Discussão sobre elevada sinistralidade na Aviação Geral e apresentação da empresa AirJob sobre 
medidas de prevenção de perdas para o setor. Nova apresentação da empresa G&R no dia 07/08;

 - Implantação da Circular 559/17 referente ao seguro de RC Hangar e RC Aeroportuário (danos 
consequentes / lucros cessantes);

 - Pré-organização Workshop de Seguro Aeronáutico a ser promovido pela Subcomissão em 
outubro 2019. 

 » Subcomissão de Cascos Marítimos:
 - “Projeto Náutico” (reunião dia 02/07). Voltado exclusivamente para embarcações de recreio, inclui 

participação da equipe técnica do IRB, com o objetivo de “mapear” informações de sinistros, 
identificar Centros de Serviços Especializados, desenvolver estudo relacionado a sinistros de 
incêndios, entre outros pontos. Conta com participação das principais seguradoras do setor. 
Proposta para publicação exclusiva (Revista Náutica);

 - Criação de Grupo de Trabalho para o seguro DPEM. Seu objetivo é elaborar produto que atenda às 
necessidades e posteriormente apresentar à Susep e à Marinha.

Respondidas as questões apresentadas pela Diretoria. A orientação quanto à realização do estudo sobre 
o Seguro DPEM é no sentido de que nossas propostas já cheguem desenhadas para apresentação à 
Susep.

Sobre o projeto náutico, a Diretoria sugeriu que fosse reforçado o convite com o propósito de que mais 
seguradoras passem a integrar o referido projeto.       

• Comissão de Prevenção e Combate à Fraude – O presidente da Comissão, Anderson Mendonça (Sul 
América), discorreu sobre os seguintes temas:

 »  Bases de dados utilizadas/ferramenta IBM i2;
 » Solução Integral de Predição de Indicadores de Fraude;
 » Implantação da 2ª fase da solução de prevenção e combate à fraude; 
 »  Alertas;
 » Workshops;
 »  Casos judiciais em curso;
 » Resultados financeiros alcançados. 

Ao final da apresentação, foi ressalvada pela Diretoria a importância do compartilhamento de dados, 
através do RNS, para obtenção de maior sucesso na detecção de fraudes criminosas.

• Superintendência de Negócios da CNseg - Foram divulgadas as seguintes informações:
 » Composição da SUPEN 

 - Geradoras de Receitas (SISEG/SNG);
 - Não Geradoras de Receitas (TI, Soluções Internas e Prevenção à Fraude).

 » Compartilhamento de Informações
 - Informações baseadas em dados públicos;
 - Informações baseadas em dados das associadas.

A Sra. Therezinha Vollu colocou-se à disposição para, em próxima oportunidade, aprofundar  
mais os temas e falar um pouco mais sobre os projetos que mais são utilizados pelas  
associadas da FenSeg.
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• Superintendência Jurídica da CNseg – Foram apresentados os seguintes temas sobre a Lei Geral 
de Proteção de Dados:

 » Histórico, Abrangência, Criação da APPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados;
 » Princípios mais Relevantes, Direitos do Titular dos Danos Pessoais;
 » Principais Aspectos/Bases Legais para o Tratamento de Dados;
 » Desafios para o Setor Segurador. 

 

Palavras do Presidente:
Dando sequência à reunião, o presidente Antonio Trindade comentou, em breves palavras, os  
seguintes assuntos:

• Andamento dos trabalhos de E&Y; 
•  Lei das Licitações – Alguns destaques a serem votados, quando ainda houver espaço para tentar ajustes;
• Agendamento de reunião com representantes da Seguradora Líder para estudar alterações no 

seguro DPVAT. A FenSeg terá reunião com Susep para apresentação dessas sugestões.

Pauta Deliberativa:
• Composição das Comissões Temáticas da CNseg – Aprovação das seguintes substituições:

 » Comissão de Digitalização - Canabarro Pereira Neto (Mapfre) no lugar de Andre Caselli (Mapfre);
 » Comissão de Investimento - Flavio Souza (Banestes) no lugar de Eliane Endlich (Banestes).

Pauta Informativa:
• Afundamento de Bairro em Maceió – Dada ciência à Diretoria que, para desenvolver estudo 

acerca do tema, será criado Grupo de Trabalho Multidisciplinar. Num breve levantamento, a partir 
das informações recebidas das seguradoras, foram identificados mais de 1400 riscos segurados, 
distribuídos entre seguros residenciais, habitacionais e condomínios. Alguns riscos já foram 
sinistrados, inclusive já ocorreram pagamentos de indenizações. 

• Consulta Pública Susep nº 03/19 – Seguros Intermitentes.
Divulgado que a FenSeg está consolidando as sugestões enviadas por suas associadas, que serão, 
posteriormente, encaminhadas à Susep em conjunto com as propostas elaboradas pela FenaPrevi.

• Ramo Automóvel – Retomada do Projeto Desmonte.  
Referendada pela Diretoria a retomada do projeto desmonte, buscando os locais onde o assunto já 
está em fase mais adiantada.   

• Kit Mídia – Seguro Rural.
Divulgado o kit mídia preparado para as entrevistas do seguro rural, projeto que conta com o apoio 
da Diretoria.

• Quadro de acompanhamento das ações deliberadas pela Diretoria
Incluído no material da reunião, para conhecimento da Diretoria, o quadro atualizado das 
demandas geradas pela Diretoria da FenSeg bem como os assuntos dispostos no Plano de 
Regulação da Susep para 2019.

• Evento: 
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 » Riscos Cibernéticos – 18/06 – Escola Nacional de Seguros - Relatado, para ciência, que o evento 
foi bastante positivo para o mercado, com participação de 113 pessoas.

 » 7º Colóquio de Proteção do Consumidor de Seguros - Foram relatadas as seguintes 
conclusões do 7º Colóquio:

 - Residencial/Habitacional/Condomínio: Apresentação sem questionamentos por parte do 
Procon;

 - Automóveis: Necessidade de melhor divulgação dos conceitos de peças originais e genuínas, 
inclusive para nossas ouvidorias. APVs não são reconhecidas como relação de consumo. O 
Procon não registra queixa (importante confirmar com E&Y).

 - Garantia Estendida e Celulares: Questão de “venda casada” no garantia estendida (explicar 
que venda bem feita independe de distribuidor e que não deveria ser considerada venda 
casada).

 . Cobertura de furto simples. Demanda para ofertar cobertura opcional ao cliente.
 . Recorrência de reparos sem solução.
 . Sugestão para melhoria de rede referenciada.

• Demonstrações Financeiras – Orçadas e realizadas – Maio/2019
Foram distribuídos aos Diretores, para ciência, os relatórios das Demonstrações Financeiras de 
abril/2019.

• Estatísticas da Susep – Abril/2019
Apresentadas as estatísticas da Susep referentes ao mês de março/2019, para ciência dos diretores. 
O caderno completo de estatísticas ficará disponibilizado no fórum da FenSeg.

