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Conselho Diretor CNseg
O Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidido por Marcio Sêroa de Araujo 
Coriolano, em 17 de junho, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Relator Convidado: Diretor-Executivo Alexandre 
Leal - Atualizados os seguintes assuntos: i) Consulta 
Pública Susep nº 07/2021 sobre SRO e demais ramos; ii) 
Consultas Públicas Susep nºs 08 e 09/2021 sobre Gestão 
do Risco de Liquidez; iii) Consultas Públicas Susep nºs 10 e 
11/2021 sobre Ativos Redutores da necessidade de 
cobertura de provisões técnicas por ativos garantidores; iv) 
Consultas Públicas Susep nºs 12 e 13/2021 sobre Open 
Insurance; v) Consulta Pública Susep nº 14/2021 sobre 
Sistema de Controles Internos, Estrutura de Gestão de 
Riscos e atividade de Auditoria Interna; vi) Consulta Pública 
Susep nº 15/2021 sobre Segurança Cibernética; vii) 
Consulta Pública Susep nº 16/2021 sobre Automóvel; viii) 
Consulta Pública Susep nº 17/2021 sobre Avaliação de 
Imóveis; e ix) Consulta Pública Susep nº 22/2021 sobre 
aceitação e vigência dos contratos.

Outros Assuntos Regulatórios 

Revista Jurídica de Seguros - Noticiado o lança-
mento do volume 14 da Revista Jurídica de Seguros, 
cujo formato digital está disponível no portal da 
Confederação. 

Relatório CNseg 2020 Interativo - Dado conheci-
mento do Relatório CNseg 2020, em formato resu-
mido, interativo e de fácil navegação. A publicação 
está disponível no portal da Confederação. 

Relator Convidado: Diretor-Executivo Alexandre 
Leal - Aprovada a priorização dos temas de interesse do 
Setor Segurador à Iniciativa do Mercado de Capitais 
(IMK), do Governo Federal, conforme segue: 1) Planos 
Tradicionais de Previdência - passivo em IGP-M; 2) 
Incidência de juros nas condenações judiciais; 3) crono-
grama de implementação do Open Insurance; 4) Novo 
normativo sobre a aplicação dos ativos garantidores das 
obrigações das sociedades seguradoras, das sociedades 
de capitalização, das entidades abertas de previdência 
complementar e dos resseguradores locais; 5) Seguros 
como instrumentos de mitigação do risco de crédito nas 
instituições financeiras; 6) Seguros Universal Life; e 7) 
Operação do Seguro de Acidente do Trabalho pelo setor 
privado.

Relator Convidado: Diretor-Executivo Alexandre 
Leal - Atualizadas as informações sobre o assunto e 
destacados os principais aspectos do cronograma dos 
trabalhos e a proposta do GT de CIOs, indicados pelo 
Conselho Diretor e das demais empresas obrigadas (S1 
e S2), sobre a estrutura inicial de governança.

IMK 2021 - Propostas de Temas

Open Insurance 

Notícias do Presidente

O Presidente Jorge Nasser comentou, dentre outros, 
sobre as estatísticas dos planos de acumulação e de 
riscos (abril/2021).

O Presidente Antonio Trindade relatou sobre a Consulta 
Pública Susep nº 016/2021 - Grupo Automóvel e as esta-
tísticas do segmento de seguros gerais (abril/2021).

O Presidente João Alceu Amoroso Lima informou, 
dentre outros assuntos, sobre: i) a reativação da 
Comissão Especial do PL nº 7419/2006 na Câmara dos 
Deputados; ii) a agenda das audiências públicas no 
Congresso Nacional sobre saúde suplementar; e iii) as 
estatísticas do Setor.

O Presidente Marcelo Gonçalves Farinha relatou sobre 
as estatísticas de capitalização ( jan-abril/2021).

Assuntos das Federações:  
temas regulatórios, projetos, 

desempenho setorial
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Relação de Consumo 
Presidente: Maria Carolina de Oliveira (Tokio Marine) 
Zoom
Data: 02/06
Assuntos tratados:

> Consultas Públicas nº 12 e 13: Open Insurance -
proposta de API de Canais de Atendimento para o
manual;

> Decreto do SAC - ofício de alteração à Senacon;

> Atendimento a Pessoas com deficiência - atualização
de pesquisa;

> Projetos de Lei sobre Relações de Consumo;

> Outros assuntos.

Investimento CNseg e Federações
Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Zoom
Data: 04/06
Assuntos tratados:

> Alinhamento da proposta a ser endereçada ao IMK
2021.

Governança e Compliance
Presidente: Eugênio Duque Estrada (Mongeral)
Zoom
Data: 08/06
Assuntos tratados:

> Consultas Públicas;

> Relatório ANR PLD/FT;

> Revisão Circular Susep 480/13;

> IAIS revisão do documento de PLDFT;

> CONSEGURO;

> Outros.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Washington L. B. da Silva (Zurich Minas 
Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Zoom
Data: 09/06
Assuntos tratados:

> Campanhas de incentivo – Atualização;

> PIS/COFINS – Receitas Financeiras – Tema 372- STF
- Atualização;

> Jurisprudência comentada, ocasião em que foram
levadas ao conhecimento da CAJ as seguintes
decisões:

Comissões Temáticas

Relatores: Luiz Tavares e Superintendente Jurídica Glauce Carvalhal - Relatados os principais aspectos 
suscitados pelas empresas que mandaram sugestões de ajustes à CNseg para a minuta de norma de fiscalização da 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados colocada em consulta pública pela Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados. O assunto está sendo conduzido pelas Comissões de Assuntos Jurídicos e de LGPD da CNseg.

LGPD - Consulta Pública Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados 

Relatoras Convidadas: Diretoras Executivas 
Miriam Mara e Solange Beatriz Palheiro Mendes 
- Atualizada as informações sobre a tramitação da Medida
Provisória nº 1040 no Congresso Nacional e apresentado
relatório das ações de comunicação realizadas pela
CNseg no combate à proteção veicular no período de
12/05 a 02/06/2021.

Relatora Convidada: Diretora Executiva Miriam 
Mara - Atualizada as informações sobre a tramitação do 
Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 12/2021, oriundo da 
Medida Provisória nº 1034, que pretende majorar a 
alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
devida pelas pessoas jurídicas do setor financeiro.

