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Conselho Diretor CNseg
O Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidido por Marcio Sêroa de Araujo
Coriolano, em 28 de abril, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Notícias do Presidente
Reunião com o Superintendente da Susep: Relatada
reunião realizada em 13 de abril da delegação da CNseg com
a administração superior da Susep.

Assuntos das Federações
Temas regulatórios, projetos,
desempenho setorial

Governança CNseg:
• Conselho de Gestão: Aprovada a seguinte composição
do Conselho de Gestão da CNseg (mandato 2022/2025):
i) Grupo Banco do Brasil: Ullisses Christian Silva Assis), ii)
Grupo Bradesco Seguros: Ivan Luiz Gontijo Junior, iii) Grupo
Caixa: Camila de Freitas, iv) Grupo Itaú-Unibanco Seguros:
Eduardo Nogueira Domeque; v) Grupo Porto: Roberto
Souza Santos; vi) Grupo Sul América Seguros: Ricardo Bottas
Dourado dos Santos e vii) Grupo Zurich: Edson Luis Franco.
• Lista Tríplice para escolha dos Presidentes das Comissões
Temáticas (Mandato 2022/2025): Aprovados os seguintes
nomes para as presidências das Comissões Temáticas da
CNseg (mandato 2022/2025): 1) Comissão Atuarial (CAT):
Marcos Vinícius Spiguel, (Prudential do Brasil); 2) Comissão
de Assuntos Fiscais (CAFIS): Valter Deperon, (Swiss Re); 3)
Comissão de Governança e Compliance (CGC): Eugênio
Duque Estrada Felipe (Mongeral EAGON); 4) Comissão de
Gestão de Risco (CGR): Laurindo Lourenço dos Anjos, Gestor
de Riscos (XS3 Seguros); 5) Comissão de Investimentos
(CINV): John Liu, Diretor de Investimentos (Zurich Santander);
6) Comissão de Processos e Tecnologia da Informação
(CPTI): José Camilo Ciuffatelli (Tokio Marine); 7) Comissão
de Resseguro (CR): Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine); 8)
Comissão de Inteligência de Mercado (CIM): Gilberto Garcia
(Liberty Seguros); 9) Comissão de Ouvidoria (COV): Silas
Rivelle Jr., Ouvidor (Unimed Seguradora); 10) Comissão de
Recursos Humanos (CRH): Patrícia Quirico Coimbra (Sul
América); 11) Comissão de Relações de Consumo (CRC):
Maria Carolina de Oliveira (Tokio Marine); 12) Comissão de
Seguros Inclusivos (CSInc): Eugênio Liberatori Velasques,
Consultor (Bradesco Vida e Previdência); 13) Comissão de
Integração ASG (CIASG): Maria de Fátima Mendes de Lima
(Mapfre Seguros Gerais); 14) Comissão de Comunicação e
Marketing (CCM): Alexandre Nogueira (Bradesco Seguros);
15) Comissão de Assuntos Jurídicos (CAJ): Washington Luis
Bezerra da Silva (Zurich Brasil Seguros); 16) Comissão da
Lei Geral de Proteção de Dados (CLGPD): Sergio Roberto de
Oliveira (Tokio Marine Seguradora).

VOLTAR

O presidente Antonio Trindade, dentre outros,
falou sobre as estatísticas dos Seguros de
Danos e Responsabilidades (fevereiro/2022).

Não houve relato em razão da ausência justificada do presidente Marcelo Farinha.

O presidente Edson Franco apresentou as estatísticas dos Planos de Acumulação e Planos
de Riscos (fevereiro/2022) e de pagamentos
de sinistros e valores pagos decorrentes da
Covid-19.

O presidente Manoel Peres compartilhou a
composição atualizada da Diretoria Colegiada
da ANS e relatadas as estatísticas da saúde
suplementar (fevereiro /2022).

Open Insurance
Relator: Diretor-Executivo Alexandre Leal Informado resumo dos trabalhos realizados.

Assuntos Regulatórios
Relator: Diretor-Executivo Alexandre Leal Atualizados os seguintes assuntos: i) Medida
Provisória nº 1103/2022 – Securitização; ii)
IFRS – proposta de GAAP Susep; iii) Consulta
Pública Susep nº 001/2022 – SRO – Previdência
Complementar Aberta: (assunto conduzido
pela FenaPrevi; iv) Consulta Pública Susep nº
002/2022 – Procedimentos Taxa de Fiscalização
e v) Consulta Pública Susep nº 003/2022 –
Medidas Prudenciais Preventivas
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Comissões Temáticas
Atuarial | Administração e Finanças

> CIC - Projeto de compartilhamento cibernéticos em
atendimento a Circular 638/21;

Presidida: Karini Madeira (CNseg)
Zoom
Data: 06/04

> Seminário de controles internos;

Assuntos tratados:
> Estudo Susep sobre o impacto do CPC48 e demais
ajustes (conclusão).

GT SAC

Recursos Humanos
Presidente: Patricia Coimbra (SulAmérica)
Zoom
Data: 07/04
Assuntos tratados:
> Pesquisa Salarial - Benchmarking sobre o tema
> Devolutiva de temas tratados pelos Grupos de
Trabalho:
• Diversidade e Inclusão – mapeamento de
diversidade do setor segurador;
• Novas Formas de Trabalho - retorno ao trabalho
presencial em tempos de Covid-19;
• Relações Trabalhistas – agenda estratégia para
2022.
> Apresentação da ENS - 4º Estudo Mulheres no
Mercado de Seguros no Brasil pela ENS.

Resseguro (participação de convidados)
Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine)
Zoom
Data: 11/04

VOLTAR

> Outros.

Coordenadora: Luciana Dall’Agnol (CNseg)
Zoom
Datas: 12 e 28/04
Assuntos tratados:
> Análise dos impactos do Decreto nº 11034/22.

Administração e Finanças |
Assuntos Fiscais |
Governança e Compliance
Presidida: Karini Madeira (CNseg)
Zoom
Data: 14/04
Assunto tratado:
> Validação das considerações recebidas sobre a
Consulta Pública Susep nº 02/2022, que dispõe
sobre os procedimentos de arrecadação e
restituição de créditos e parcelamento de débitos
relativos à taxa de fiscalização, multa.

Integração ASG
Presidente: Fátima Lima (Mapfre)
Zoom
Data: 19/04

Assunto tratado:
> MP 1103: relato da reunião com SPE e próximos
passos.

Assuntos tratados:

Governança e Compliance

> TCFD em Seguros – Brasil [UNEP FI & CNseg &
SITAWI]

Presidente: Eugênio Duque Estrada (Mongeral)
Zoom
Data: 12/04

> Consulta Pública Fundação IFRS:
• IFRS S1;
• IFRS S2;

Assuntos tratados:

> Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros
de 2021;

> Apresentação IPLD - relatório de efetividade;

> Outros assuntos.

> Relato da reunião com a Susep em 14/04;
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Assuntos Jurídicos
Presidente: Washington L. B. da Silva
(Zurich Minas Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Windows Teams
Data: 20/04

> OPIN - Atualizações;

> ADI nº 7099, impetrada em face da Lei (MG) nº
23.993/2021, que estabelece normas de proteção
aos consumidores filiados às associações de
socorro mútuo no Estado. Atualização;

> Consultas Públicas Susep:

> Decreto nº 11.034/2022. Novo Decreto do SAC;

Assuntos tratados:

• CP nº 02/2022 – Minuta de Resolução que dispõe
sobre os procedimentos de arrecadação e restituição
de créditos e parcelamento de débitos relativos à
taxa de fiscalização, multa administrativa pecuniária
e cominatória por aplicação de penalidade em
processos administrativos de qualquer natureza,
multa aplicada a título de sanção pecuniária por
força de inquérito administrativo, multa prevista
em contratos administrativos e demais créditos
vinculados à Susep.
• CP nº 03/2022 - Minuta de Resolução que dispõe
sobre 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.
> Revisão da Resolução CNSP nº 422/2021;
> Medida Provisória nº 1.103/2022 – Dispõe sobre
a emissão de Letra de Risco de Seguro por meio
de Sociedade Seguradora de Propósito Específico,
as regras gerais aplicáveis à securitização de
direitos creditórios e à emissão de Certificados
de Recebíveis, e a flexibilização do requisito de
instituição financeira para a prestação do serviço de
escrituração e de custódia de valores mobiliários;
> Jurisprudência Comentada:
• Recurso Especial nº 1.391.954, de Relatoria da
Ministra Maria Isabel Gallotti – A Quarta Turma do
STJ entendeu que o seguro de vida não pode ser
instituído por pessoa casada – que não é separada
judicialmente, nem de fato – em benefício de
parceiro em relação concubinária, por força de
expressa vedação legal presente nos artigos 550 e
793 do Código Civil de 2002;
• Recurso Especial nº 1.962.113, de Relatoria da
Ministra Nancy Andrighi –A Terceira Turma do STJ
entendeu, por unanimidade, no julgamento de ação
regressiva de ressarcimento de indenização paga
ao segurado por dano em carga durante transporte

VOLTAR

aéreo internacional, que o direito sub-rogatório da
seguradora não é afetado por cláusula de eleição
de foro do Brasil, firmada entre o autor do dano e
o segurado, sem o conhecimento e a concordância
da seguradora, considerando que a sub-rogação
transmite apenas a titularidade do direito material;

> PL 283/2022, do Deputado Capitão Alberto Neto
- Altera o inciso VII do caput do art. 51 da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, para enunciar
que, nos termos que especifica, são nulas de
pleno direito as cláusulas contratuais relativas
ao fornecimento de produtos e serviços que
determinem a utilização compulsória da mediação
ou outra forma de autocomposição de conflitos;
> Minuta de Lei Complementar para alterar
o Decreto-Lei nº 73/1966, para colocar as
cooperativas e as associações de proteção veicular
sob a regulação do CNSP e a fiscalização da Susep.

Comunicação e Marketing
Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco)
Windows Teams
Data: 20/04
Assuntos tratados:
> Apresentação de eventos (SUPEV);
> Atualizações sobre a campanha de comunicação;
> Nova versão para os roteiros dos filmes;
> Depoimentos/Personagens para a campanha;
> Avaliação da atuação das Associações de Proteção
Veicular nas mídias sociais;
> Posse do novo Conselho Diretor da CNseg.

Inteligência de Mercado
Presidente: Gilberto Garcia (Liberty)
Windows Teams
Data: 27/04
Assuntos tratados:
> Apresentação Projeções de Arrecadação por
Priscila Aguiar | CNseg;
> Relatos dos GTs 2022;
> Outros assuntos.
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Atuarial | Administração e
Finanças (com a Susep)

Gestão de Riscos
Presidente: Laurindo Lourenço dos Anjos (XS3 Seguros)
Windows Teams
Data: 28/04

Presidida: Karini Madeira (CNseg)
Windows Teams
Data: 28/04

Assuntos tratados:

Assunto tratado:
> Estudo sobre os Impactos da recepção do CPC
48 – Instrumentos Financeiros (IFRS 9) para o
mercado supervisionado pela Susep.

> Open Insurance:
• Reflexo na Gestão de Riscos;
> Acompanhamento da implantação da Circular Susep
638/2021 (Requisitos de Segurança Cibernética);
> CP 44/2021 - Requisitos de Sustentabilidade:
• supervisionado pela Susep.

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

Apresentações
SUPEN/CNseg – Participação: Marcio Coriolano
e Andre Vasco (CNseg) e Nuno Vieira (EY):
Apresentados os principais pontos relacionados ao
reposicionamento do modelo de negócios proposto
pela CNseg/SUPEN;
Medida Provisória 1103/2022 – Participação:
Alexandre Henriques Leal (CNseg): Realizada análise da MP, com foco na emissão de Letra de Risco de
Seguro (LRS) por meio de Sociedade Seguradora de
Propósito Específico (SSPE).
Agenda Regulatória - Revisão da Norma do
Seguro Habitacional – Relator: Lincoln Peixoto
(Presidente da Comissão de Seguro Habitacional):

Informou sobre os trabalhos realizados no âmbito da
FenSeg com vistas à revisão da norma do Seguro
Habitacional com a indicação dos principais pontos a
serem revistos.
Pátio Legal - Relatora: Sylvia Varoto (Presidente
da Comissão de Assuntos Jurídicos): Atualizações.
Índices de Roubo/Furto, Peças e Recuperação
de Veículos – Relator: Adhemar Fujii (Consultor
FenSeg): Falou sobre histórico, impacto e cenário
atual relacionados aos índices de roubo e furto de
veículos. A Diretoria sugeriu que os temas sejam tratados em conjunto com a Comissão de Automóvel e
os “SindSegs” regionais.

Pauta Deliberativa
Conselho de Recursos do Sistema Nacional de
Seguros Privados (CRSNSP): Aprovada a lista tríplice
a ser apresentada ao CRSNSP.

VOLTAR

Representação da FenSeg nas Comissões
Temáticas da CNseg: Aprovada a substituição de
Walter Martins por Wilson Roberto Alves (ambos da
HDI) na Comissão de Administração e Finanças.
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Pauta Informativa
Resolução CNSP nº 407/2021: Grandes Riscos ADI 7074: Informado que foi escolhido o Escritório
Santos Bevilaqua para patrocinar a admissão da
FenSeg e FENABER como “amicus curiae”.
Open Insurance - Resolução Conjunta BACEN nº
4/2022 – Atualizações:
• Reunião com José Camilo de Oliveira Nagano,
Diretor da Susep, em 30/03;
• Novo prazo para a implementação da Interope
rabilidade está previsto para novembro/2023,
dependendo de normativos conjuntos com participação do CNSP.
Resolução CNSP nº 422/2021: Não Residentes
no País - Ofício CNseg/PRESI – 009/2022: Divulgado
o Ofício CNseg/ para conhecimento.

Serviços de Assistência - GT Misto FenSeg e
Fenacor: Relatadas as últimas discussões.
Eventos: Divulgados os eventos da FenSeg realizados em março.
Comissões Técnicas: Divulgados os temas que
foram discutidos no âmbito das Comissões Técnicas
da Federação em março.
Demonstrações Financeiras: Apresentadas as
demonstrações financeiras de fevereiro.
Estatísticas: Apresentadas as estatísticas da Susep
relativas ao mês de janeiro.

Comissões
Seguros Gerais e Afinidades
Presidente: Luis Henrique Meirelles (Zurich Minas
Brasil)
Windows Teams
Data: 01/04
Assuntos tratados:
> Indicadores de desemprenho nas mídias sociais –
Apresentação empresa Lupa;
> Garantia Estendida - Indenização em Dinheiro;
> Manual Boas Práticas Varejo – Revisão do manual
de 2019;
> Medida Provisória n.º 1.103/22 – Securitização;
> Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais - Massificados
Presidente: Jarbas de Medeiros (Porto Seguro)
Windows Teams
Data: 05/04

VOLTAR

Assuntos tratados:
> RNS – Riscos Patrimoniais;
> Central de Bônus – Massificados (Residencial/
Empresarial/Condomínio) ;
> Seguro de Condomínios;
> SRO Patrimonial;
> Nome Social;
> Temas em Acompanhamento:
• IP Residencial;
• Open Insurance – Produto “Assistências” ;
• Nichos Diferenciados;
• IRDR;
> Assuntos gerais.