Comissões

Riscos Patrimoniais Massificados

Presidente: Jarbas de Medeiros Baciano (Porto 
Seguro)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 02/07
Assuntos tratados:
• RNS – Patrimoniais – análise de relatórios;
• Discussão - IP Residencial - atualização;
• Discussão - IP Empresarial - atualização;
• Comentários do presidente sobre a participação 

no 7º Colóquio;
• Acompanhamento do Plano de Ação 2019; 
• Assuntos gerais.

Transportes

Presidente: Paulo Alves (Axa XL)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 02/07
Assuntos tratados: 
• Desembaraço de Mercadorias sobre Águas – GT: 

Martin Molla (AIG); Helio Almeida (Starr); Marcelo 
Van Cleef (Fairfax); Aline Watanabe (XL); Marcos 
Costa (Mapfre);

• Atualização Circular Susep – 354/2007 – GT: 
Paulo Robson Alves (AXA XL); Marcos Costa 
(Mapfre); Marcos Antonio Siqueira (Liberty); 
Salvatore Lombardi (Argo);  Ricardo Beyer 
(Mitsui); Rose Matos (Porto);
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• Cláusula de Embargos e Sanções;
• Guia de Boas Práticas;
• Atualização PLC 75 (ex PL 4860) – Marco 

Regulatório do Transporte Rodoviário de Cargas 
– Audiência Pública;

• Evento Transportes;
• Assuntos diversos.

Prevenção e Combate à Fraude

Presidente: Anderson Mendonça (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 04/07
Assuntos tratados: 
• Relatos dos Grupos de Trabalho: Assistência 24h, 

Patrimonial, Transporte, Automóvel e SQF;
• Lei Geral de Proteção de Dados;
• Assuntos jurídicos;
• Assuntos gerais.

Garantia Estendida & Afinity

Presidente: Luis Henrique Meirelles Reis (Zurich 
Minas Brasil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 05/07
Assuntos tratados: 
• Comentários sobre o 7º Colóquio;
• Impressão do Manual de Boas Práticas do Varejo;
• Atualização do tema - “Simplificação do Bilhete 

de Roubo e Furto”;
• Resposta da Susep ao Ofício 12/2019 – 

Resolução 369/2018;
• Decisão sobre o nome da Comissão;  
• Assuntos gerais.

Assuntos Jurídicos

Presidente: Sylvia Rocha (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 12/07
Assuntos tratados: 
• Carta Nortix;
• Audiência na Comissão de Defesa do 

Consumidor da AL RS;
• Perda Parcial – Tempo de Reparo – Visão Susep;

• Termo de Cooperação Procon SP;
• PL 5017/2009;
• Assuntos gerais.

Automóvel

Presidente: Eduardo Dal Ri (Sul América)
Data: 17/07
Videoconferência: RJ/SP
Assuntos tratados:
• Ações do mercado segurador;
• Tabela FIPE;
• Pátio Legal RJ;
• Assuntos da Subcomissão de Sinistros; 
• Sindseg-PR/MS;
• Assuntos da SUPEN;
• Assuntos gerais.

Seguro Rural

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Data: 18/07
Videoconferência: RJ/ SP
Assuntos tratados:
• Inclusão de nova seguradora na Comissão: BTG 

Pactual Seguros;
• Subvenção Federal;
• Subvenção Estadual;
• Instituto PensarAgro;
• Relatos dos Grupos de Trabalho: 

 » GT Equipamentos e Penhor Rural;
 » GT Assuntos Susep;
 » GT Peritos;
 » GT Pro Agro;
 » GT Revisão das Regras de Subvenção;
 » GT Análise de Risco;
 » GT RNS Rural;

• Assuntos gerais.

Riscos de Crédito e Garantia

Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 18/07
Assuntos tratados: 
• Comentários sobre reuniões com a Susep;
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• Discussão sobre o projeto de construção do 
autódromo no Rio de Janeiro;

• Completion Bond - pauta com BNDES;
• Notícias sobre Seguro Garantia, corrupção e 

contratos públicos, bem como acórdão do TCU;
• Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativos

Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos 
(Tokio Marine)
Presencial SP
Data: 23/07
Assuntos tratados: 
• Cosseguro – continuidade;
• Nichos diferenciados – Continuidade dos 

estudos; 
• Contabilização do Prêmio de Reintegração 

– Diferimento; 
• Assuntos gerais; 
• Palestra com a Dra. Angélica Carlini –  

RC Profissional.

Riscos de Engenharia
Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Presencial SP
Data: 23/07
Assuntos tratados:
• Evento “Mediação e Arbitragem” – definir data e 

programação;
• Leg02/03 x Equipamentos/máquinas protótipos 

– Comentários do GT sobre a evolução dos 
estudos;

• Clausulado diferenciado para Obras Grupo I;
• Engenharia de Riscos (boas práticas);
• Assuntos gerais.

Diretoria FenaPrevi
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Jorge 
Pohlmann Nasser, no dia 17, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

• ITCD;
• Reunião no Tesouro Nacional, realizada no dia 05;
• Reuniões realizadas no âmbito da “Iniciativa Mercado de Capitais” (Ministério da Economia); 
• As recentes reuniões realizadas na Susep; 
• Proposta de estudo para criação do Instituto de Estudos Avançados de Previdência e Vida, bem 

como da escolha dos diretores mentores das Comissões Técnicas da Federação e das indicações 
para o Conselho de Ética da CNseg; 

• Aprovação da solicitação da Prudential, para passar a ser representada na Diretoria Estatutária por 
seu presidente, David Legher Aguilar.
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Assuntos Jurídicos

Presidente: Greicilane Ruas (Icatu)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 05/07
Assuntos tratados:
•  Súmula 620: a embriaguez do segurado 

não exime a seguradora do pagamento da 
indenização prevista em contrato de seguro de 
vida;

• ITCMD;
• Substituição da TR por índice de preços (IPCA/

IGPM) nos planos de benefícios de previdência 
privada;

• Vedação ao reajuste por faixa etária;
• Ação civil pública determinando à Susep a 

alteração de normativos;
• Responsabilidade do dever de informação ao 

segurado a respeito das cláusulas contratuais 
limitativas/restritivas nos contratos de seguro de 
vida em grupo;

• Invalidez parcial;
• Projetos tramitando no Congresso Nacional 

acerca da penhorabilidade de recursos de planos 
de caráter previdenciário;

• Projeto de Lei nº 2002/19 – Altera a Lei nº 
10.741/13 (Estatuto do Idoso) e a Lei nº 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor) para instituir 
regras especiais para contratos de seguros de 
vida celebrados por idosos;

• Código Municipal de Defesa do Consumidor – 
São Paulo;

• Aspectos relacionados à Resolução CNSP 365/18 
- Seguro Prestamista.

Investimentos

Presidente: Marcelo Otávio Wagner (BrasilPrev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 25/07
Assuntos tratados: 
• Circular Susep nº 585/19;
• Publicação do desempenho dos FIEs no site  

da Susep; 

Comissões

• Relato da reunião no Tesouro Nacional;
• Relato da reunião sobre Iniciativa Mercado de 

Capitais / Ministério da Economia;
• Análise de estrutura de FIE;
• Recebível de cartão de crédito como redutor do 

passivo;
• Aspectos relacionados ao limite para aplicação 

por emissor, estabelecido na Resolução CMN 
4.444/15. 