Proteção Veicular – MP nº 1040 CSLL – MP nº 1034 
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• Tribunal Superior do Trabalho (TST): Recurso de 
Revista nº 1000606-05.2017.5.02.0464, que refor-
mou decisão do TRT da 2ª Região, que bulia a pos-
sibilidade de utilização do seguro garantia judicial 
como alternativa ao depósito recursal previsto na 
legislação trabalhista. Com base em precedentes 
da 4ª, 6ª e 8ª Turmas do próprio Tribunal, foi afas-
tada a deserção, lastreada no entendimento de que 
não há na legislação a exigência de que o seguro 
garantia judicial seja por prazo rigidamente deter-
minado, sendo suscetível de renovação sempre que 
necessário;

• Superior Tribunal de Justiça (STJ): Recurso Especial 
nº 1.812.780, que, por unanimidade, afastou a 
penhora de até 40 salários-mínimos em qualquer 
tipo de conta bancária ou aplicação financeira, por 
entender serem impenhoráveis os saldos inferiores 
a 40 salários-mínimos depositados em caderneta 
de poupança, em outras aplicações financeiras e 
em contas-correntes;

> Acórdão da 1ª Turma Recursal do Paraná – 
Determinação do pagamento de indenização secu-
ritária de seguro habitacional, ocasionada em vir-
tude do suicídio do mutuário, com o afastamento da 
Súmula 610 do STJ;

> Minuta de Resolução em consulta pública pela ANPD 
– Dispõe sobre a fiscalização e a aplicação de sanção 
pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados; 

> Comissão da LGPD - Notícias; 

> Consulta Pública nº 14/2021 – Dispõe sobre o 
Sistema de Controles Internos, a Estrutura de Gestão 
de Riscos e a atividade de Auditoria Interna;

> Sandbox regulatório - Consultas Públicas nºs. 18, 19 e 
20/2021;

> Open Insurance. Manifestação da CNseg às Consultas 
Públicas nºs. 12 e 13/2021; 

> Segurança Cibernética. Manifestação da CNseg à 
Consulta Pública nº 15/2021.   

Governança e Compliance
Presidente: Eugênio Duque Estrada (Mongeral)
Zoom
Data: 09/06
Assunto tratado:

> Alinhamento das consultas públicas nºs 18, 19 e 
20/2021 - Sandbox.

Recursos Humanos
Presidente: Patrícia Coimbra (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 10/06

Assuntos tratados: 

> Relato da reunião extraordinária da CRH e CIASG 
sobre a coordenação da Ação Social Contra Fome;

> Apresentação à CRH dos novos líderes do GT Modelo 
Futuro de Trabalho e Diversidade e Inclusão; 

> Apresentação dos objetivos e propostas da agenda 
estratégica 2021 dos Grupos de Trabalho Modelo 
Futuro de Trabalho e de Diversidade e Inclusão;

> Atualização das seguradoras do plano de retomada 
pós-pandemia;

> Outros assuntos.

Seguros Inclusivos 
Presidente: Eugênio Velasques (Bradesco)
Zoom
Data: 14/06
Assuntos tratados: 

> Landscape on Microinsurance da MiN para 2021 
- andamento;

> Apresentação do GT de Seguros Inclusivos da FIDES:

• Diagnóstico do Ecossistema de Seguros Inclusivos 
na América Latina de 2020;

• Seguros Paramétricos – Estudo de 2021;

> Revisão da Circular Susep nº 480/13 - apresentação 
da proposta feita em parceria com CGC;

> Outros assuntos.

Governança e Compliance /  
Gestão de Risco 
Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Zoom
Data: 14/06
Assunto tratado:

> CP nº 14 (SCI, Gestão de Riscos e Auditoria Interna) - 
Discussão com a Susep sobre as propostas enviadas 
na manifestação (Ofício PRESI 066 -2021).

Comunicação e Marketing 
Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco Seguros)
Microsoft Teams
Data: 16/06
Assuntos tratados:

> Calendário de eventos da CNseg;

> Prêmio de Inovação em Seguros, pela SUPEV;

> Debate e elaboração de uma proposta de plano 
de comunicação para divulgação, nos canais pro-
prietários da CNseg, do conceito da campanha de 
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comunicação elaborada pela Repense;

> CONSEGURO.

Governança e Compliance / Gestão 
de Risco 
Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Zoom
Data: 16/06
Assunto tratado:

> CP nº 14 (SCI, Gestão de Riscos e Auditoria Interna) – 
revisão dos prazos de implementação das novas exi-
gências da Susep.

Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais
Presidente: em definição
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Microsoft Teams
Datas: 16 e 21/06
Assuntos tratados:

> Debate sobre a minuta de Resolução publicada 
em Consulta Pública pela Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados, referente aos procedimentos de 
fiscalização da ANPD e o seu processo administra-
tivo sancionador. A manifestação da CNseg seguiu à 
ANPD em 28/06/2021.

Resseguro
Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine)
Zoom
Data: 17/06
Assuntos tratados:

> Simplificação Regulatória: Data do Aceite, Data da 
Proposta, Representante Signatário, etc.;

> Pesquisa sobre Tecnologias para Sistemas de 
Resseguros;

> Embargos e Sanções;

> Melhorias Operacionais – Recuperação de Despesas 
de Sinistros;

> Novos Normativos – Resolução CNSP 407 e Circular 
Susep 621: Reflexos e Impactos em Resseguros;

> Apresentação Mapa de Resseguro – SUESP;

> Outros assuntos.

Resseguro
Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine)
Windows Teams
Data: 23/06

Assunto tratado:

> Alinhamento da consulta pública nº 23/2021, sobre 
Riscos Nucleares.

Inteligência de Mercado
Presidente: Gilberto de Oliveira Garcia (Liberty 
Seguros)
Zoom
Data: 23/06
Assuntos tratados:

> Apresentação sobre PIX Itaú BBA;

> Relato dos GTs:

• Covid-19 - Fase 2;

• Insurtech/Sandbox e Analytics - Fase 2;

> Outros assuntos.

Integração ASG
Presidente: Fátima Lima (Mapfre Seguros Gerais)
Zoom
Data: 23/06
Assuntos tratados: 

> Apresentação UNEP FI: construção de uma ferra-
menta auxiliar para o gerenciamento de riscos climá-
ticos - Relatora: Maria Sosa Taborda (UNEP FI);

> Pesquisa – Evolução da inclusão de Riscos ASG nas 
estratégias das seguradoras no Brasil (COPPE/ UFRJ);

> CONSEGURO 2021 – Painel ASG;

> Linha do tempo: Ações CNseg & Relatório de 
Sustentabilidade de 2020;

> Projeto Ação Social CNseg – UniãoBR;

> Outros assuntos.

Gestão de Risco
Presidente: Laurindo Lourenço dos Anjos (XS3 
Seguros)
Zoom
Data: 24/06
Assuntos tratados:

> Compartilhamento de incidentes de insegurança 
cibernética CP nº 15, relatado pela Superintendência 
de negócios da CNseg – SUPEN (em conjunto com 
as Comissões de Gestão de Risco, de Governança 
e Compliance e de Processos e Tecnologia da 
Informação);

> Apresentação UNEP FI – construção de uma ferra-
menta auxiliar para o gerenciamento de riscos climá-
ticos - Maria Sosa Taborda (UNEP FI);

> Perguntas para a reunião com a Susep CP 15;
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> Relato reunião com a Susep CP 14;

> Atualização do SRO e Open Insurance;

> Outros assuntos.