Seguro Habitacional
Presidente: Lincoln Peixoto da Silva (Caixa
Seguradora)
Windows Teams
Data: 05/04
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Assuntos tratados:
> Processos STJ – REsp nº 1.803.225/PR e REsp nº
1.799.288/PR (Status SEJUR/CNseg);
> Processo STJ – Recurso Especial nº 1.804.965/SP
(Status SEJUR/CNseg);
> Justiça Federal/PR – Cobertura Suicídio pela
SH-AM (Status SEJUR/CNseg);
> Decisão TRF – 3ª Região – Exame Médico Prévio
(Status SEJUR/CNseg);
> Ofício FenSeg nº 36/2021;
> Ministério Público – Ofício nº 1.281/2022/PRDC-SP/
Nome Social;
> Avaliação do 1º Webinar do Seguro Habitacional –
Apólice de Mercado;
> Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais – Grandes Riscos
Presidente: vago
Windows Teams
Data: 06/04
Assuntos tratados:
> Evento sobre Riscos Patrimoniais – Grandes
Riscos: “Valor em Risco Declarado – Importância e
Consequências;
> Medida Provisória n.º 1.103, de 15 de março de 2022;
> Resolução CNSP 407 – Grandes Riscos;
> Projeto “Insuring the climate transition for Brazil“;
> Exclusão de Riscos Cibernéticos;
> Guerra na Ucrânia – Cláusula de Embargos e
Sanções;
> Assuntos gerais.

Prevenção e Combate à Fraude
Presidente: Abelardo Guimarães (Bradesco)
Windows Teams
Data: 07/04
Assuntos tratados:
> Atualização dos Temas (Relevantes):
• Subcomissão Locadoras de Veículos;
• Fragilidade Antifurto Montadora;
• Subcomissões;
• Jurídico;
> Assuntos GPCF:
• Rateio;
• Revisão do Regulamento da Comissão;
> Assuntos gerais.

VOLTAR

Riscos de Crédito & Garantia
Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Windows Teams
Data: 14/04
Assuntos tratados:
Crédito
> Reunião com BNDES;
> Reunião com Susep;
> Assuntos gerais.
Garantia
> Circular Susep nº 662/2022 – Seguro Garantia –
Origem: Consulta Pública nº 40;
> Reunião DNIT;
> Reunião com BNDES;
> Medida Provisória nº 1103/22;
> Circular Susep nº 657/22;
> Reunião com Susep;
> Ofício FenSeg nº 38/2021;
> Termo de Cosseguro;
> MDR – Respostas Encaminhadas;
> Fiança Locatícia;
> Assuntos gerais.

Responsabilidade Civil
Presidente: Ana Paula Boni (Axa XL)
Windows Teams
Data: 14/04
Assuntos tratados:
> Circular Susep nº 637/2021 – Grupo
Responsabilidades – Discussões Técnicas;
> SRO –Manual do Ramo RC;
> Planejamento para 2022;
> Presidência da Comissão de RC;
> Estudos a serem desenvolvidos em 2022;
> Assuntos gerais.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Sylvia Varoto (Allianz)
Windows Teams
Data: 18/04
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Assuntos tratados:

Assuntos tratados:

> Apresentação sobre o Conselho de Recursos/
Ministério da Economia;
> IRDRs – Atualização;
> Revisão da Resolução CNSP nº 422/2021 – Não
Residentes no País – Ofício PRESI-009/2022;
> Medida Provisória nº 1.103, de 15 de março de
2022;
> Resolução CNSP nº 431/2021 – Representante e sua
remuneração;
> Circular Susep nº 662/2022 – Seguro Garantia;
> Assuntos gerais.

> Circular Susep nº 662/2022– Seguro Garantia –
Principais Modificações;
> Seguro de Danos Estruturais;
> Open Insurance – Atualização;
> Nichos Diferenciados de Mercado – Próximos
Passos;
> Assuntos diversos.

Transportes
Presidente: Paulo Alves (AXA XL)
Windows Teams
Data: 19/04
Assuntos tratados:
> SRO – Transportes;
> Open Insurance – Transportes;
> RCTR-VI: Caminhões Paralisados na Fronteira com
Uruguai;
> Evento: Sinistro de Avaria Grossa;
> Assuntos diversos.

Automóvel
Presidente: Marcelo Sebastião (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Data: 20/04

Presidente: Fabio Silva (Zurich)
Windows Teams
Data: 28/04
Assuntos tratados:
>
>
>
>

IMIA Survey 2022 – Data call;
Reunião com BNDES;
Reunião com DNIT;
Tipos de Sinistros: Roubos que ocorrem nas obras
– Debate;
> Circular Susep nº 657/2022;
> Plano de Ação 2022;
> Assuntos gerais.

Seguro Rural
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 28/04
Assunto tratado:

Assunto tratado:

> Inclusão de Seguradora na Comissão;

> Pátio Legal RJ/CEVERA;
> Central de Bônus;
> Serviços de Assistência: GT Misto FenSeg e
Fenacor;
> Tabela FIPE;
> Assuntos de sinistros;
> Assuntos gerais.

> Subvenção Federal;

Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Luiz Felipe Smith (Tokio Marine)
Windows Teams
Data: 26/04

VOLTAR

Riscos de Engenharia

> Subvenção Estadual:
• Paraná;
• São Paulo;
> Relatos dos Grupos de Trabalho;
> Assuntos Regulatórios:
• Banco de Dados;
• Equipamentos e Penhor Rural;
• Sinistros (Peritos Agrícolas/RNS);
• Seguros Paramétricos;
• Programas de Subvenção;
> Instituto Pensar Agro;
> Assuntos gerais.
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Diretoria FenaPrevi
A Diretoria da FenaPrevi, presidida por Edson Franco, reuniu-se em 27 de abril, de forma remota, para
tratar, entre outros assuntos:
Open Insurance;

Reunião realizada em 13 de abril com o Superintendente e
os Diretores da Susep;

Sistema Integrado de Seguros - SISEG;

Aprovação dos presidentes e vice-presidentes das Comissões
Técnicas. Na ocasião Francisco Alves de Souza foi escolhido
para ser o mentor da Comissão de Assuntos Contábeis e Fiscais.

Alterações no Estatuto Social da Federação;
Carta aos Presidenciáveis;

Comissões
Assuntos Contábeis e Fiscais |Atuarial
(conjunta com as comissões da CNseg)
Presidentes: Flávia Vieira (Sul América)
Celina Costa (Brasilprev)
Meio Remoto
Data: 06/04
Assunto tratado:
> Estudo Susep sobre o impacto do CPC 48 e demais
ajustes.

Atuarial | Produtos de Risco |
Assuntos Jurídicos | Assuntos
Contábeis e Fiscais
Presidentes: Celina da Costa e Silva (Brasilprev)
Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
Greicilane Ruas (Icatu)
Flávia Vieira (SulAmérica)
Meio Remoto
Datas: 07 e13/04
Assunto tratado:
> Consulta Pública nº 01/2022 - registro de informações
complementares para as operações de previdência
complementar aberta com cobertura de riscos
estruturadas nos regimes financeiros de repartição
de capitais de cobertura e de capitalização.

Produtos por Sobrevivência |
Investimentos
Presidente: João Batista Mendes (Zurich)
Vinícius Cruz (Bradesco)

VOLTAR

Meio Remoto
Data: 07/04
Assuntos tratados:
> Controle de limites por carteira;
> Suitability;
> Carta Circular Eletrônica nº 3/DIR3/SUSEP.

Assuntos Contábeis e Fiscais
(conjunta com as comissões da CNseg)
Presidente: Flávia Vieira (SulAmérica)
Meio Remoto
Data: 14/04
Assunto tratado:
> Consulta Pública nº 02/2022 - dispõe sobre os
procedimentos de arrecadação e restituição de
créditos e parcelamento de débitos relativos à taxa
de fiscalização, multa administrativa pecuniária
e cominatória por aplicação de penalidade em
processos administrativos de qualquer natureza,
multa aplicada a título de sanção pecuniária por
força de inquérito administrativo, multa prevista
em contratos administrativos e demais créditos
vinculados à Susep.

Gestora do SIDE
Presidente: Maria Fernanda (Icatu)
Microsoft Teams
Data: 19/04
Assuntos tratados:
> Melhorias;
> Backlog.
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Diretoria FenaSaúde
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por Manoel Peres, em 27
de abril, na sede da Amil, em São Paulo, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:
Temas jurídicos;

Reajuste;

Nova diretoria da ANS;

Assuntos regulatórios.