Produtos de Risco

Presidentes: Ana Flávia Ribeiro Ferraz (Bradesco 
Vida e Previdência) 
Videoconferência: RJ/SP
Data: 29/07 
Assunto tratado: 
Assuntos tratados: 
• 7º Colóquio de Proteção do Consumidor de 

Seguros;
• Resolução CNSP nº 365/18 - Dispõe sobre as 

regras e critérios para operação do seguro 
prestamista e dá outras providências: resposta 
da Susep ao Ofício 07/19;

• PL 4007/19 - Altera a Lei nº 13.146/15 (lei 
brasileira de inclusão da pessoa com deficiência), 
para vedar, na contratação de seguros de 
pessoas, tratamento discriminatório em razão da 
deficiência do contratante;

• Seguro de pessoas com capital global: e-social / 
extinção da GFIP;

• Plano de Trabalho para 2019 – criação de GTs.
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Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, no dia 17, tratou 
dos seguintes assuntos, entre outros:

Deliberações:
 » Aprovação da ata de 19/06/19;

Conhecimento:
 » Apresentação do membro representante da FenaCap no CRSNSP, José Maia, sobre os trabalhos em 
andamento no conselho;

 » Apresentação do presidente da Comissão de Produtos e Coordenação, Natanael Castro, do 
andamento dos trabalhos referentes aos pontos do Marco Regulatório a serem discutidos com  
a Susep;

 » Apresentação da presidente da Comissão de Comunicação, Roberta Monteiro, sobre a indicação da 
realização de pesquisa institucional do mercado de capitalização;

 » Iniciativa do Mercado de Capitais – IMK - Relato sobre a reunião ocorrida em 11/07/19;
 » Execução orçamentária janeiro a junho 2019 – dado conhecimento à Diretoria da receita e despesas 
dos 6 primeiros meses de 2019;

 » Apresentados os dados estatísticos do mercado de capitalização maio/19;
 » A Diretoria tomou conhecimento do andamento dos seguintes assuntos: Lei Geral de Proteção de 
dados (LGPD), Sistema de Registro Eletrônico de Operações (SRO), Lavagem de Dinheiro e Conselho 
de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados;

 » Atas das Comissões Técnicas - dado conhecimento sobre as atas aprovadas.
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Comissões

Produtos, Atuarial e de Tecnologia

Presidente: Natanael Castro (Sul América 
Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP/RS
Data: 11/07
Assuntos tratados:
• Marco regulatório – apresentação dos 5 

coordenadores do GT Modalidades, sobre os 
assuntos a serem tratados na Susep;

• Relato das Comissões Atuarial e de Processos e 
Tecnologia da Informação, da CNseg.

Comunicação

Presidente: Roberta Andrioli (Brasilcap)
Videoconferência: RJ/SP/RS
Data: 11/07
Assuntos tratados:
• Apresentação pela BTG dos resultados das 

mídias sociais da FenaCap;

• Apresentação pela Link Comunicação das ações de 
comunicação e imprensa realizadas em junho/19;

• Pesquisa Institucional FenaCap;
• Relato Comissão de Comunicação e Marketing 

da CNseg.

Assuntos Jurídicos e Controles Internos

Presidente: Simone Ayub Moregola (Liderança 
Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 15/07
Assuntos tratados:
• Relatos dos representantes da FenaCap nas 

Comissões Temáticas da CNseg;
• Andamentos dos Projetos de Lei;
• GT Incentivo; 
• PL nº 7835/17.

Diretoria FenaSaúde 
Não houve reunião da Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar em julho.
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Técnica de Saúde
Presidente: Flávio Bitter (interino)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 04/07
Assuntos tratados:
• Agenda Regulatória – Avaliação da Proposta da 

ANS da DICOL de 28/06;
• Análise de Impacto Regulatório (AIR) – 

apreciação de RN (DICOL 28/06);
• Solicitação pela ANS de Indicadores de 

Relacionamento com Prestadores (Ofício Circular 
nº 09 ANS);

• Portabilidade - Report de encaminhamentos;
• Composição da Presidência e Vice-Presidência 

da Comissão;
• Notícias:

 » ACP Procon - RN 195/09 – atualização;
 » Súmula 27 ANS – atualização. 

Jurídica
Presidente: Carlos Ernesto Henningsen  
(Golden Cross)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 11/07
Assuntos tratados:
• Temas para workshops;
• Governança das contratações;
• Impossibilidade de rescisão imotivada de 

contratos com menos de 30 vidas;
• ACP Procon/RJ – Vedação à multa por rescisão 

contratual;
• Recursos Repetitivos:

 » Cobertura extra Rol;
 » Reajuste por faixa etária em planos coletivos;
 » Abusividade de coparticipação para 
internação superior a 30 dias por transtornos 
psiquiátricos;

 » Ofício STJ – Manifestação sobre cobertura 
para cifoplastia;

• Reembolso com despesas realizadas em rede 
não credenciada;

Comissões

Assuntos Assistenciais
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 02/07
Assuntos tratados:
• 22ª reunião do COSAÚDE – Diretrizes de 

Utilização da Consulta de Enfermagem e Parto 
Cesariano;

• Câmara Técnica de Implantes da AMB;
• Projetos de Lei; 
• Pareceres técnicos da ANS;
• Rol 2021.

Comunicação
Presidente: Ranny Alonso (Amil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 03/07
Assuntos tratados:
• Apresentação da nova diretora-executiva, Vera 

Valente;
• Lista tríplice: presidente da Comissão;
• Tópicos para imprensa: posicionamentos da 

FenaSaúde aprovados pela Diretoria;
• Reajuste dos planos de saúde individuais: 

estratégia da FenaSaúde, expectativa das 
associadas e repercussão;

• 5° Fórum FenaSaúde;
• Proposição de pautas setoriais positivas: 

evolução dos planos odontológicos (Jornal da 
Band) e outros temas;

• Análise de clipping dos meses de maio e junho.

Ética
Presidente: Erika Fuga (Sul América)
Presencial SP
Data: 03/07
Assunto tratado:
• Temas apresentados pelas associadas em relação 

aos principais procedimentos auditados pelas 
operadoras.
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• CADE – Abertura de processo contra 
CoopColuna;

• Consulta Pública ANS nº 75 – Processo 
administrativo eletrônico;

• Notícias:
 » IAC – Recurso Especial – Justiça competente 
para demanda sobre planos de saúde 
previstos em relação de trabalho;

 » Termo de Cooperação Procon/SP;
 » Lei 17.109/SP – Código de Defesa do 
Consumidor.

GT ROL
Coordenadora: Vera Queiroz Sampaio de Souza
Videoconferência: RJ/SP
Data: 15/07
Assuntos tratados:
• Medicamentos de alto custo;
• Parecer Técnico 1/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019/ 

ANS – Nusinersena; 
• Temas para workshops.

Contábil
Presidente: Haydewaldo Chamberlain (Bradesco)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 24/07
Assuntos tratados:
• Manual do Plano de Contas;
• Discussão sobre revisão do calendário de 

reuniões da Comissão;
• Informe: aguardando resposta da ANS a respeito 

da adoção do CPC 06 (R2) e aplicação do CPC 33;
• Informe: depósitos judiciais, pauta do próximo 

Comitê Contábil da ANS.