Ouvidoria
Presidente: Silas Rivelle Jr. (Unimed Seguradora)
Zoom
Data: 24/06
Assuntos tratados:

> Relatório de Ouvidorias de 2020 - Adequação do 
arquivo Json;

> Decreto do SAC;

> CONSEGURO 2021;

> Curso de Ouvidoria;

> As conexões de confiança entre consumidores e for-
necedores: a boa-fé objetiva nos atendimentos das 
Ouvidorias de Seguros;

> Outros assuntos.

Gestão de Risco / Governança e 
Compliance / Processos e Tecnologia 
da Informação
Presidida por: Karini Madeira (CNseg) 
Zoom
Data: 24/06
Assunto tratado:

> Compartilhamento de incidentes de insegurança 
cibernética CP nº 15, relatado pela Superintendência 
de Negócios da CNseg – SUPEN.

Gestão de Risco / Governança e 
Compliance / Processos e Tecnologia 
da Informação
Presidida por: Karini Madeira (CNseg) 
Zoom
Data: 25/06
Assunto tratado:

> Reunião com a Susep sobre a manifestação à CP nº 
15, sobre segurança cibernética.

Ouvidoria / Relações de Consumo
Presidida por: Luciana Dallagnol (CNseg)
Windows Teams
Data: 29/06
Assunto tratado:

> Apresentação pela Fundação Procon SP sobre o novo 

sistema PROCON DIGITAL, a ser utilizado para o rece-
bimento de demandas pelo órgão.

Assuntos Fiscais 
Presidente: Valter Deperon (Swiss Re)
Zoom
Data: 30/06
Assuntos tratados:

> Apresentação sobre CSLL; (Escritório Schneider 
Pugliese)

> Resultado de pesquisas para debates:

• Pesquisa: Base de cálculo de PIS/Cofins;

• Pesquisa: Pagamento e recuperação de comissões;

> Outros assuntos.

Atuarial / Governança e Compliance 
Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Zoom
Data: 30/06
Assunto tratado:

> Alinhamento CP nº 22.
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Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, presidida por Antonio Trindade, 
em 10 de junho, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Atualizações sobre APVs - Seguro Auto Sim - Relatado o tema tratado na reunião do Conselho Diretor da CNseg 
de maio, que abordou as ações de comunicação para esclarecimentos sobre Proteção Veicular. Informou que o tema 
foi bastante discutido no âmbito dos Sindsegs e, ainda, com Fenacor e Fenaber. O tema também está sendo objeto de 
conversas no Congresso por intermédio da DIRIN – Diretoria de Relações Institucionais da CNseg. .

Agenda Regulatória da Susep - O Diretor da 
CNseg, Alexandre Leal e a Superintendente da 
CNseg, Karini Madeira, relataram as seguintes con-
sultas públicas:

Finalizadas: 
• Gestão do risco de liquidez / ajustes de qualidade 

do PLA / limite de retenção / distribuição de divi-
dendos (CP 08 e 09);

• Ativos redutores da necessidade de cobertura de 
provisões técnicas por ativos garantidores (CP 10 
e 11);

• Open Insurance (CP 12 e 13);
• Sistema de Controles Internos / Estrutura de 

Gestão de Riscos / Auditoria Interna (CP 14);
• Segurança cibernética (CP 15);
• Seguros do grupo automóvel [FenSeg] (CP 16);
• Imóveis (CP 17).

Em andamento: 
• Sandbox (CP 18, 19, 20); 
• SRO – grupo de transportes e auto (CP 21).

Durante o relato, foi dada ênfase maior ao tema 
“Open Insurance”.

Comissão de Responsabilidade Civil Geral: 
Aprovados os nomes de Ana Paula Boni (Axa XL) e 
Fabio Barreto (Chubb) para ocuparem os cargos de 
presidente e vice-presidente respectivamente.

Projeto Casa Verde Amarela - Disponibilizado o 
texto da Portaria nº 959/2021, do Ministério do 
Desenvolvimento Regional, que dispõe sobre os 
requisitos para a implementação de empreendimen-
tos habitacionais no âmbito da linha de atendimento 
“aquisição subsidiada de imóveis novos em áreas 
urbanas”, integrantes do Programa Casa Verde e 
Amarela, e estabelece as premissas de seguros em 
conformidade com as recomendações do Grupo de 
Trabalho (GT) Multidisciplinar da FenSeg que man-
teve as reuniões técnicas com a Secretaria.

Editais do DNIT – Relatado que a Associação 
Nacional das Empresas de Obra Rodoviárias (ANEOR) 
solicitou à FenSeg auxílio na análise dos Editais do 
DNIT, no que se refere às exigências de contratação 
de seguros. Nesse sentido foi realizada reunião com 
os representantes da ANEOR e os Presidentes das 
Comissões de Seguro Garantia, Riscos de Engenharia 
e de Responsabilidade Civil para entender e discutir 
o atual modelo constante dos Editais e a necessidade 
de melhorias na redação e definição de coberturas. 
O tema está tramitando nas respectivas Comissões 
para análise, antes do agendamento de reunião com 
o DNIT. 

• Circular Susep nº 629/2021 (SRO) - Cronologia 
e Reuniões - Distribuíd material que espelha as 

Relatores: Sylvia Varoto Rocha (Allianz/
Presidente da CAJ/FenSeg) e Walter Pereira 
(Zurich/Presidente da Comissão Auto/FenSeg): 
Apresentados os principais pontos da referida CP, 
analisados e encaminhados à Susep através do Ofício 
FenSeg nº 14/2021.

Apresentação Pauta Deliberativa

Pauta Informativa

Consulta Pública nº 16/2021: 
Grupo Automóvel 

Notícias do Presidente 
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Riscos Patrimoniais – Massificados
Presidente: Jarbas de Medeiros (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Data: 1º/06
Assuntos tratados:

> RNS – Registro Nacional de Sinistros – Arquivo Especial;

> Consulta Pública nº 07/2021 – SRO – Manual;

> Consulta Pública nº 06/2021 – Dispõe sobre os seguros 
do grupo responsabilidades;

> Resolução CNSP nº 407/2021 – Grandes Riscos;

> Nichos Diferenciados – Novo Material;

> IP Residencial – Fechamento da Atualização;

> FenSeg como Amicus Curiae nos Processos de 
Ressarcimento contra Concessionárias de Energia.

Seguro Habitacional
Presidente: Lincoln Peixoto da Silva (Caixa Seguradora)
Microsoft Teams
Data: 1º/06
Assuntos tratados:

> Status Processo STJ - Recursos Repetitivos nº 1.803.225/
PR e REsp nº 1.799.288/PR;

> Status Processo STJ - Recurso Repetitivo nº 1.804.965/
SP;

> Status Processo STJ – Resp nº 1.753.222/RS;

> Open Banking e Open Insurance;

> Consulta Pública nº 25/2020 – sugestões para o Manual 
de Orientações do SH-AM;

> Programa Casa Verde e Amarela – Reflexos no SH-AM;

> Curso de Seguro Habitacional - andamento do projeto);

> Inspeções e Regulação de sinistros remota;

> Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais – Grandes Riscos
Presidente: Thisiani Martins (AXA)
Microsoft Teams
Data: 02/06
Assuntos tratados:

> Nichos Diferenciados – novo levantamento feito 
pela Comissão de Massificados para atualização dos 
resultados;

> Consulta Pública n.º 07/2021 – SRO - Ramos: Manuais 
Técnicos;

> Resolução CNSP n.º 407/2021 – Grandes Riscos 
– dúvidas;

> Planejamento da Comissão – temas a serem 
desenvolvidos;

> Assuntos gerais.