Comissões
GT COPISS

Assuntos Assistenciais

Coordenador: Jansen N. Pereira (FenaSaúde)
Microsoft Teams
Data: 01/04

Presidente: Roberto Viana (Porto Seguro)
Windows Teams
Data: 05/04

Assuntos tratados:

Assuntos tratados:

> COPISS Coordenador, em 31/3/22 – Informe:

> Inconsistências na correlação TUSS-ROL – reunião
com a ANS;

• Modelos de remuneração;
• Biometria facial;
• Implantação da nova versão do Padrão TISS;
> Aprimoramentos Padrão TISS - Nome Social;

> Desdobramentos de procedimentos principais na
CBHPM;
> Processo Transexualizador;

> Padrão TISS x Redimensionamento de rede;

> Transtorno do Espectro Autista – GT ANS (Portaria
nº 71/2022);

• Painel de glosa.

> Projeto de Lei nº 489/2022;
> Projeto de Lei nº 481/2022;

Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Veloso (SulAmérica)
Windows Teams
Data: 04/04

> Projeto de Lei nº 1998/2020 e apensados;
> Lei nº 14.307/2022;
> Câmara Técnica CBHPM/AMB;
> Revisão e consolidação de normas da ANS.

Assuntos tratados:
> Alterações de rede hospitalar;
> Contratação de prestadores de serviços para
realização dos exames de hanseníase previstos na
RN 480/22;
> GT Modelos de Remuneração: Capitation;
> Sistema de Qualificação de Prestadores.

Odontológica (extraordinária)
Presidente: Roberto Seme Cury (Odontoprev S/A)
Microsoft Teams
Data: 11/04
Assunto tratado:
> Proposição de DUT para procedimentos
radiológicos.

VOLTAR
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Técnica de Saúde
Presidente: Luiz Celso Dias Lopes
(Notredame/Intermédica)
Windows Teams
Data: 12/04
Assuntos tratados:
> Reajuste;
> Atualizações relacionadas à RN 432/17;
> Alterações de rede hospitalar;
> Consolidação de normas ANS;
> Agenda Regulatória;
> Extrapauta Associadas;
> RN 309;
> Coparticipação;
> Contagem do prazo para fornecimento de
medicação.

• Hemifumarato de gilteritinibe para o tratamento
da leucemia mieloide aguda (LMA) recidivada ou
refratária com mutação no gene FLT3 (tirosina
quinase 3 semelhantes à FMS);
• Transplante de fígado em última linha de
tratamento para pacientes com doença hepática,
cujo tratamento farmacológico não foi eficiente.

Relações com Clientes
Vice-presidente: Carlos Frinhani (Vision Med)
Windows Teams
Data: 14/04
Assunto tratado:
> Novo Decreto do SAC - Dec. 11.034/22.

Avaliação de Tecnologias em Saúde

Jurídica

Presidente: Mauro de Paula Blini (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Data: 12/04

Presidente: Fabiano Catran (Seguros Unimed)
Windows Teams
Data: 14/04

Assuntos tratados:

Assuntos tratados:

Parte 1:

> Comitê Estadual de Saúde de São Paulo - Avaliação
da minuta de ofício em resposta à reunião de
15/03;

> Apreciação das contribuições à Consulta Pública
nº 95;
> Tecnologias da CONITEC: atualização;

> Novo Decreto SAC - Apresentação SEJUR/CNseg:
Decreto nº 11.034/2022;

> Monitoramento do Horizonte Tecnológicoproposta para 2022;

> Resolução Normativa nº 432/2017;

> Reunião das entidades com a ANS-processo de
incorporação de tecnologias em saúde;
> Elaboração da proposta de DUT para o teste de
provocação oral;
> Modelo econômico de avaliação de impacto
financeiro das novas incorporações.
Parte 2: Conjunta do Rol
> Análise das contribuições à Consulta Pública nº 94;
Informe Consulta pública nº 95;

VOLTAR

> Análise crítica das propostas de atualização do rol:

> ADI 7088 – Lei nº 14.307/2022 – Rol de
Procedimentos - Atualização;
> Atualizações:
• Cômputo dos custos da obrigação de fazer nos
honorários sucumbenciais: EAREsp nº 198.124/RS;
• Súmula 02/2019 TUJ-TJ/BA: Agravo Interno e
Mandado de Segurança Preventivo;
• Recursos Repetitivos: Ressarcimento ao SUS
(Prazo prescricional e termo inicial);
• Projetos de Lei: Cobertura de tratamentos para
PCD e portadores do TEA.
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Contábil

Comunicação

Presidente: Alberto Barcellos (Bradesco)
Windows Teams
Data: 19/04

Presidente: Ranny Alonso (Amil)
Windows Teams
Data: 19/04

Assuntos tratados:

Assuntos tratados:

> Adequação do Plano de Contas da RN 472 em
relação a aprovação do IFRS 16 (Arrendamento);

> Apresentação da agência Conteúdo da exposição
da FenaSaúde na imprensa, em março;

> Alteração da DRE para considerar as contas novas
de Recuperação por Reembolso do Pós como
Arrecadação de Planos de Saúde;
> Retorno da ANS Ofício 2/2022/GEAOP/GGAME/
DIRAD-DIOPE/DIOPE – Resposta ao ofício
encaminhado com questões sobre PSL SUS.

> Apresentação da campanha de comunicação
“Seguro para tudo e para todos” pela agência
Repense;
> Apresentação do especialista técnico da
FenaSaúde, Jansen Pereira, de informações sobre
o reajuste de planos de saúde, tema que vem
ganhando destaque na imprensa no último mês.

Participação da FenaSáude em eventos
Evento: Fórum Unimed do Brasil
Tema: Agenda para a Evolução da Saúde Suplementar:
acesso, coberturas, modelo assistencial e segurança jurídica
Palestrante: Vera Valente
Data: 05/04/2022

VOLTAR

Evento: Fórum de Integração Brasil Europa
Tema: Saúde
Palestrante: Vera Valente
Data: 19/04/2022
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Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, ocorreu em
27 de abril, quando foram tratados os seguintes assuntos:
Relato CAF: Carlos Alberto apresentou as atualizações das discussões da adoção do IFRS no mercado
de Capitalização;

Deliberações:
Comissão de Administração e Finanças: a
Diretoria tomou conhecimento do afastamento de
Katia Varges da presidência da CAF e aprovou a
indicação de Jairton Cardoso Guimarães para ocupar o cargo.

Conhecimento:

Relato CCOM: Roberta Monteiro apresentou os
resultados de Imprensa e Redes Sociais;
Relato OPIN: Marcio Coutinho apresentou as atualizações sobre Open Insurance;
Demonstração do Resultado: Aapresentadas
receita e despesas da Federação de março de 2022;

Relato CPC: Natanael Castro atualizou o andamento do plano de trabalho de 2022, assim como, a
discussão da Circular Susep n° 656 de 11/03/2022;
Relato CAJ: Simone Moregola relatou o andamento
das discussões referentes às consultas públicas n° 2
e 3 de 2022 e ao PL 545/2022;

Dados Estatísticos: apresentados os dados estatísticos do mercado de capitalização de
fevereiro/2022;
Comissões Técnicas: Foi dado conhecimento dos
assuntos discutidos nas Comissões Técnicas da
FenaCap.

Comissões
Produtos, Atuarial e de Tecnologia
Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 13/04

Assuntos tratados:
> Planejamento estratégico 2022 – Relato reunião de
Diretoria e próximos passos;
> Apresentação assessorias (resultado de março/2022):
Danthi e Quintal.

Assuntos tratados:
> Resultados consolidados de comunicação e
mídias sociais da FenaCap – Apresentação
Mariana Fagundes;
> Planejamento estratégico 2022 – Relato reunião
de Diretoria e próximos passos;
> Open Insurance – Atualização.

Comunicação
Presidente: Roberta Monteiro (Brasilcap)
Microsoft Teams
Data: 14/04

VOLTAR

Administração e Finanças
Presidente: Katia Varges (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 29/04
Assuntos tratados:
> Relatos: CINV/CNseg e CAFIS/CNseg – Reforma
Tributária;
> IFRS.
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Notícias
Planejamento em prol do clima é desafio
do setor segurador

Esse é o título do artigo da Diretora-Executiva da
CNseg, Solange Beatriz, publicado pela Plurale, em 06
de abril. Confira!