Odontológica
Presidente: José Maria Benozatti (OdontoPrev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 25/07
Assuntos tratados:
• Códigos duplicados excluídos da TUSS;
• Contribuições para CATEC;
• Representação da Odontologia no Copiss.

Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Villas Bôas Veloso (SulAmérica 
Saúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 29/07
Assuntos tratados:
• Temas para workshops;
• Indicadores de relacionamento com prestadores;
• Remuneração por pacotes – Ação COESO.
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Notícias & 
Eventos

Ao participar de audiência com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, em 29 de julho, em 
Brasília, o presidente da Confederação das Seguradoras, Marcio Coriolano, deu informações sobre o setor 
segurador e destacou sua importância como um dos setores econômicos que podem contribuir decisi-
vamente para o crescimento do País. Ele esclareceu também sobre a atuação da CNseg e das Federações 
que a compõem.

Marcio Coriolano entregou as “Propostas do Setor Segurador Brasileiro 2019/2022” ao vice Mourão e sua 
equipe, ressaltando que o setor protege pessoas, seus negócios e patrimônios e figura entre os maiores 
investidores institucionais no Brasil, com reservas técnicas superiores a R$ 1 trilhão. Segundo Coriolano, 
o vice-presidente e equipe demonstraram especial interesse pelos números do setor e pelo seguro 
garantia, rural e os produtos de previdência privada.

No encontro, o presidente da CNseg e a diretora de Relações Institucionais, Miriam Mara, anunciaram 
a CONSEGURO - a ser realizada em setembro (4 e 5), em Brasília.  Marcio Coriolano convidou o vice-

-presidente para participar da abertura do evento, promovido pela Confederação e considerado o mais 
importante do setor segurador brasileiro.

Ao falar da CONSEGURO, Coriolano reforçou o papel da CNseg de promover inciativas que contribuam 
para a sociedade aprimorar o entendimento sobre o setor segurador e sua participação na economia 
do País. Nesse sentido, apresentou o “Programa Educação em Seguros” e as diversas iniciativas que o 
compõem e entregou a coletânea de livretos que integram o Programa.

Marcio Coriolano apresenta setor segurador ao vice-presidente 
da República Hamilton Mourão
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Presidente da CNseg realiza palestra sobre desafios do setor 
segurador em almoço do Sindseg-RS

A renda da população brasileira, majoritariamente baixa, está entre fatores que limitam a taxa de penetração 
do mercado segurador nacional. Esta foi uma das premissas destacadas pelo presidente da CNseg, Marcio 
Coriolano, ao apresentar a palestra “Desafios do setor segurador”, a convite do Sindicato das Seguradoras 
do Rio Grande do Sul. Realizado na quarta-feira, 10 de junho, no Clube do Comércio de Porto Alegre, o 
evento “Almoço do Mercado Segurador" do Sindseg-RS reuniu 80 participantes.

“A incorporação de segurados continuará ser um processo gradual, já que quase 70% dos trabalhadores têm 
renda inferior a R$ 2 mil, ou seja, com poucas sobras no orçamento para ter um programa adequado de 
proteção securitária”, assinalou o presidente.

Mas há saídas para uma taxa de penetração do seguro mais em linha com o tamanho da economia brasileira: 
mudanças nas práticas regulatórias para torná-las menos onerosas; desregulamentação e desburocratiza-
ção para gerar novas frentes de crescimento de nichos de mercado; novos canais de distribuição; avanço 
do seguro inclusivo; apólices específicas para atender às necessidades de pequenas e médias empresas.

Em razão da atual conjuntura, o mercado de seguros ocupa uma  posição tímida no ranking global de 
prêmios de seguros - é o 12º, com US$ 83,3 bilhões, ou seja, 4,1% do PIB de 2017 (segundo a Sigma, que 
desconsidera a receita de capitalização, previdência complementar e, no caso de Saúde Suplementar, só 
computa a produção de seguro saúde). Já os Estados Unidos lideram o ranking global, com US$ 1,3 trilhão 
em prêmios (7,1% do PIB), seguidos pela China, com US$ 541,4 bilhões (4,6% do PIB) e Japão, com US$ 422 
bi (8,6% do PIB). “O mercado mundial movimenta US$ 4,8 trilhões de prêmios, equivalendo a 6,1% do PIB”.

Antes do almoço, Marcio Coriolano visitou a sede do Sindicato, a convite do presidente Guacir de Llano 
Bueno. Ele participou da solenidade de assinatura de convênio entre o sindicato gaúcho e a Escola Nacional 
de Seguros. Pelo acordo, a ENS utilizará uma sala no sindicato para promover suas atividades no Estado, 
tendo em vista o fechamento de sua filial gaúcha de ensino. O termo de cooperação foi assinado pela 
representante da ENS no Estado, Jane Mansur, e o dirigente do Sindicato. Marcio Coriolano classificou o 
acordo como um exemplo de solidariedade e parceria entre os agentes do mercado segurador, com bene-
fícios para todos.

>>Clique aqui para visualizar a apresentação do presidente da CNseg no almoço

https://t.ly/3ZDEv
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Em decisão unânime, a 5ª Turma do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região confirmou a decisão das instân-
cias inferiores de suspender a venda de contratos de 
seguro por sete associações de proteção veicular. As 
entidades não tinham autorização da Superintendência 
de Seguros Privados (Susep) para comercializar as 
apólices de seguro, além de não cumprirem a legisla-
ção do setor.

Ao declarar ilegal a atuação dessas associações, a 5ª 
Turma acolheu os argumentos da Susep, autora das 
ações, que alegou que somente sociedades anônimas 
ou cooperativas equiparadas a instituições financeiras 
podem funcionar como sociedades seguradoras.

“O grande atrativo dessas associações é o preço. Elas 
conseguem apresentar um preço melhor para o consu-
midor justamente porque elas não adotam todos os 
instrumentos exigidos pela lei para resguardar o consu-

midor. Mas, por outro lado, essas associações não deixam claro para os consumidores que as suas atuações 
são completamente à margem da lei, sem a fiscalização direta pela Susep e sem a garantia que ao final, 
caso ocorra um sinistro, o consumidor vai realmente receber a indenização devida”, explica a procuradora 
federal Lúcia Penna, que atuou no caso.

Além da autorização da Susep, as seguradoras devidamente registradas precisam seguir diversas exigên-
cias, como regime tributário próprio; comprovar ter recursos para desenvolver suas atividades (solvência); 
adotar medidas que diminuam os riscos assumidos pelo mercado segurador, como contratação de cosse-
guro, retrocessão e resseguro para garantir os riscos assumidos por uma seguradora.

De acordo com a AGU, além de prejudicar os consumidores, a atuação irregular dessas associações pode 
desestabilizar todo o mercado de seguros, uma vez que, ao não honrar os compromissos observados pelas 
seguradoras, conseguem oferecer valores mais baixos em uma concorrência desleal.