Prevenção e Combate à Fraude 
Vice- presidente: Abelardo Guimarães (Bradesco)
Microsoft Teams
Data: 10/06
Assuntos tratados:

> Relatos das Subcomissões: Assistência 24h, Automóvel, 
Patrimonial e Transporte;

Comissões

reuniões realizadas com a Susep, nas quais a FenSeg 
apresentou as operações diferenciadas dos seguros 
por averbação e com a intermediação de represen-
tantes ou estipulantes com o propósito de pleitear 
tratamentos específicos para tais ramos, adequando 
as informações para o SRO a serem enviadas pelas 
seguradoras.

Carta Circular Eletrônica Susep 003/2021/DIR 1 - 
Grandes Riscos - Distribuída, para ciência, a íntegra 
da Carta Circular Eletrônica Susep 003/2021. A 
FenSeg, através de suas comissões técnicas, irá anali-
sar o disposto na referida norma. 

Assembleia Geral Extraordinária – Relatada a AGO 
da FenSeg realizada em 31.05.2021.

Agenda de Discussões do IMK – Informados os 
dois temas que comporão a agenda de discussões 
do IMK e que estão relacionados às operações de 
danos e responsabilidades. São os seguintes:

o Incidência de juros nas condenações judiciais;
o Seguros como instrumentos de mitigação do risco 

de crédito nas instituições financeiras.

Demonstrações Financeiras da FenSeg - 
Apresentadas as demonstrações financeiras relativas 
ao mês de abril/2021.

Estatísticas da Susep - Apresentadas as estatísticas 
da Susep relativas ao mês de abril/2021.
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> Relato do GT Danos Corporais;

> Assuntos Jurídicos;

> Assuntos da GPCF:

• SAS: prestação de contas;

• FIDES - Federação Interamericana de Empresas de 
Seguros.

> Interpol/RS: cooperação para informar sobre veículos 
segurados.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Sylvia Rocha (Allianz)
Microsoft Teams
Data: 11/06
Assuntos tratados:

> Open Insurance – Atualização;

> Carta Circular Eletrônica nº 3/2021/DIR1/Susep; 

> Projeto de Lei do Amazonas n.º 517/2020 – Conversão 
em norma jurídica – Avaliação da CAJ-FenSeg;

> Ingresso da FenSeg como amicus curiae no STJ – 
Aprovação da Comissão de Riscos de Crédito & Garantia 
– Prazo prescricional: anual ou quinquenal?;

> Consulta Pública n.º 16/2021 – Atualização sobre con-
versa com a Susep;

> Consultas Públicas nºs 18, 19 e 20/2021 – Sandbox – 
Pontos de Atenção;

> Consulta Pública n.º 21/2021 – SRO – Automóvel e 
Transportes – Pontos de Atenção;

> Assuntos gerais.  

Seguro Garantia Estendida e 
Afinidades
Presidente: Luis Henrique Meirelles Reis (Zurich Minas 
Brasil)
Microsoft Teams
Data: 11/06
Assuntos tratados:

> Circular Susep nº 629/2021, de 28/05/2021 – Altera a 
Circular Susep nº 624 (CP nº 07/2021) – SRO;

> Circular Susep nº 480/2013 (Disciplina a oferta de pla-
nos de seguro por organizações varejistas em nome de 
sociedades seguradoras) – Revisão do normativo;

> Consultas Públicas nºs 18, 19 e 20/2021 – Ambiente 
regulatório experimental (Sandbox Regulatório) 
– Informativo;

> Plano de Ação:

• Microsseguro;

• Riscos Diversos: roubo e furto de celular;

• Relacionamento com PROCON;

• Furto simples;

• Simplificação do bilhete;

> Assuntos gerais.

Automóvel 
Presidente: Walter Pereira (Zurich Brasil)
Microsoft Teams
Data: 16/06
Assuntos tratados:

> Participação nas reuniões;

> Assuntos da SUPEN;

> Central de Bônus;

> Vistoria Cautelar;

> Atualização sobre Normativos:

• Consulta Pública Susep nº16/2021;

• OPIN;

• Sandbox;

• Consulta Pública Susep nº 21/2021;

• Consulta Pública Susep nº 22/2021;

• Carta Circular Eletrônica nº 3/2021;

> Assuntos de Sinistros:

• Circular Susep nº 621/2021;

• Sindirepa;

• Resolução CONTRAN nº 851/2021;

• Acidentes Bitrem;

> Pátio Legal RJ/CEVERA.

Riscos de Crédito & Garantia
Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Microsoft Teams
Data: 17/06
Assuntos tratados:

1ª parte - Crédito: 

> Consulta Pública nº 25/2020 – Proposta de Manual de 
Orientações enviada à Susep – Reunião com a Susep;

> Seguro de crédito para financiamento dos Projetos de 
Geração Fotovoltaica. Solicitação da SUREC/CNseg;

> Assuntos gerais. 

2ª parte - Garantia: 

> Consulta Pública nº 25/2020 – Proposta de Manual 
de Orientações – GT Fiança locatícia – Reunião com a 
Susep;

> Processos que tratam do prazo prescricional que deverá 
ser aplicado nas ações de cobrança de seguro garan-
tia: Prazo anual previsto no Código Civil ou Prazo quin-
quenal previsto no Decreto nº 20.910/32 – Ingresso 
da FenSeg como amicus curiae – Recomendação da 
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CAJ-FenSeg;

> Ingresso da FenSeg como amicus curiae – Processo 
Judicial de Seguro Garantia;

> Circular Susep nº 621 e Resolução CNSP n.º 407 – 
Tratativas com a Susep;

> Carta Circular Eletrônica nº 3/2021/DIR 1/Susep – Trata 
da exigência de comunicação à Susep das informações 
relativas às emissões de apólices classificadas como de 
grandes riscos;

> Consultas Públicas Susep nºs 12 e 13/2021 – Open 
Insurance;

> DNIT – Adequação dos Editais de Licitação – Atualização 
do GT de estudo;

> Assuntos gerais.

Seguro Rural 
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 17/06
Assuntos tratados:

> Subvenção Federal;

> Subvenção Estadual: Paraná e São Paulo;

> Instituto Pensar Agro;

> Produtos Paramétricos: reunião com INMET;

> Relato dos Grupos de Trabalho:

• Assuntos Regulatórios;

• Banco de Dados;

• Equipamentos e Penhor Rural;

• Peritos Agrícolas;

• Seguros Paramétricos;

• RNS;

• Programas de Subvenção;

> Assuntos gerais;

> Manual SRO;

> OPIN;

> Carta Circular Eletrônica nº 3/2021;

> Consulta Pública Susep nº 22/2021;

> Proposta UNEP FI para Gerenciamento de Riscos 
Climáticos.