“A frequência e a intensidade das enchentes e inundações nos Estados Unidos levaram um grupo de 300
vítimas – reunido sob coordenação da organização
não-governamental Anthropocene Alliance, que alega
que o planeta entrou em uma nova era geológica,
influenciada diretamente pela ação humana – a pleitear ao Governo Federal que reformule o Programa
Nacional de Seguro contra Inundações, que é obrigatório nas comunidades construídas em áreas de risco.
Atualmente, esse Programa é considerado inadequado
devido às grandes mudanças climáticas.
Esse caso exemplifica como o setor segurador pode e
deve atuar junto a iniciativa pública para ajudar a mitigar os efeitos de catástrofes naturais, que, segundo o
recém-divulgado Relatório de Riscos Globais de 2022
do Fórum Econômico Mundial, constam entre as principais preocupações de líderes mundiais. Aliás, os riscos ambientais dominam as primeiras posições em
todos os cenários de análise desse relatório no curto,
no médio e no longo prazos.
O estudo aponta que no primeiro cenário, de curto
prazo (0 a 2 anos), o risco de eventos catastróficos
extremos (Extreme Weather) surge como a principal
preocupação entre os 31,1% dos entrevistados.

Conjuntura CNseg nº 68 divulga
projeções dos seguros

O setor de seguros poderá crescer até 10,3% neste
ano (sem Saúde e DPVAT) em relação a 2021, informa
a nova edição da “Conjuntura CNseg” (nº 68)”, reforçando a tendência de alta da demanda pela proteção contra riscos. Nas projeções por segmentos, o da
Saúde Suplementar fica com alta entre 7,1% e 12,3%. Já
o de Danos e Responsabilidades pode evoluir de 4,6%
a 12,5%. No segmento de Cobertura de Pessoas, a

VOLTAR

Já no médio prazo (2 a 5 anos), o fracasso de uma ação
mundial conjunta, com vistas a contornar o cenário climático (Climate Action Failure), aparece como a principal preocupação para os 35,7%, seguido de eventos
catastróficos extremos (Extreme Weather) para os 34,6%.
Por fim, no longo prazo (de 5 a 10 anos), os riscos
ambientais dominam o top 5 das principais preocupações. O fracasso da ação climática mundial (Climate
Action Failure) é o primeiro da lista com 42,1%, seguido
de eventos catastróficos extremos (Extreme Weather),
com 32,4%, depois a perda de biodiversidade (biodiversity loss), com 27%, em quarto lugar, a crise de
recursos naturais (natural resources crisis), com 23%
e, por último, o impacto da ação humana no meio
ambiente (Human Enviromental Damage) com 21,7%.
O relatório destaca ainda que, com o apoio de governos, os seguros serão estratégicos para atenuar os
efeitos das mudanças climáticas. Continua....
Clique aqui para continuar a leitura.

projeção é também de alta, de 3,8% a 9,7%, enquanto
o Capitalização pode evoluir de 2% a 6,9%.
Nas projeções de 2023, o volume de seguros de Danos
e Responsabilidades têm previsão de crescimento de
1,5% no cenário pessimista e de 10,6% no otimista. Na
Cobertura de Pessoas, a variação oscila de 3,4% a 8,9%,
enquanto na Capitalização, alta de 3,3% a 8,7%. Na
Saúde Suplementar, a estimativa é de alta no volume,
de 2,1% a 10% no próximo ano.
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A edição contempla ainda a análise de outros temas
relevantes do setor de seguros. A publicação tem
“box”, por exemplo, sobre a agenda ASG (Ambiental,
Social e Governança), que deu um passo importante
por meio da minuta de Circular Susep sobre requisitos
de sustentabilidade. Na pauta ainda, a crescente atenção do setor segurador para os riscos do ambiente
digital e os modelos de projeção de negócios, que são
ferramentas para apoiar gestores e estratégicas para a
gestão dos ativos que garantem riscos.
O atual cenário dos Incidentes de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR’s) instaurados nos
Tribunais de Justiça e o exercício do direito de regresso
da seguradora em face das concessionárias de energia elétrica são outros destaques do universo jurídico.
A FenSeg comenta a exigência de seguro de programas habitacionais do Governo. A exigência do Seguro
de Danos Estruturais abre um novo horizonte para as
empresas seguradoras, além de fortalecer o próprio
merca/do de construção civil.
Texto do Presidente da FenaPrevi, Edson Franco, destaca o papel da Previdência Privada no contexto da
pandemia, reforçando que, no próximo triênio (20222024), a prioridade da Federação será manter uma
agenda permanente de diálogo com a sociedade,
com os Três Poderes e entidades associativas. Sobre
a Saúde Suplementar, artigo aponta que a sustentabilidade do sistema privado passa por ampliar acesso
e baixar os custos da assistência, para impedir que os
planos se tornem impeditivos.

Outro “box” avalia o desempenho do segmento de
Capitalização, que no biênio de 2020/2021 movimentou mais de R$ 40,2 bilhões entre resgates e premiações de sorteios. A FenaCap entende que 2022 será
mais um ano de crescimento, construído a partir das
respostas a um ambiente econômico desafiador.
Na seção destinada à produção acadêmica, destaque para cinco artigos: a publicação internacional “Insurance Company Opportunities and Threats”;
“Efeitos redistributivos da Reforma da Previdência”,
“MAC: uma proposta para metas atuariais consistentes em fundos de pensão”; “Efeito de alterações
no preço de referência sobre as indenizações do
Seguro Agrícola de Faturamento da soja no Brasil” e
“Uma Análise Setorial da Indústria de Seguros à Luz
do Modelo Estrutura-Conduta-Desempenho (ECD):
A Contribuição do Setor para a Atividade Econômica
Brasileira nos Últimos 15 Anos.

Em diversas entrevistas, Marcio Coriolano
faz um balanço de sua gestão nos seis
anos à frente da CNseg

Em 8 de abril, Coriolano participou do programa
Panorama do Seguro, do Sindicato das Seguradoras
de São Paulo, onde falou sobre os fatos que marcaram
sua administração, como o forte trabalho de planejamento estratégico e operacional do Conselho Diretor
da CNseg, que pautou a agenda confederativa durante
esse período bastante complexo pelo qual o Brasil
atravessou. “Foram muitas vitórias, a despeito desse
ambiente de expectativas exacerbadas e períodos
recessivos subsequentes”, afirmou.
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Marcio também falou sobre o trabalho de comunicação realizado pela Confederação, com o objetivo
de atingir todos os públicos, feito com muita sinergia com a Fenacor, com os Sindicatos Regionais de
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Seguradoras, com a mídia especializada e com alguns
veículos da mídia tradicional. Trabalho que ajudou a
projetar o setor e a levar à sociedade a percepção da
importância do seguro.
O problema da “proteção veicular” também não poderia ficar de fora da lista dos desafios enfrentados, inclusive por permanecer gerando problemas para o mercado e para os consumidores. Para combater a venda de
supostos seguros pelas ditas associações de proteção
veicular, informou, foi feito um forte trabalho de comunicação e também junto à Susep. Por fim, a pressa do
governo em implantar o open insurance sem ouvir adequadamente o setor, foi outro desafio citado.
Questionado sobre quais seriam
os maiores desafios para os próximos anos, disse que os efeitos
da inflação e dos juros sobre os
consumidores é um deles. Por
outro lado, afirmou, há também
muitas oportunidades geradas,
por exemplo, pelo nível de solvência e profissionalização do
setor, pela maior consciência da
população em relação à necessidade de proteção contra riscos
e pela oportunidade de criação
de produtos mais flexíveis, permitindo a maior penetração dos
seguros junto aos que ainda tem

Pesquisa da FenaPrevi aponta que 45% da
população ainda se sente despreparada
frente a eventos como a pandemia