No caso julgado pela 5ª Turma, atuaram a Confederação das Seguradoras (CNseg), a  Procuradoria-Regional 
Federal da 1ª Região e a Procuradoria Federal Especializada da Susep, que são unidades da Procuradoria-
Geral Federal (PGF), um dos órgãos da AGU.

A Confederação das Seguradoras apoiou a Susep, na qualidade de amicus curiae, apresentando elementos 
suplementares que foram importantes para a decisão do Tribunal.

Tribunal Regional Federal proíbe comercialização de contratos 
de seguros por associações de proteção veicular
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Presidente da CNseg faz análise inédita do mercado nacional em 
rádio do Rio Grande do Sul

Em visita ao Rio Grande do Sul para participar do Almoço do Mercado Segurador, do Sindseg-RS, o presidente 
da CNseg, Marcio Coriolano, foi entrevistado por Gerson Anzzulin, do Programa Espaço Jurídico, da Rádio 
Bandeirantes, quando fez uma análise inédita do mercado segurador nacional.

Entre os temas abordados, os ramos de seguro que apresentam maior desenvolvimento no Brasil e no Rio 
Grande do Sul; a expectativa positiva em relação à Reforma da Previdência e a proposta apresentada pela 
CNseg ao Governo; o Programa Educação em Seguros da Confederação das Seguradoras, entre outros temas.

>>Clique aqui para ouvir a entrevista na íntegra

CONSEGURO: "As novas fronteiras do desenvolvimento"
A liberdade econômica como agenda do Governo Brasileiro, tendo presente 
a promoção de mudanças econômicas estruturais aliadas às mudanças nos 
hábitos de consumo, gerará desafios e oportunidades no ambiente de negó-
cios. E saber lidar com os impactos nesse cenário será decisivo para as empre-
sas acelerarem o ritmo de crescimento. Diante desse cenário, um fator positivo 
para o mercado segurador é a perspectiva de o seguro desempenhar um papel 
mais relevante e ser um dos principais responsáveis em contribuir para o País 
atingir uma nova escala socioeconômica. 

O objetivo da CONSEGURO é dar luz a essa discussão, por meio de debates 
que proporcionarão um elevado nível de conhecimento sobre temas como 

infraestrutura, educação e previdência, atuária, controles internos, seguros inclusivos, sustentabilidade, 
diversidade, proteção do consumidor, entre outros.

Confira os eventos complementares que farão parte da agenda:

• 1ª Conferência de Sustentabilidade e Diversidade

• 6º Encontro Nacional de Atuários

• 9ª Conferência de Proteção do Consumidor de Seguros

• 13º Seminário de Controles Internos & Compliance, Auditoria e Gestão de Riscos

As inscrições já estão abertas e o evento ocorrerá nos dias 4 e 5 de setembro, no Centro Internacional de 
Convenções do Brasil (CICB), em Brasília. Participe!

>>Para mais informações, acesse o site de eventos da CNseg

Empresas do setor integram questões Ambientais, Sociais e de 
Governança em seus planejamentos estratégicos

As questões Ambientais, Sociais e de Governança (ASG) estão sendo integradas nos planejamentos estratégicos 
das seguradoras que compõem a nova edição do Relatório da CNseg de Sustentabilidade do Setor de Seguros 
e representam 83% da arrecadação total do setor.

“Como atividade econômica estratégica para o desenvolvimento econômico-so¬cial brasileiro, o setor de seguros 
busca responder também aos demais anseios da sociedade relacionados à responsabilidade social das empre-
sas. São preocupações legítimas que devem ser observadas para garantir ao mercado de seguros a conexão 

https://t.ly/yLeDy
https://eventos.cnseg.org.br/eventos/evento/9-conseguro/
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necessária com seus públicos de interesse, principalmente com os 
seus segurados e consumidores”, afirmou a diretora de Relações de 
Consumo e Comunicação da CNseg, Solange Beatriz Palheiro Mendes.

O Relatório tem como principal referência os Princípios para 
Sustentabilidade em Seguros (PSI, na sigla em inglês), lançados pela 
UNEP-FI em 2012, em evento sediado pela CNseg, no Rio de Janeiro. 
A divulgação do Relatório, inclusive, atende  a um desses princípios, 
que é o da “divulgação pública e regular, de modo a demonstrar 
responsabilidade e transparência, sobre os avanços na implementa-
ção dos Princípios”.

Segundo Fátima Lima, presidente da Comissão de Sustentabilidade 
e Inovação da CNseg, colegiado responsável pela elaboração do 
documento, a preocupação com a sustentabilidade e a integração 
dos fatores ASG no negócio, além de mitigarem os riscos financeiros 
e reputacionais, antecipa novas demandas de clientes, que cobram 
cada vez mais as empresas por um comportamento responsável em 
relação à sociedade e ao meio ambiente. 

>>Clique aqui e confira a íntegra do Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros 2018

Ouvidorias do setor segurador apresentaram 94% de efetividade nas 
demandas em 2018

As Ouvidorias do setor segurador vinculadas à CNseg 
atenderam a mais de 150 mil demandas em 2018, apre-
sentando um índice de efetividade de 94%, ou seja, apenas 
6% das demandas repercutiram em outras instâncias, 
como Susep, Procons e Ações Judiciais. Essas informações 
estão contidas na 9ª edição do “Relatório de Atividades 
das Ouvidorias do Setor de Seguros” - referente a 2018 -, 
elaborado pela CNseg, a Confederação das Seguradoras, 
por meio de sua Comissão de Ouvidoria. Para o Relatório 
de 2018, foram coletadas informações de 81 empresas e 
grupos associados, representando 90,1% da arrecadação 
de Seguros Gerais; 97,4% de Previdência Privada e Vida; 

85,9% de Capitalização e 84,8% de Saúde Suplementar;

“O Relatório apresenta um diagnóstico setorial das demandas dos consumidores nas Ouvidorias, com relação 
aos produtos e serviços ofertados pelas empresas de seguros. O objetivo desta publicação é apresentar o 
monitoramento das deman-das, identificando temas de maior atenção e tendências, visando oferecer mais uma 
fonte de informações aos ouvidores que os auxiliem no desempenho de sua missão”, afirma o presidente da 
CNseg, Marcio Coriolano.

Além de números de atendimento, detalhados por ramos, modalidades e por canais mais demandados, o 
Relatório de Ouvidoria apresenta, ainda, os principais projetos desenvolvidos em 2018 pela Comissão de 
Ouvidoria, em parceria com a Comissão de Relações de Consumo, ambas da CNseg. Entre os destaques, a 4ª 
Celebração do Dia do Ouvidor e do Dia do Consumidor, o 6º Colóquio de Proteção do Consumidor de Seguros 
e a 8ª Conferência de Proteção do Consumidor de Seguros.

http://cnseg.org.br/publicacoes/relatorio-de-sustentabilidade-do-setor-de-seguros-2018.html
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Oficina com estudo prático de caso encerra o Ciclo de Palestras 
da CNseg sobre AIR no Setor de Seguros

A fim de abordarem um problema regulatório prático para exercício de Análise de Impacto Regulatório 
(AIR), representantes do setor segurador, de agências reguladoras e do meio acadêmico estiveram presen-
tes na última palestra das cinco do Ciclo sobre AIR no Setor de Seguros, que ocorreu em 26 de julho, na 
sede da CNseg, no Rio de Janeiro.