Estratégica de Seguros Corporativos 
Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos (Tokio 
Marine)
Microsoft Teams
Data: 22/06
Assuntos tratados:

> Nichos Diferenciados de Mercado – Relato: Jarbas 
Medeiros; 

> Consulta Pública nº 22/2021 – Aceitação tácita e ele-
mentos mínimos da apólice;

> Resolução CNSP nº 407/2021 – Grandes Riscos. Carta 
Circular Susep nº 03/2021 – Reunião com a Susep;

> Assuntos gerais.

Riscos de Engenharia
Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Microsoft Teams
Data: 24/06
Assuntos tratados:

> Discussão fase de operação em Testes em plantas 
de Energias Renováveis | Gap de cobertura entre o 
Engenharia x Property;  

> DNIT – Adequação dos Editais de Licitação – Criação de 
GT para análise do material enviado pelo DNIT;

> Convite para participar de reunião com a Secretaria 
Nacional de Habitação/MDR – Objetivo: Esclarecimentos 
sobre as exigências de seguro da Portaria nº 959/2021 – 
Reunião prévia de alinhamento;

> Carta Circular Eletrônica nº 3/2021/DIR 1/Susep, que 
trata da exigência de comunicação à Susep das infor-
mações relativas às emissões de apólices classificadas 
como de grandes riscos – Tratativas com a Susep;

> Consulta Pública Susep nº 22/2021 – Dispõe sobre a 
aceitação e a vigência do seguro e sobre a emissão e os 
elementos mínimos dos documentos contratuais;

> Manual SRO Engenharia – Planilha de Dados; 

> Plano de Ação 2020/2021 – Atualização;

> Consultas Públicas Susep nºs 18, 19 e 20/2021 – Sandbox 
regulatório – ciência;

> Assuntos gerais.

Seguro Rural  
(reunião extraordinária com o MAPA)

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 23/06
Assuntos tratados:

> Plano Trienal do Seguro Rural 2022/2024;

> Orçamento PSR 2021;

> Assuntos gerais:

• Monitor do Seguro Rural Pecuária em 25/06;

• Lançamento do Curso de Introdução para Peritos 
Rurais, em 07/07.
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Comissões

Gestora do SIDE
Presidente: Reginaldo Herreira Ferraz (Bradesco Vida 
e Previdência)
Microsoft Teams 
Data: 20/06
Assuntos tratados:
> Melhorias e Backlog;
> LGPD;
> Assuntos diversos.

Investimentos
(reunião extraordinária conjunta com a CNseg)

Presidente: Vinicius Marinho Cruz (Bradesco)
Meio Remoto 
Data: 04/06
Assunto tratado:
> Revisão da Resolução CMN nº 4.444/2015 –

Aplicação dos recursos das reservas técnicas, das
provisões e dos fundos das sociedades segurado-
ras, das sociedades de capitalização, das entidades
abertas de previdência complementar e dos resse-
guradores locais, sobre as aplicações dos recursos
exigidos no País para a garantia das obrigações de
ressegurador admitido e sobre a carteira dos Fundos 
de Aposentadoria Programada Individual (Fapi).

Investimentos 
Presidente: Vinicius Marinho Cruz (Bradesco)
Meio Remoto 

Data: 24/06
Assuntos tratados: 
> Carta Circular Eletrônica nº 3/DIR3/Susep;
> Relato da reunião de 18/06 sobre a Iniciativa do

Mercado de Capitais – IMK;
> Audiência Pública CVM nº 08/20 – normativo dis-

pondo sobre a constituição, funcionamento e divul-
gação de informações dos fundos de investimento,
e a prestação de serviços para os fundos, incluindo
anexos normativos referentes aos fundos de investi-
mento financeiros e aos fundos de investimento em
direitos creditórios;

• Investimentos no exterior.

Produtos por Sobrevivência 
Presidente: João Batista Mendes (Zurich)
Meio Remoto 
Data: 28/06
Assuntos tratados: 
> Audiência Pública CVM 08/20;
> Open insurance;
> Tábuas Biométricas BR-EMS 2021;
> Relato da reunião de 18/06 sobre a Iniciativa do

Mercado de Capitais – IMK;
> Investimentos no exterior;
> Portabilidade;
> Reforma Tributária.

Diretoria FenaPrevi
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Jorge 
Nasser, em 16 de junho, de forma remota tratou, entre outros assuntos, do Open Insurance e do 
SIDE.

Diretoria FenaSaúde
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por João Alceu 
Amoroso Lima, em 23 de junho, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros: 

Temas Jurídicos; 
Temas Regulatórios; 
Temas de Comunicação.
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Comissões

Ética
Presidente: Natália Gennari Endrigo Schaffer 
(SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 02/06
Assunto tratado:

> Temas apresentados pelas associadas em rela-
ção aos principais procedimentos auditados pelas 
operadoras.

Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Villas Boas Veloso (SulAmérica 
Saúde)
Microsoft Teams
Data: 07/06
Assuntos tratados:

> Audiência Pública ANS nº17;

> GT Novos Modelos de Remuneração.

Assuntos Assistenciais
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Data: 08/06
Assuntos tratados:

> Aplicação do regimento Interno- Lista tríplice 
substituição da presidência;

> Transtorno do Espectro Autista; 

> Oncológicos orais;

> Lei 14.154/2021;

> Criação da Comissão de ATS;

> Rol 2021- Monitoramento de dados de vida real.

Relacionamento com Clientes
Presidente: Andrea Fortes (Amil)
Microsoft Teams
Data: 10/06
Assuntos tratados:

> Informes:

• Novo Sistema Digital Procon/SP;

• Reunião Senacon;

• GT NIP;

> Painel do Cliente.

Jurídica
Presidente: Fabiano Catran (Seguros Unimed)
Microsoft Teams
Data: 10/06
Assuntos tratados:

> Extra Rol;

> RE nº 1101937/SP – Abrangência territorial da deci-
são em ACP;

> Autismo – Audiência Pública TJ/PB; 

> Temas Proativos no STJ;

> Inscrição em Conselhos Profissionais;

> Súmula 02 – TJ/BA;

> Reajuste – ACP PROCON/SP e Ofício PROCON/SP;

> Ofício MPF/DF – Rescisão contratual decorrente de 
fraude de vínculo.

Solvência
Presidente: Glaucia Carvalho (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 15/06
Assunto tratado:

> Avaliação da CP 87/2021.

Odontológica
Presidente: Roberto Cury (Odontoprev S/A)
Microsoft Teams
Data: 15/06
Assuntos tratados:

> Resoluções do Conselho Federal de Odontologia 
nºs 234 e 235/21 

> Projeto de Lei nº 883/19; 

> Projeto de Lei nº 5.752/19;

> Projeto de Lei nº 4.157/20.