Mais de dois anos após o primeiro caso registrado de
contaminação pelo novo coronavírus no Brasil, quase
metade (45%) dos brasileiros afirmou não se sentir
preparado para enfrentar outras situações inesperadas
como a pandemia. Outros 28% disseram estar parcialmente em condições de passar por eventos similares e
apenas 27% se sentem totalmente prontos para viverem uma situação semelhante.
Questionados acerca dos impactos da Covid-19 em
suas vidas, 62% dos entrevistados afirmaram dar mais
valor às pessoas que amam. Sobre o que fizeram ou
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dificuldades de acesso. Confira a integra da entrevista
clicando aqui.
Marcio também foi entrevistado em 12 de abril pelo
canal do Sindseg PR/MS no YouTube, onde destacou os avanços no período de sua gestão, citando o
estabelecimento de um sistema de governança dentro da Confederação, semelhante ao utilizado pelas
empresas do mercado; a profissionalização do quadro
funcional, com o estabelecimento de um sistema de
aferição de desempenho e criação de novas diretorias;
e o fortalecimento das Comissões Temáticas da entidade, formadas por profissionais de seguradoras que,
segundo ele “sustentam a CNseg”.
Já ao fim da entrevista, Coriolano
fez questão de prestar uma homenagem “a todos e a cada um dos
colegas da CNseg”, que integram
uma equipe muito competente,
mas muito pequena, em face aos
grandes desafios que enfrenta.
Já em sua entrevista ao blog Sonho
Seguro, em 14 de abril, Coriolano
informou que vai “cuidar dos meus
afazeres pessoais e familiares,
sem pretender deixar de oferecer
a minha contribuição dessa experiência acumulada onde puder ser
útil para os seguros", confira.

estão fazendo para proteção de si e da família de situações adversas, 23% afirmaram ter começado a guardar algum dinheiro; outros 17% disseram ter contratado um seguro (6% deles escolheu o seguro de vida)
e 11% não tomou nenhuma atitude para se proteger
da doença.
É o que revelou um estudo inédito, encomendada pela
Federação Nacional de Previdência Privada e Vida –
FenaPrevi ao Instituto Datafolha, que buscou avaliar a
percepção dos brasileiros sobre os impactos da Covid19 na sua vida e as percepções sobre proteção, planejamento e seguros.
A pesquisa foi realizada entre 18 de novembro e 01
de dezembro de 2021, e ouviu 2023 pessoas em todo
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o país (com 18 anos ou mais), com destaque à classe
C que possui 48% dos representantes. Ainda sobre o
universo da amostra, 73% dela é formada por pessoas economicamente ativas (PEA); 27% por não ativos sendo, na maioria, aposentados (15%). A média de
idade das pessoas ouvidas é 44 anos, e 69% têm filhos.
A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Clique aqui
e saiba
mais sobre
a pesquisa.

ril 2022

Ano 5
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Conjuntura CNseg – seguros
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O volume de seguros no segundo mês de 2022 foi
maior que em janeiro e 21,3% superior na comparação com o mesmo mês do ano passado, totalizando
R$ 26,7 bilhões em volume de negócios. Essa taxa também é a maior desde maio de 2021, informa a nova
edição da publicação Conjuntura CNseg nº 69.
O editorial assinado pelo presidente da CNseg, Marcio
Coriolano, destaca que o crescimento anualizado –
levando em consideração os 12 meses móveis – aumentou dos 12,2% apurados no mês anterior para 13,4%. No
bimestre, a movimentação de R$ 52,8 bilhões superou
a do mesmo período de 2021 em 13,5%.
Para ele, os dados consolidados do bimestre continuam
a mostrar o mesmo padrão que vem pautando o desempenho setorial, ou seja, o comportamento heterogêneo,
refletindo os efeitos diversos das condições econômicas.

Confira a primeira entrevista de Dyogo
Oliveira ao jornal Valor Econômico

O setor de seguros deve avançar entre 13% e 15%
neste ano, mesmo em meio a um cenário de baixo
crescimento econômico, inflação elevada, juros em
alta e eleições pela frente, na avaliação do futuro*
diretor-presidente da Confederação Nacional das
Seguradoras (CNseg), Dyogo Oliveira.
Oliveira cita números que, segundo ele, traduzem
essa importância. De acordo com a CNseg, somente
em saúde suplementar o setor aplicou mais de R$ 200
bilhões em atendimentos, consultas, exames, cirurgia
e internações durante 2021. "O valor é quase o dobro
do orçamento do Ministério da Saúde", compara.
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Na comparação interanual do bimestre – crescimento
global de 13,5% – a liderança coube ao segmento de
Danos e Responsabilidades, com 24,2% e volume de
negócios de R$ 16,4 bilhões em relação aos dois primeiros meses de 2021. A maior representatividade foi
do ramo de Automóveis, com crescimento de 21,3%.
Em Cobertura de Pessoas, o avanço foi de 8,7%, totalizando pouco mais de R$ 32 bilhões no bimestre.
No mesmo período, a procura por Títulos de
Capitalização teve alta de 12,8%, mantendo a tendência de crescimento observada recentemente.

A indústria de seguros como um todo pagou R$ 393,2
bilhões no ano passado na forma de benefícios, indenizações, sorteios, resgates e cobertura de despesas
médicas. "Isso representa 6,3% do PIB, o que reforça a
importância do setor para a economia."
Leia mais no
Valor Econômico,
matéria de Sérgio
Tauhata.

* A entrevista foi concedida um dia antes de Dyogo Oliveira
tomar posse como diretor-presidente da CNseg, em 26 de abril.
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CNseg apresenta nova presidência em coletiva de imprensa
em São Paulo

A Confederação Nacional das Seguradoras – CNseg
promoveu uma coletiva de imprensa presencial e virtual na manhã de 26 de abril, em São Paulo, para apresentar a sua nova presidência. O encontro contou com
a participação de Marcio Coriolano, então presidente
da Confederação, Roberto Santos e Dyogo Oliveira,
que assumiram em 30 de abril, os cargos de Presidente
do Conselho Diretor da CNseg e de Diretor-Presidente
da entidade, respectivamente.
Coriolano abriu a coletiva agradecendo a parceria com
os jornalistas na cobertura do setor, essenciais para disseminar a cultura do seguro. Ele destacou o que evoluiu nos seis anos em que comandou a Confederação.
“A diversificação de produtos é um exemplo. Hoje existem muitos ramos, como o risco cibernético, responsabilidade civil e o seguro rural, que é um produto mais
diferenciado do que antes. Também intensificamos a
relação com os órgãos de defesa do consumidor, esse
foi um ganho do setor e do público em geral”, avaliou.
Coriolano destacou, também, o trabalho de fortalecimento da governança e profissionalização da CNseg,
equiparados a padrões empresariais.
Na sequência, Dyogo Oliveira comentou que a transição ocorre em um momento relevante do setor segurador. “É o ápice do amadurecimento e profissionalização da indústria, que se desenvolveu de uma forma
vertiginosa nos últimos anos. Em 2006, lembro que
estávamos fazendo a abertura do mercado de resseguros no Brasil. Hoje já são mais de 160 seguradoras
e mais de 140 resseguradoras autorizadas a operar
no país”.
Adicionalmente, o executivo avaliou que o setor segurador, apesar de não ter alcançado ainda a total sofisticação de outros países, é bastante diversificado.
“Temos um mercado plural e competitivo. Um dos
principais focos da gestão será mostrar para a sociedade essa transformação. Há algum tempo, o setor
representava cerca de 0,5% do PIB e hoje chegamos a
mais de 6%. A natureza do mercado mudou, e ele está
muito mais competitivo, flexível e inovador, desmistificando a ideia de conservadorismo que ficou associada
ao seguro por muito tempo”, reforça Oliveira.
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Já Roberto Santos lembrou que atua há muito tempo
no mercado e destacou a importância do setor segurador, principalmente em momentos desafiadores. “A
sociedade precisa ter maior consciência da relevância
da atividade de seguros. Na pandemia, ficou muito
claro como um país sem o mercado de seguros teria
uma dificuldade muito maior de sair da crise. Foram
R$ 6 bilhões que pagamos na pandemia para cobrir
extraordinariamente eventos não previstos nos contratos”, destaca Santos. O executivo ressaltou também a necessidade de ampliar a visibilidade do setor.
“Atuamos em uma atividade muito bonita e prazerosa.
Vendemos proteção para a vida, para o patrimônio,
para a vida financeira, entre outros. É muito nobre
esse trabalho e tenho muito orgulho de ter minha vida
dedicada a essa atividade”, concluiu.
No encontro, os executivos também esclareceram o
papel das funções que irão desenvolver na presidência da CNseg. Segundo eles, o trabalho do Conselho
Diretor da Confederação, que tem Robertos Santos
como Presidente, será muito mais de orientação, diretrizes e definição das atividades que serão desenvolvidas. Já Dyogo Oliveira, Diretor-Presidente da CNseg,
acompanhará o dia a dia e implementação das diretrizes da forma mais ágil possível.
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Nova Presidência da CNseg e das Federações reafirmam compromisso
com o desenvolvimento do setor segurador