Abrindo o evento, o diretor técnico e de estudos da CNseg, Alexandre Leal, fez um breve balanço do Ciclo 
de Palestras, afirmando que serviu para deixar muito clara a todos a importância da análise de impacto 
regulatório para a evolução da qualidade regulatória e que o interesse da sociedade sobre o tema só 
tende a aumentar.

Ele então apresentou o objeto do estudo de caso, que foi o das regras de remuneração de gestores de 
empresas reguladas pela Susep, tema que já vem sendo estudado pelas Comissões de Gestão de Risco e 
de Recursos Humanos da CNseg.

Segundo Alexandre Leal, em razão da crise financeira internacional iniciada em 2007, quando várias insti-
tuições financeiras, que remuneravam seus gestores com valores vultosos, receberam aportes públicos de 
capital, iniciou-se um movimento, liderado pelo Financial Stability Board (FSB) de estabelecer princípios 
que buscassem alinhar a remuneração desses profissionais com a exposição a risco das empresas. Como 
consequência, a International Association of Insurance Supervisors (IAIS) recepcionou a questão, definindo 
que a política de remuneração nas empresas de seguro deveria levar em consideração os riscos assumidos, 
mas tendo como pano de fundo o princípio de proporcionalidade. No Brasil, o Banco Central e a CVM já 
tratam do tema em seu arcabouço regulatório e a Susep já estuda o assunto.

Dividido em várias etapas, um processo de AIR começa pela definição do problema a ser enfrentado. E 
essa definição precisa ser bem criteriosa, com indicação de causas e consequências, evitando-se definições 
muito amplas e vagas, que podem afetar as escolhas de opções de enfrentamento do problema, afirmou 

Segundo o presidente da Comissão de Ouvidoria da CNseg, Silas Rivelle Jr., os indicadores apresentados no 
Relatório “evidenciam a relevância do trabalho dos profissionais das Ouvidorias no exercício de suas atribuições 
de mediação, prevenção e solução de conflitos, propondo melhorias de produtos e processos”.

>>Clique aqui e veja a íntegra do Relatório

http://cnseg.org.br/publicacoes/relatorio-de-atividades-das-ouvidorias-do-setor-de-seguros-2018-8A8AA8A36BBB6FA6016C20D1F50B3EBD.html
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Seminário sobre IFRS 17 & Solvency II promovido pela Society 
of Actuaries reúne mais de 150 profissionais em São Paulo 

O seminário IFRS 17 & Solvency II, promo-
vido pela Society of Actuaries (SOA), com 
apoio da CNseg, teve início em 15 de 
julho, nas instalações da Escola Nacional 
de Seguros, em São Paulo, com o diretor 
técnico e de estudos da CNseg, Alexandre 
Leal, ressaltando a relevância do tema para 
o setor de seguros e lembrando as diver-
sas ocasiões em que a CNseg promoveu 
iniciativas como essa, que muito auxiliam 
no aprimoramento técnico dos profis-
sionais do setor, com reflexos positivos 
na qualidade dos debates nas comissões 

temáticas da confederação e nos fóruns constituídos pelos reguladores para tratarem desses temas. 

O CEO da RGA Brasil e membro da SOA, Ronald Poon-Affat, abriu os painéis abordando a missão 
da entidade de atuários – com mais de 31 mil membros em todo o mundo – que é a promoção da 

Ana Luiza Calil, pesquisadora do Laboratório de Regulação Econômica da Faculdade de Direito da UERJ, 
que conduziu a dinâmica junto com seu coordenador, José Vicente Mendonça, e sua colega no Laboratório, 
a também pesquisadora Michelle Holperin.

“A política de remuneração de gestores é um problema? Quais as consequências caso nada seja feito a 
respeito? Quais serão os grupos mais afetados?” Essas são algumas perguntas que devem ser feitas no 
início da análise, disse Michelle.

Considerando que já existem regras que limitam a utilização do patrimônio das seguradoras, uma parti-
cipante da plateia questionou a necessidade de mais regulação para o tema, tendo como resposta que 
primeiro deve-se colocar o problema para, posteriormente, avaliar as alternativas, inclusive a de não se 
fazer nada e deixar tudo como está. E nessa fase de avaliação das alternativas, deve-se considerar a viabi-
lidade técnica, coerência normativa, viabilidade legal e política, convergência regulatória internacional e o 
princípio da proporcionalidade.

Outro ponto importante no início do processo de AIR é o da revisão do estoque normativo, que pode ser 
feito com o apoio do regulado. Inclusive, disse José Vicente, que foi o curador e moderador de todas as 
palestras do Ciclo, a teoria do “Hard Look Review” defende que toda contribuição da sociedade deva ser 
avaliada com atenção e todas que forem descartadas devem ser devidamente justificadas.

Ao fim da palestra, os debatedores listaram as principais lições aprendidas durante o Ciclo de Palestras 
sobre AIR no Setor de Seguros: não presumir que a regulação é sempre a resposta; dedicar tempo e esforço 
para mapear as alternativas de ação; buscar evidências para identificar claramente o problema; encontrar 
soluções que sejam proporcionais ao problema encontrado; abrir espaço para a participação externa; defi-
nir os resultados desejados de maneira clara; ter transparência na divulgação das alternativas e capacitar 
devidamente os reguladores.

>>Clique aqui e confira um balanço do Ciclo de Palestras realizado pelo diretor técnico e de estudos 
da CNseg, Alexandre Leal, e o curador do Ciclo, José Vicente Mendonça

http://cnseg.org.br/multimidia/balanco-do-ciclo-de-palestras-sobre-analise-de-impacto-regulatorio-no-setor-de-seguros.html
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Conjuntura CNseg: Setor Segurador registra alta de 16,1% em maio

Em maio, as receitas do setor de seguros voltaram a crescer se comparadas às de maio de 2018, registrando 
expansão de 16,1% (sem Saúde e DPVAT). No editorial da nova edição da publicação Conjuntura CNseg, o 
presidente da CNseg, Marcio Coriolano, afirma que “esse ótimo desempenho serviu para elevar a arrecada-
ção acumulada no ano até maio para 7,1%, comparativamente a igual período do ano passado”.  A receita 
de todos os ramos - exceto Saúde e DPVAT- somou R$ 103,7 bilhões nos cinco primeiros meses do ano.

Na média móvel dos últimos 12 meses até maio, a taxa também evoluiu para 1,5%, retomando o viés de 
alta sobre abril, que ficara praticamente estável (0,1%). “É um número importante, porque se aproxima do 
obtido nos dois primeiros meses do ano, após quatro meses de 2018 em que o setor apresentou taxas de 
desempenho negativas,” relata o presidente.

educação, da pesquisa e do desenvolvimento dos profissionais. Segundo ele, o IFRS 17 é considerado 
hoje “a norma mais disruptiva de todos os tempos”.  Publicado em maio de 2017, trata-se de um novo 
padrão de relatório financeiro internacional para contrato de seguro. A estimativa é que seu impacto 
atinja 186 países em todo o mundo. No Brasil, as empresas do setor de seguros de capital aberto deve-
rão adotar o padrão internacional. As demais, ainda dependem da definição dos órgãos de regulação 
de seguros (Susep e ANS).