Técnica de Saúde
Presidente: Luiz Celso Dias Lopes (Notredame/
Intermédica)
Microsoft Teams
Data: 11/05
Assuntos tratados:

> Temas jurídicos:
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• Ações reajuste; 

• Tema 1034 STJ – Beneficiários Inativos;

• Parecer CFO;

> Consulta Pública nº 88 ANS – Notificação por 
inadimplência; 

> GT Nome e Gênero Social;

> PL 6330 e a nova proposta de atualização do Rol de 
Procedimentos;

>  Informes:

• Audiência Pública ANS nº 17;

• Consulta ANS – recomposição da cobrança do 
reajuste suspenso;

• Solicitação de reunião ANS - IDSS/ RN 279/ NTRP;

• Radiografia do setor.

GT COPISS
Coordenador: Jansen Pereira (FenaSaúde)
Microsoft Teams 
Data: 11/06
Assunto tratado:

> Reunião COPISS Coordenador (ANS) – Pauta 2021.

Contábil
Presidente: Alberto Barcellos (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Data: 17/06
Assunto tratado:

> Apresentação da Consultoria EY sobre os novos 
pronunciamentos contábeis convalidados pela 
ANS na CP 85.

Comunicação
Presidente: Ranny Allonso (Amil)
Microsoft Teams
Data: 22/06
Assuntos tratados:

> Sugestão de temas sensíveis que terão impacto 
para as operadoras no curto prazo, para uma orga-
nização de posicionamento e narrativa preventivas;

> Realização do Workshop Impacto da LGPD na 
Comunicação (28/06);

> Sugestão de nomes para a eleição presidente e 
vice da Comissão (eleição em julho);

> Atualização dos membros da Comissão (envio de 
formulário).

Participação da FenaSaúde em eventos do setor

Audiência Pública da Comissão de 
Seguridade Social - Câmara dos 
Deputados
Tema: Uso de Quimioterápicos Orais – PL 6330/19
Expositora: Vera Valente
Data: 1o/06/2021

FIS Talks
Tema: Por que não compramos e não produzimos insu-
mos no Brasil? 
Palestrante: Vera Valente
Data: 07/06/2021

Central Nacional Unimed
Tema: Impactos no Rol
Palestrante: Vera Valente
Data: 10/06/2021

Audiência Pública da Comissão de Defesa 
do Consumidor - Câmara dos Deputados
Tema: Reajustes dos Planos de Saúde
Expositor: Joao Alceu Amoroso Lima
Data: 10/06/2021

Webinar Associação Paulista de Medicina
Tema: Contratualização na Saúde Suplementar
Expositor: Joao Alceu Amoroso Lima
Data: 30/06/2021
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Diretoria FenaCap
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, ocor-
rida em 16 de junho, tratou dos os seguintes assuntos:  

Comissão Jurídica da CNseg: aprovada a indicação 
do Sr. José Ferreira Rodrigues Motta para representar a 
FenaCap na referida Comissão;

XS4 Capitalização: aprovada a solicitação de inclu-
são da XS4 Capitalização no quadro de associadas da 
FenaCap e o encaminhamento do pleito para delibera-
ção da próxima Assembleia Geral. 

Fluxos Realistas: a sra. Bianca Castello relatou a reu-
nião com a Susep sobre o trabalho realizado, infor-
mando os próximos passos;

Painel Estratégico 2020/2021: O sr. Natanael Castro 
relatou o andamento dos trabalhos junto à Susep;

Consultas Públicas: o sr. Natanael Castro apresen-
tou as Consultas Públicas editadas pela Susep;

Open Insurance: o sr. Renato Arena apresentou atu-
alizações sobre o tema no âmbito do mercado de capi-
talização e o cronograma geral do Open Insurance;

Contratação Fornecedores: a sra. Roberta Silva 
apresentou o processo de concorrências da assessoria 
de imprensa e agência de publicidade. Foi aprovada a 
contratação da Danthi Comunicações e Quintal 
Estratégia e Criação a partir de 1o/07;

Execução Orçamentária: apresentadas receita e 
despesas da Federação de janeiro a maio de 2021;

Dados estatísticos: apresentados os dados estatís-
ticos do mercado de capitalização de abril/2021;

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

Deliberações

Conhecimento 

Comissões

Produtos, Atuarial e de Tecnologia  
Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)  
Microsoft Teams  
Data: 12/05
Assuntos tratados:  

> Monitoramento dos GT’s Atuarial, Fluxos Realistas e 
Open Insurance;

> Relato CAT – CNseg;

> Consultas Públicas em andamento nºs 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 e 15 de 2021.

Produtos, Atuarial e de Tecnologia  
Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)  
Microsoft Teams  
Data: 15/06
Assuntos tratados:  

> Monitoramento:

• Proposta Estratégica do Mercado de Capitalização;

• GT Atuarial; 

• GT Fluxos Realistas;

• GT Open Insurance;

> IMK - Produto Imobiliário.
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Comunicação 
Presidente: Roberta Monteiro (Brasilcap 
Capitalização)    
Microsoft Teams  
Data: 10/06/2021  
Assuntos tratados:  

> Definição dos fornecedores vencedores do Processo 
de Concorrência de assessorias FenaCap;

> Relato CCM/CNseg.

Jurídica e de Controles Internos 
Presidente: Simone Moregola (Liderança 
Capitalização)   
Microsoft Teams   
Data: 24/06/2021  
Assuntos tratados:   

> Proposta de Inclusão do título de capitalização 
da modalidade instrumento de garantia na Lei de 
Licitações nº 8.666;

> Relato GT PLs;

> LGPD – Atualizações.

Administração e Finanças   
Presidente: Katia Varges (Icatu Capitalização)   
Microsoft Teams   
Data: 25/06/2021   
Assuntos tratados:   

> Proposta de inclusão de recebíveis no cálculo de 
direitos creditórios; 

> Forma de envio e processamento dos ROs (informa-
ção por nº do Título);

> Diferimento de receitas de Capitalização;

> Relatos:

• CINV/CNseg;

• CAFIS/CNseg;

• GT Fluxo Realista;

> IFRS – Demandas Susep.
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Notícias

Uma recuperação econômica ainda sem geração de 
empregos - no primeiro trimestre o PIB cresceu 1,0%, 
ao passo que o número de ocupados continua 7,1% 
abaixo no comparativo com o mesmo período do ano 
passado – resulta em ritmo desigual da contratação de 
seguros por empresas, mais dinâmica, e por pessoas. 
É o que demonstra estudo da Confederação Nacional 
das Seguradoras- CNseg.

O estudo informa que o PIB teve uma recuperação em 
“V”, enquanto o emprego, na melhor hipótese, recu-
pera-se bem mais lentamente, algo próximo de uma 
reação no formato de “U”. A divulgação do PIB trimes-
tral de 2021 ratifica essa tendência, ao apontar a sua 
volta ao nível pré-pandemia, enquanto a ocupação, 
medida pela PNADc (do IBGE), contabiliza 6,6 milhões 
de ocupados a menos no confronto com o primeiro 
trimestre de 2020.