As principais lideranças do mercado segurador brasileiro e representantes dos poderes Legislativo e Executivo
reuniram-se na noite de 26 de abril, em São Paulo, na cerimônia de posse do Presidente do Conselho Diretor
da CNseg e do Diretor-Presidente da Confederação, Roberto Santos e Dyogo Oliveira, respectivamente, bem
como dos Conselhos da Confederação e das Diretorias das Federações que integram a Confederação Nacional
das Seguradoras. O evento foi marcado também pelo discurso de Marcio Coriolano, que em 29 de abril deixou a
Presidência do Conselho Diretor e da CNseg, após ter liderado a entidade nos últimos seis anos.

Os novos Presidentes da FenSeg - Antonio Trindade
-, FenaPrevi - Edson Franco -, FenaSaúde - Manoel
Peres - e FenaCap - Marcelo Farinha, integraram a
mesa de abertura da cerimônia posse, ao lado do
Superintendente da Susep, Alexandre Camillo; o
Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo
Alvim; os deputados Federais Lucas Vergílio e Hugo
Leal, e o Presidente da Fenacor, Armando Vergílio.
Em seu pronunciamento, Marcio Coriolano reafirmou
seu respeito e admiração pelos novos diretores e, em
especial, por Roberto Santos, “profissional, executivo e
líder, cuja reconhecida excelência está sendo brindada
com a sua nova atribuição de comando do Conselho
Diretor da CNseg” e por Dyogo Oliveira, “cuja capacidade é igualmente reconhecida”. Afirmou que o legado
que deixa é fruto do trabalho coletivo dos Conselhos
das Federações, dos Comitês e da equipe da CNseg. E
fez questão de render uma homenagem a todo corpo
funcional da Confederação. “Foi um privilégio ter trilhado esse caminho com vocês”, destacou.

Sobre a indústria do seguro, Oliveira afirmou ser um
segmento da economia que se transforma em uma
velocidade sem precedentes, com o surgimento, a
cada instante, de novos produtos, novos canais de
distribuição e novos meios de relacionamento com os
segurados. “Aqui, na indústria de seguros, o futuro já
chegou”, ressaltou.
Dyogo manifestou também a intenção de que o setor
cresça, em 2022, ainda mais que os 13% de 2021,
quando retornou à sociedade mais de R$ 390 bilhões
em benefícios, indenizações, resgates, sorteios e despesas médicas e odontológicas. Entretanto, alertou:
“Precisamos nos ver, não só pelos números, mas também pelos serviços que prestamos, pois só assim a
sociedade também nos verá por esse prisma.”

Confessando-se emocionado por, como DiretorPresidente da CNseg, “ter recebido a missão de contribuir para o desenvolvimento do mercado segurador”, Dyogo Oliveira manifestou o desejo de estar à
altura da confiança depositada nele e a intenção de
dar continuidade ao legado deixado por Coriolano
que, segundo ele, tem “um caráter e um valor humano
poucas vezes visto”.
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Sobre sua gestão, destacou que será pautada pela
transparência, pela busca incessante pelo reconhecimento da indústria do seguro e pelo diálogo e cooperação permanentes com todos os atores do setor.
O novo Diretor-Presidente da CNseg disse, ainda, que
pretende acelerar os processos decisórios e a eficiência operacional da Confederação, para participar de
maneira ainda mais efetiva das discussões regulatórias,
legislativas e infralegais que impactam a atividade do
seguro. “Temos um papel da mais alta relevância para
o desenvolvimento do país e para a implementação
de políticas públicas que podem finalmente conduzir
a nossa sociedade a um estágio maior de desenvolvimento e de igualdade”, afirmou.
Em seu discurso o novo Presidente
do Conselho Diretor da CNseg,
Roberto Santos, destacou: “Saúdo
o amigo Marcio Coriolano, que nos
últimos seis anos conduziu a CNseg
com a firmeza e a sabedoria dos
grandes comandantes, construiu alicerces e pavimentou uma estrada que levará a novos avanços e conquistas”. Santos elogiou também Dyogo Oliveira, que,
segundo ele, “teve sua capacidade técnica e política
posta à prova em diversos governos”. E salientou sobre
a grande responsabilidade que ele e Dyogo terão
no comando da CNseg: “Será uma legítima Parceria
Público-Privada a serviço da sociedade brasileira, em
um setor que ainda carece do devido reconhecimento.”
Ao tomar posse como Presidente do Conselho da
CNseg, composto pelos presidentes das seguradoras, Roberto Santos declarou seu objetivo de estreitar ainda mais o diálogo com a Susep, que, em sua
análise, “já resultou em conquistas importantes para o
desenvolvimento do setor”.
Como um dos principais desafios da nova gestão, citou
a necessidade de rever o ritmo imposto à implantação
do open insurance, que, segundo Santos, “ignorou em
sua origem a óbvia diferença entre os setores bancário
e segurador e a evidente importância dos corretores
para o saudável desenvolvimento do setor.”
O Presidente da FenaCap, Marcelo
Farinha (clique aqui para ler a
íntegra do discurso), ao ser reconduzido ao cargo, informou que no
biênio de 2020/2021, o segmento
de Capitalização injetou na economia mais de R$ 40 bilhões, entre
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resgates e premiações de sorteios. E, se for considerada a última década, fica em cerca de R$ 187 bilhões.
Em 2019, prosseguiu, quando o segmento de capitalização apresentou um crescimento de quase 14%, o
mundo foi surpreendido pela “nova e severa realidade
do vírus e de seus já conhecidos impactos”. E afirmou:
“Para plantar nesses dias turbulentos as bases do amanhã, a Federação trabalhou com afinco na revisão dos
processos, no aprimoramento das relações com clientes e na valorização dos parceiros na distribuição.”
Manoel Peres (clique aqui para ler
a íntegra do discurso), que assume
a Presidência da FenaSaúde para o
triênio 2022/2025, em substituição
a João Alceu Amoroso Lima, destacou “a responsabilidade de conduzir uma entidade cujas 15 associadas zelam, com excelência, pela assistência à saúde de mais de 32 milhões
de brasileiros.”
Citando a pandemia do novo coronavírus, destacou:
“Esse cenário fortaleceu lições importantes, como a
necessidade da prevenção para o controle e enfrentamento das doenças e a maior ênfase na atenção
primária e no cuidado, que podem produzir ótimos
resultados em termos sanitários”. Sobre os desafios
a serem enfrentados, Peres citou a necessidade de
responder aos custos crescentes em saúde, combatendo os desperdícios, as fraudes e os abusos, além
da necessidade de se acelerar a transição para modelos de remuneração de prestadores que produzam
melhores resultados.
Edson Franco tomou posse como
Presidente da FenaPrevi (clique
aqui para ler a íntegra do discurso),
também para o triênio 2022/2025,
afirmando que “dará continuidade à
gestão competente de Jorge Nasser,
quando o segmento de Previdência Privada e Vida
tomou a decisão ética e corajosa de abdicar das cláusulas contratuais e pagar cerca de R$6,5 bilhões em
sinistros decorrentes da Covid-19”.
Franco afirmou, ainda, que atuará em prol do desenvolvimento sustentável do setor, da sociedade e do
País, e que a Federação seguirá focada “na promoção
da cultura do seguro e em produtos cada vez mais
modernos, que atendam cada vez mais e melhor nossos consumidores”.