A professora da UFRGS e diretora do Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), Máris Gosmann, abordou os 
conceitos do IFRS 17, pontuando questões como a mensuração de contratos, a separação de compo-
nentes do contrato, o nível de agregação, a nova forma de demonstração patrimonial e a divulgação 
das premissas assumidas, além de detalhar os princípios que nortearão as futuras regras, que entrarão 
em vigor em 2022.

Líder de uma equipe que fornece serviços de consultoria relacionados aos projetos de implementação 
do IFRS 17, modelos de risco baseados em Solvência II e governança, Carlos Arocha aprofundou os 
conceitos da norma, falando também sobre o tratamento dado ao contrato de resseguro, com aplica-
ções práticas por meio de exercícios. Entre os pontos positivos do IFRS 17, destacou a melhor compa-
rabilidade, a visão econômica mais intuitiva, a melhor percepção do lucro e mais transparência, além 
de mais dinamismo, consistência e robustez dos fluxos de caixa. Foi ressaltada, ainda, a importância 
de os setores contábil, financeiro, atuarial, de tecnologia e de gestão de riscos atuarem em conjunto 
para uma efetiva convergência e implementação do IFRS 17. 

Por fim, a agenda do IFRS 17 no seminário se encerrou na manhã do segundo dia com a apresenta-
ção de uma proposta de fluxo para o processo de implementação da referida norma composta pelos 
seguintes passos: mapeamento das fontes de informação, incluindo dados dos contratos e informações 
atuariais; validação e enriquecimento dos dados; armazenamento; definição do grupo de contratos 
(agrupamentos); classificação dos contratos (como oneroso, entre outros); cálculo da margem contra-
tual de seguro, do ajuste ao risco, dentre outras variáveis; identificação das especificidades do IFRS 
17 no processo contábil; consolidação e reconciliação; demonstração financeira final, incluindo as 
notas explicativas; e, ainda, relatórios internos demonstrando as interfaces com requisitos de capital  
de solvência.

Na parte da tarde do dia 16 e no dia 17, o seminário da SOA abordou temas relacionados à Solvência 
II, padrão de capital baseado em risco, aplicado às seguradoras europeias, e inspiração do modelo de 
capital vigente no Brasil.
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Fenacor abre inscrições para Prêmio de Jornalismo

Jornalistas de todo o Brasil já podem inscrever seus trabalhos na quarta edição do Prêmio Nacional 
de Jornalismo em Seguros, promovido pela Fenacor, com o apoio institucional da CNseg e da Escola 
Nacional de Seguros.

O Prêmio tem por objetivo promover a conscientização sobre oportunidades e benefícios envolvidos na 
contratação do seguro. Podem concorrer os trabalhos veiculados na imprensa entre 12 de novembro de 
2018 e 31 de outubro de 2019. O prazo de inscrição se encerra no dia 1º de novembro.

Desde 2016, a iniciativa tem se consolidado como reconhecimento aos profissionais de imprensa que 
cobrem o mercado de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguros, setor que responde 
por aproximadamente 6,5% do PIB (Produto Interno Bruto), se for incluído o segmento de saúde suplementar.

Este ano, serão R$ 180 mil em premiações, com quatro categorias de reportagem: Mídia Impressa, 
Webjornalismo, Mídia Especializada do Mercado de Seguros e Audiovisual (englobando rádio e TV).

Cada categoria terá cinco finalistas. Os três melhores trabalhos serão contemplados com R$ 30 mil,  
R$ 10 mil e R$ 5 mil, respectivamente. 

Além dos vencedores em cada categoria, um dos finalistas receberá o Troféu Camilo Marina. A reportagem 
será escolhida pelos corretores de seguros, em votação online, e pela Comissão de Julgamento do Prêmio. 
O vencedor terá direito a uma passagem para a Itália, com direito a acompanhante.

 As inscrições podem ser feitas pelo link: www.fenacor.org.br/premiodejornalismo.

Para ele, o mercado continua a apresentar comportamento desigual das vendas entre os diversos ramos. 
De janeiro a maio, o ramo de seguros patrimoniais (do segmento de seguros de danos e responsabilida-
des) vem liderando o crescimento, com 15,7%, enquanto os Planos de Riscos (do segmento Cobertura de 
Pessoas) evoluiu com taxa de 15,4%. Outro destaque foi o segmento de Títulos de Capitalização que apre-
senta crescimento 11,7% neste ano.

No segmento de Vida e Previdência, o subsegmento de Cobertura de Pessoas - Planos de Riscos, nos últi-
mos 12 meses até maio, apresentou variação de foi de 11,3%, seguindo uma trajetória de alta consistente.  
Os Planos de Acumulação (VGBL e PGBL) registraram variação negativa de 5,6% nos últimos 12 meses  
até maio.

>>Clique aqui e veja Conjuntura CNseg nº9

http://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg.html
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UNEP FI realiza evento sobre Sustentabilidade em Finanças em 
São Paulo com apoio da CNseg
A CNseg é uma das patrocinadoras do Regional Roundtable for Latin America and the Caribbean, que 
ocorrerá em São Paulo, nos dias 14 e 15 de outubro, organizado pela Iniciativa Financeira do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP FI). 

O evento abordará diversos assuntos que englobam a disciplina de Sustentabilidade em Finanças, devendo 
reunir cerca de 350 participantes, entre líderes de instituições financeiras, associações de diversos segmen-
tos do mercado, membros do governo, organizações filantrópicas, órgãos reguladores e especialistas  
do assunto.

As empresas interessadas em patrocinar o evento ainda podem fazê-lo, sendo esta uma grande oportuni-
dade para essas organizações assumirem um protagonismo na comunidade financeira, ao lado de outras 
organizações do mercado, posicionando-se como lideranças institucionais apoiadoras da Sustentabilidade 
em Finanças em âmbito internacional. 

Mais informações podem ser obtidas com Maria Eugenia Taborda, pelo e-mail: maria.sosataborda@un.org.

Instituto Ação Pela Paz: em busca de mais efetividade na 
recuperação de pessoas privadas de liberdade

Representantes do Instituto Ação Pela Paz participaram 
em 2 de julho da reunião mensal do Projeto SEMEAR 
(Sistema Estadual de Métodos para Execução Penal e 
Adaptação Social do Recuperando) na sede do Palácio 
da Justiça de São Paulo.

Entre os assuntos tratados na reunião, destaque para 
três novas propostas: a inclusão da Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Econômico no projeto; a inclusão 
de iniciativas de fomento ao trabalho com estímulo ao 
atendimento da pessoa egressa do sistema prisional e a 
possibilidade do retorno às atividades da Associação de 

Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) no Estado de São Paulo.