O levantamento da CNseg assinala que não houve 
crise para o PIB das atividades financeiras, de seguros e 
serviços, e o ritmo de crescimento aumenta, chegando 
a 5,1% no primeiro trimestre deste ano, provavelmente 
impulsionado pela aplicação da poupança precaucio-
nal acumulada pelas classes mais favorecidas ao longo 
do ano passado e por ganhos de produtividade, via 
ampla adoção do trabalho remoto e de vendas e ope-
ração por meios digitais.

Mesmo com os milhões de pessoas fora do mercado de 
trabalho, o volume de desocupados – grave problema 

PIB cresce, emprego não, refletindo-se 
no ritmo de crescimento de seguros  
de empresas e de pessoas

social- parece impactar pouco o crescimento agregado 
da economia, que se recupera, ao menos nesse pri-
meiro momento, em setores menos intensivos em mão 
de obra e de maior produtividade (como a agropecu-
ária e os já citados serviços financeiros). Em seguros, 
conclui-se que a contratação por pessoas físicas (PF) 
sofreu proporcionalmente mais que os seguros volta-
dos às pessoas jurídicas (PJ). No ano passado, segu-
ros tipicamente contratados por PF tiveram contração 
de 0,4% em sua arrecadação enquanto os produtos PJ 
apresentaram crescimento de 19,3%.

O ritmo das modalidades corporativas e individuais é 
heterogêneo, ainda que recentemente ambas exibam 
viés positivo, com crescimento de 8,8% nos seguros PF 
e de 25,0% nos seguros PJ nos três primeiros meses do 
ano. O “atraso” na contratação por pessoa física tem 
relação direta com a contração do mercado de traba-
lho e da renda das famílias. “No entanto, vale enfatizar 
que, mesmo nos seguros para PF, essa recuperação se 
dá muito provavelmente porque o típico consumidor 
de seguro é o mesmo que impulsiona o crescimento 
do PIB das atividades financeiras, um público que foi 
menos afetado pela queda no emprego e na renda.

A agência de notícias Radioweb entrevistou o Presidente 
da Associação de Procons do Brasil, Filipe Vieira, e o 
Diretor-Presidente do Procon Maceió-AL, Leandro 
Almeida, sobre a proteção veicular, oferecida pelas 
autointituladas “associações”. Eles falaram sobre os ris-
cos envolvidos na contratação da proteção veicular para 
os consumidores. Confira as entrevistas!

Agência Radioweb entrevista representantes 
do Procon sobre proteção veicular

https://youtu.be/igTCZDIpQ3I
https://youtu.be/JXt073IzVJk
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Conjuntura CNseg nº 45 destaca temas 
relevantes para o seguro

As grandes oportunidades para o mercado de Grandes 
Riscos criadas pela Resolução CNSP 407, uma análise 
do panorama e das perspectivas sobre as mudanças 
nas normas de investimentos, o aumento do número 
de beneficiários da Saúde Suplementar com expansão 
maior na faixa etária acima de 59 anos e a retomada 
da capitalização estão entre os temas de Destaques dos 
Segmentos da Conjuntura CNseg nº 45, uma publica-
ção da Confederação Nacional das Seguradoras.

A edição inclui outros assuntos relevantes nas demais 
seções. No Boxe Regulatório, é abordado que o Brasil 
está a caminho de ser o pioneiro na implementação do 
open insurance no mundo. Mas, para que essa expe-
riência não entre no rol daquelas boas ideias que por 
falhas em sua execução, não alcancem todo seu poten-
cial, a CNseg considera que há aspectos importantes 
que merecem ser mais bem debatidos e avaliados.

O Boxe Estatístico trata da utilização do Google Trends 
como ferramenta complementar de análise de ten-
dências do setor segurador. De acordo com o artigo, a 
pandemia da Covid-19 e suas consequências abruptas 
amplificaram a necessidade de acompanhar em tempo 
real o que tem acontecido na economia e nos setores, 
acelerando um processo que já vinha ocorrendo há 
alguns anos: a adoção de indicadores alternativos para 
o acompanhamento econômico.

Uma análise sobre o setor de seguros, previdência e 
capitalização no Boletim Consumidor em Números 
2020, lançado em março pela Secretaria Nacional do 
Consumidor (Senacon), é objeto do Boxe Relações 
de Consumo. Em 2020, foram 15.641 reclamações 
cadastradas, representando 1,3% das ocorrências da 
plataforma Consumidor. gov.br.

Para finalizar, no Boxe de Produção Acadêmica, os lei-
tores são apresentados a uma variedade de temas, 
desde a fraude nos seguros de automóveis, a trans-
formação digital nos seguros, passando pelos impac-
tos da operação Lava Jato nos seguros D&O entre 
outros assuntos relevantes.

O Relatório 2020 da Confederação Nacional das 
Seguradoras traz, em seis capítulos, os principais acon-
tecimentos em um ano marcante e desafiador para 
o setor segurador. No primeiro capítulo - Carta do 
Presidente - Marcio Coriolano destaca a reação do 
setor à pandemia, chamando a atenção para a migra-
ção digital, a adoção do home office e a perspectiva de 
um modelo híbrido do trabalho- presencial e à distân-
cia- após o controle do vírus, além das iniciativas nos 
campos da inovação, compliance e desenvolvimento 
sustentável, aceleradas para atender às novas deman-
das da sociedade. Na mensagem, ele ratifica que o setor 
segurador continuará firme na missão de estar presente 
no dia a dia da sociedade, trazendo segurança e estabi-
lidade para a vida pessoal, familiar e dos negócios.

O segundo capítulo apresenta os grandes números do 
setor segurador. Líder em arrecadação de prêmios na 
América Latina e 13º lugar no ranking mundial, o setor 
movimentou R$ 500,9 bilhões (sem DPVAT) no ano 
passado, registrando crescimento de 3% em relação a 
2019.  A solvência do setor, representada pela soma do 
capital e das provisões técnicas, bateu recorde histó-
rico de R$ 1,456 trilhão. Para garantir os riscos que lhe 
são transferidos, o setor acumula ativos que equivalem 
a 23,5% da dívida pública brasileira, constituindo-se 
em um dos maiores investidores institucionais do País. 
A receita anual de prêmios do setor representa cerca 
de 6,7% do PIB, se considerada a participação da saúde 

Relatório 2020 da CNseg destaca os seus 
projetos e ações em ano desafiador

https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n45.html
https://cnseg.org.br/publicacoes/relatorio-2020-confederacao-nacional-das-seguradoras.html
https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n45.html
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suplementar e de 3,7%, sem esse segmento.