20

CNseg em ação

O Presidente da FenSeg, Antonio
Trindade (clique aqui para ler a
íntegra do discurso), que estava
sendo reconduzido ao cargo para
o triênio citado anteriormente,
afirmou: “À medida que cresce a
demanda por proteção na sociedade, cresce ainda
mais a responsabilidade dos Seguros Gerais, que atendem a um leque bastante diversificado de ramos, que
vão dos automóveis às usinas nucleares". Sobre os
desafios a serem enfrentados, citou o da necessidade
de fortalecer a cultura securitária, sendo a informação
a principal ferramenta para tal.
Em seu discurso, Trindade destacou, ainda, que, apesar
do cenário de grande evolução tecnológica do setor,
com o advento das insurtechs, do sandbox e do open
insurance, “o papel do corretor nunca foi tão importante”. E agradeceu à Susep “pelas recentes medidas
que contribuíram para uma regulação mais eficiente"
e às Comissões Técnicas da Federação de Seguros
Gerais (FenSeg), "que contribuem para a difusão da
importância do seguro”.

Após os discursos de todas as autoridades, Macio
Coriolano foi homenageado com uma placa comemorativa entregue por Roberto Santos, destacando o
reconhecimento por “sua liderança, ética e comprometimento dispensados à Confederação Nacional das
Seguradoras e ao setor de seguros ao longo dos anos”.
Confira o vídeo com a íntegra da cerimônia.

Conjuntura CNseg mostra movimentos recentes das
economias e o balanço dos seguros no início de 2022
A edição 70 da Conjuntura CNseg aborda o crescimento
relativo dos volumes de seguros até fevereiro, apesar do quadro complexo, que inclui o ciclo de aperto
monetário, além da volatilidade de expectativas.
A publicação assinala que o conflito bélico intensificou
o choque inflacionário, convertendo-se em mais um
fator de incerteza para o cenário econômico global.
A edição acrescenta que há dois principais canais de
transmissão dos efeitos do conflito para o Brasil. Um
é o choque internacional dos preços de commodities
minerais e agrícolas, pressionando a alta de alimentos
e combustíveis no País e retroalimentando a inflação.
O outro canal de transmissão é pela via das exportações, sendo o Brasil produtor de commodities com
ganhos nos termos de troca em ciclo de desvalorização cambial, o que ajuda o controle da inflação. Como
pontos de atenção, a nova edição levanta o risco de
desaceleração da China nos próximos trimestres e a
perspectiva de um ciclo de alta dos juros americanos.
O tom resiliente do setor segurador é a contrapartida das características do mercado nacional, tratado na publicação. Em fevereiro, o setor de seguros
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movimentou mais de R$ 26,7 bilhões em prêmios
de seguros, contribuições em previdência privada e
faturamento de capitalização (sem Saúde e DPVAT),
avanço significativo de 21,3% sobre o mesmo mês do
ano anterior. Com isso, a arrecadação acumulada no
primeiro bimestre do ano representou um avanço de
13,5% sobre o mesmo período em 2021.
O segmento de Danos e Responsabilidades mantém papel de protagonista no desempenho do setor
de seguros. Tanto que, em fevereiro, arrecadou R$
8,1 bilhões em prêmios, valor 28,3% acima do apresentado no mesmo mês de 2021. Já o segmento de
Cobertura de Pessoas avançou 18,3% em fevereiro,
na comparação mensal interanual, e movimentou R$
16,4 bilhões em prêmios de seguros e contribuições
de previdência privada.
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Os títulos de Capitalização, em fevereiro, mantiveram a
trajetória de crescimento. Com faturamento de R$ 2,2
bilhões, o mês registrou crescimento de 19,7% na comparação interanual. O pagamento de sorteios e resgates também apresentou crescimento, porém em menor
magnitude, 2,3% em relação a 2021. Com isso, a captação líquida, em fevereiro, foi de R$ 664,5 milhões, mais
que o dobro do mesmo mês do ano passado (R$ 328,5
milhões). No acumulado, essa expansão foi de 52,7%,
se comparada com o mesmo período do ano anterior.
O balanço sobre Saúde Suplementar assinala que, nos

planos de assistência médica, houve crescimento de
2,9% na comparação entre fevereiro de 2022 e de 2021.
O mês fechou com 49,04 milhões beneficiários. Desse
total, aproximadamente 40 milhões de beneficiários
são oriundos dos planos coletivos, responsáveis pela
maior parte (81,9%) do total de planos de assistência
médica. Na comparação interanual, em fevereiro, o
número de beneficiários de planos coletivos cresceu
3,99%, com a entrada de 1,53 milhão de pessoas. Nos
planos individual e familiar houve retração de 1,39%,
traduzindo-se na saída de 125 mil pessoas dos referidos planos, na mesma comparação interanual.

Refugiados do clima e temas correlatos
são destaques da nova edição da
Revista de Seguros
O crescente número de refugiados do clima no planeta é o tema da reportagem de capa da edição 920
da Revista de Seguros. A matéria descreve questões
daqueles que são alcançados pelos extremos climáticos, como prejuízos econômicos severos, perda de
moradias, mortes por acidentes naturais, e, na sequência, os movimentos migratórios intensos e seus graves dilemas sociais. O mais recente relatório do Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC),
da ONU, prevê que serão 3,3 bilhões de pessoas no
mapa de riscos decorrentes do aquecimento global
nas próximas décadas.
Dois outros temas da agenda dos princípios ASG
(ambientais, sociais e de governança), disponíveis
nesta edição, ampliam a reflexão sobre o crescimento
sustentável e sua complexidade. A primeira reportagem trata do novo conceito- a inflação verde- surgido
com a transição para tecnologias consideradas mais
limpas. Especialistas discutem se a descarbonização
vai ou não pressionar os preços globais. Embora não
haja consenso, a adesão aos princípios ASG tende a
ser mais onerosa para os setores de energia, bancário
e indústria automobilística.
A nova edição também trata do processo de sucessão de Marcio Coriolano, Presidente da CNseg nos
últimos seis anos. Ele faz um balanço de sua gestão e
das transformações do setor ocorridas nesse período.
Seus dois sucessores - Roberto Santos no comando do
Conselho Diretor da CNseg; Dyogo Oliveira, o futuro
diretor-presidente da Confederação Nacional das
Seguradoras- antecipam o perfil da gestão, as prioridades e os desafios nos cargos institucionais da entidade de representação.
O novo marco regulatório de saneamento básico
parece desenhar um roteiro para a questão da falta
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de água potável e esgotos tratados, segundo o teor
de outra reportagem. Os projetos para alcançar as
metas do Plano Nacional de Saneamento Básico em
2033, incluindo a universalização desses serviços,
demonstram novo vigor e, pelas contas do BNDES,
exigem investimentos médios de R$ 26,5 bilhões por
ano. Segundo o Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento (SNIS), em 2020 apenas 55% da
população brasileira tinha acesso à rede de esgoto e
somente 50,8% do esgoto gerado era tratado. Há diferenças abissais entre as regiões. Enquanto, no Sudeste,
a coleta alcançava 80,5% dos habitantes, o índice não
passava de 13,1% no Norte.
Outros temas relevantes tratam da perspectiva de
diversos ramos e modalidades de seguros a partir de
novos normativos. Os avanços incluem não só a linha
de Responsabilidade Civil (RC), mas outras modalidades de danos e de benefícios. Todas essas mudanças
começam a ser materializadas e favorecem diretamente os consumidores, quer em valores dos prêmios,
quer em abrangência das coberturas. E os benefícios
do uso de tecnologia nos agronegócios estão detalhados na reportagem sobre Agricultura 4.0. O salto
tecnológico melhora a produtividade e facilita a subscrição dos riscos pelas seguradoras.
Clique aqui para ler a Revista de Seguros.
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