Oficializado a partir da promulgação do Termo de Cooperação Técnica nº 141/15 firmado entre o Tribunal 
de Justiça de São Paulo, a Secretaria da Administração Penitenciária e o Instituto Ação Pela Paz, o SEMEAR 
visa gerar mais efetividade na recuperação de pessoas privadas de liberdade e suas famílias. A partir da 
articulação com a sociedade civil, órgãos públicos e entidades parceiras, o SEMEAR contribui para a resso-
cialização de sentenciados que cumprem pena de prisão no Estado de São Paulo, com atividades educa-
cionais e laborativas, bem como um conjunto de ações articuladas para melhor aparelhar o cumprimento 
da pena, permitindo o funcionamento de estruturas que ofereçam opções de trabalho e ensino para o 
recuperando, de forma a evitar a reincidência e seu reingresso no sistema carcerário.

O Instituto Ação Pela Paz apoia o poder público e a sociedade civil em iniciativas como capacitação profis-
sional e geração de renda para pessoas privadas de liberdade e egressos prisionais, visando diminuir a 
reincidência criminal, e conta com o apoio institucional da CNseg.
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Capacitação de dois dias com foco na ampliação do acesso ao seguro

Realizado pela CNseg em parceria com a divisão de seguros de impacto da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), o Workshop sobre Seguro de Impacto reuniu , em 28 e 29 de junho, 30 profissionais de 
seguradoras para discutir estratégias, ferramentas e metodologias de desenvolvimento de produtos de 
seguro acessíveis e centrados no cliente, em São Paulo.

Na avaliação do superintendente de Relações de Consumo e Sustentabilidade da CNseg, Pedro Henrique 
Pinheiro, o workshop apostou em uma proposta inovadora, trazendo a metodologia da OIT para o Brasil 
em um co-working de negócios de impacto no ambiente informal. “Da escolha do local ao formato do 
workshop, passando pela mescla de palestrantes brasileiros e internacionais e um grupo de participantes 
de alto nível, tudo foi pensado para propiciar um ambiente de troca honesta de experiências e aprendi-
zado para todos. O engajamento acima da média que observamos nos dois dias de workshop provou que 
o modelo foi acertado”, declarou ele.

Especialista em treinamento da divisão de Seguro de Impacto da OIT, a brasileira Camyla Fonseca, informa 
que a África e a América Latina são as regiões mais demandantes dos seminários técnicos promovidos pela 
Organização nos últimos anos. “Para nós, a realização dos seminários marca o começo de uma colaboração 
muito positiva entre a OIT e essas nações. O workshop busca descobrir o que as seguradoras precisam para 
serem mais assertivas nas práticas responsáveis, como gargalos regulatórios ou aperfeiçoamento em suas 
ações (design do produto, marketing, gestão de sinistros etc.), para materializar uma agenda do seguro 
responsável”, explicou ela.

Um dos cases de sucesso apresentados foi sobre a SA Taxi, focada em transporte coletivo por meio de vans, 
na África do Sul. O diretor de Comunicação da empresa, Maroba Maduma, explicou que SA Taxi  tem uma 
preocupação com a responsabilidade social, criando produtos que satisfaçam os consumidores, sendo 
acessíveis financeiramente e protegendo-os efetivamente. "Entendemos que, assim como os motoristas 
precisam de seguro, as seguradoras precisam ajudá-los a manter seus negócios, deixando os veículos fora 
de circulação pelo menor tempo possível. Só com seus carros em movimento, eles podem manter a renda 
e, assim, continuar a contratar seguro. Trata-se de uma relação muito simbiótica", afirmou Maduma.  

Participantes avaliaram positivamente a realização do evento. Diretor de Marketing da Mongeral Aegon 
e um dos facilitadores do workshop, Leonardo Lourenço, afirmou que o seminário da CNseg/OIT trouxe 
assuntos de grande relevância para a indústria de seguros. Ele acrescentou que, na condição de facilitador, 
buscou apresentar um pouco da experiência da Mongeral Aegon em relação à gestão de sinistros e suas 
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ações para tornar o processo menos burocrático, com o uso de tecnologia, além de jogar luzes sobre inicia-
tivas nos campos da comunicação e da educação adotadas pela companhia. “A comunicação tem relação 
direta com o responsible insurance, pois é a forma como a proposta de valor é apresentada. Não adianta 
criarmos um produto perfeito, para um público perfeito, se a comunicação não for clara e transparente. Se 
não houver um perfeito entendimento por parte do público, todo o processo vai por água abaixo”. 

Envolvido no projeto da Youse, da Caixa Seguradora, a head de UX, Patricio Neto, outro facilitador do 
workshop, afirma que as duas empresas têm se posicionado no mercado mirando fortemente a centra-
lidade do cliente. Para ele, o seguro responsável é uma peça fundamental para o desenvolvimento do 
mercado, do País e dos padrões de comportamento. "Hoje, quem quer continuar a evoluir, e a fazer sentido 
na vida das pessoas, precisa olhar para o seguro responsável, que se comunica muito bem, tanto com os 
aspectos sociais quanto econômicos".

Renata Araújo, coordenadora de Produtos da Cardif, afirma que “o saldo que fica é a experiência multipli-
cada de conhecimento. A gente chega com a cultura de sua empresa e se surpreende com os cases que 
agregam valor de outras seguradoras. O mais rico é que todas as boas práticas estão sendo multiplicadas 
a partir desse encontro da CNseg/OIT. Daqui saem muitas boas ideias para seguradoras de todos os nichos 
e de diferentes portes. Quem tem a ganhar é o consumidor final e o mercado como um todo.”

Fernando Godoy, gerente integrado de Riscos da Bradesco Seguros, disse que, para profissionais que atuam 
na área de gestão de riscos, como ele, é fundamental entender a proposta dos seguros responsáveis, em 
especial a forma de distribuição, critérios de precificação, as experiências internacionais e o trabalho do 
regulador externo.

Ao final do workshop, os participantes ganharam um certificado concedido pela Impact Insurance Facility, 
da OIT, pela participação no curso de 14 horas. 

Inscrições abertas para o Insurance Service Meeting 2019 e para 
o 4º Encontro de Inteligência de Mercado

Estão abertas as inscrições para o Insurance Service Meeting 2019 
e para o 4º Encontro de Inteligência de Mercado, que ocorrerão em 
6 e 7 de novembro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. 

Nesta edição, o Insurance Service Meeting abordará temas como 
ética e inteligência artificial, aplicações do blockchain em seguro 
rural, a tecnologia ampliando a compreensão de doenças e ofere-
cendo alternativas de tratamento, entre outros.

O Encontro de Inteligência de Mercado, por sua vez, debaterá as 
tendências do mercado segurador brasileiro para os próximos anos, além de abordar temas como os desa-
fios para a ampliação da base de clientes, o público sênior e sua relação com o setor de seguros, uma visão 
sobre a transformação digital na China e seus impactos econômicos e sociais, e muito mais.

Garanta o seu lugar no evento que já se tornou referência para os principais executivos e especialistas das 
áreas de TI, Negócios, Produtos e Serviços das empresas do setor de seguros, quando o assunto é inovação 
e avanços tecnológicos no setor.

>>Clique aqui para mais informações e para adquirir os ingressos do primeiro lote com desconto. 

https://eventos.cnseg.org.br/eventos/evento/13-insurance-service-meeting-e-4-encontro-de-inteligencia-de-mercado/