O capítulo “Dinâmica do setor de seguros” apresenta os 
impactos da transição digital do setor segurador, res-
ponsável direto pela continuidade dos negócios e por 
sua força de estabilização, ao repor financeiramente 
perdas seguradas. Nesse sentido, o relatório informa 
que foram realizados pagamentos da ordem de R$ 1 
bilhão de benefícios decorrentes de sinistros nos ramos 
seguros de vida e prestamista (cobertura de morte), 
seguro funeral, diária de incapacidade temporária, diá-
ria por internação hospitalar, seguro-viagem (cobertura 
de morte e DMHO) e previdência (risco e cobertura de 
morte). Na capitalização, foram mantidos os sorteios de 
títulos. Ao todo, foram realizados 41 sorteios substitutos 
– entre 26 de março e 18 de setembro. Foram distribuí-
dos, ao longo de 2020, R$ 1,1 bilhão em sorteios.

O relatório assinala o diálogo constante mantido pela 
CNseg com o Governo e diversas entidades, suas ati-
vidades nas áreas legislativas e regulatórias, além de 
iniciativas e parcerias – nacionais e internacionais – 
que promovam as boas práticas e ajudem a fortalecer 
a cultura do seguro. Convertidos em números, CNseg 
monitorou 7.500 propostas legislativas no ano passado, 
quase dobrando o acompanhamento efetuado no ano 
anterior. Apenas no Congresso Nacional, foram apre-
sentadas 6.257 propostas legislativas, 47% com o obje-
tivo de enfrentar os efeitos da Covid-19. Desse total, 
mais da metade (3.155) tinha impacto direto ou indireto 
para o setor de seguros.

A publicação destaca sua atuação proativa no campo 
regulatório, com contribuições relevantes nas consul-
tas públicas abertas pela Susep ou pela ANS; chama 
a atenção para sua participação no ambiente jurídico, 
defendendo interesses dos segmentos. Em 2020, o 
setor jurídico da entidade registrou um aumento de 
134% no número de manifestações produzidas em 
relação a 2019. O maior desafio foi analisar e elabo-
rar com agilidade pareceres sobre os milhares de pro-
jetos de lei apresentados em razão da Covid-19 nas 
mais diferentes esferas – Congresso Nacional, Câmara 
Legislativa do Distrito Federal, Assembleias Legislativas 
e algumas Câmaras Municipais –, todas com impacto 
direto nas operações de seguros. Ainda é mencionada 
sua ativa participação na implementação da Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD) no setor de seguros. 
Além disso, o relatório faz um balanço das atividades 
da CNseg no plano internacional, seu comprometi-
mento com as questões ASG (Ambientais, Sociais e de 

Governança), enumerando as medidas mais relevantes 
adotadas na área de Relação de Consumo.

Por fim, a publicação reúne as principais iniciativas 
que integram o Programa de Educação em Seguros. 
Incluem-se aí a parceria firmada com o IBMEC-Rio, 
com o lançamento da disciplina eletiva sobre Seguros 
Privados na grade do Curso de Graduação em Direito; 
uma série de eventos virtuais promovidos no ano pas-
sado; a abertura das inscrições do Prêmio Antonio 
Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, além 
das iniciativas de comunicação institucional a cargo da 
CNseg e que hoje incluem a permanente presença nas 
mídias sociais do Linkedin, Facebook e YouTube, bem 
como nas rádios parceiras Band News FM e JB FM, sem 
contar a mídia especializada em seguros.

A diretora-executiva da Confederação Nacional 
das Seguradoras - CNseg, Solange Beatriz Palheiro 
Mendes, foi a entrevistada da 101ª edição do pro-
grama “Panorama Seguro”, produzido pelo Sindicato 
das Seguradoras do Estado de São Paulo (Sindseg-SP), 
exibido em 10 de junho.

Na conversa com o jornalista Paulo Alexandre e o con-
sultor de economia Francisco Galiza, apresentadores do 
programa, Solange Beatriz fez um balanço positivo dos 
30 anos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), 
falou sobre as melhorias no atendimento ao consumi-
dor de seguros e a respeito do futuro desse relaciona-
mento. Ela também avaliou a ascensão e barreiras na 
trajetória das mulheres no mercado segurador, além de 
fazer um balanço da atividade e perspectivas do setor 
segurador. 

Confira o bate-papo na íntegra!

Solange Beatriz participa do 
programa “Panorama Seguro”

https://cnseg.org.br/publicacoes/relatorio-2020-confederacao-nacional-das-seguradoras.html
https://youtu.be/Ezg2NmUsJHU
https://youtu.be/Ezg2NmUsJHU
https://youtu.be/Ezg2NmUsJHU
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O sentimento de aversão a riscos continua a ampliar a 
demanda de seguros de danos (materiais e responsa-
bilidade contra terceiros), de benefícios (vida e previ-
dência, principalmente), e a estimular brasileiros a pou-
par ou fazer filantropia, por meio dos títulos de capi-
talização. Esse comportamento está espelhado nos 
últimos números do setor segurador divulgados pela 
Confederação Nacional das Seguradoras, na edição 46 
da Conjuntura CNseg.

Nos quatro primeiros meses do ano, o setor de segu-
ros apresentou alta de 15,5% sobre os quatro primei-
ros meses do ano passado, totalizando R$ 92,7 bilhões 
neste exercício (sem Saúde e DPVAT). Apenas em abril, 
com movimentação de R$ 21,5 bilhões, o crescimento foi 
de 36,8%, comparando-se ao resultado do mesmo mês 
do ano passado.  O desempenho de abril foi puxado 
pela forte expansão dos planos VGBL, cuja procura cres-
ceu 96,8% sobre o mesmo mês do ano passado. Dada 
a densidade do VGBL no market share do setor segu-
rador, todos os indicadores melhoraram com seu bom 
comportamento.  Com isso, as provisões técnicas do 
setor alcançaram a cifra de R$ 1,213 trilhão, crescimento 
de 8,8% sobre abril de 2020.

Nenhuma atividade econômica apresentou uma expan-
são tão vigorosa quanto o seguro no comparativo mês 
contra o mesmo período do ano anterior. Após os 36,8% 
do setor segurador de alta, aparecem as atividades 
industriais (34,7%), comércio (10,1%) e serviços (4,5%).

Na base anualizada até abril, o setor segurador já acu-
mula expansão de 6,3%. Um mês antes, até março, a alta 
acumulada era de 2% e de apenas 0,1% em fevereiro. 

Conjuntura CNseg 46: setor cresce 15,5% 
no primeiro quadrimestre de 2021

Essa edição conta com a participação de cinco minis-
tros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que abordam 
temas como a evolução jurisprudencial sobre casos de 
invalidez e limites das coberturas; a judicialização e a 
segurança jurídica; a saúde suplementar e o seguro 
habitacional, entre outros.  São transcrições das pales-
tras proferidas no III Seminário Jurídico da CNseg, reali-
zado em novembro de 2020,

Um dos temas de maior relevância para o setor atual-
mente, que é o da venda irregular da chamada proteção 
veicular, também não podia ficar de fora dessa edição, 
que traz o acórdão do STJ que entendeu como desca-
bidas as pretensões dessas “associações”, bem como a 
íntegra das decisões sobre os embargos com que essas 
associações tentaram modificar o referido acórdão.

Também está presente, nessa edição, interessante 
artigo na seção internacional, no qual juristas portugue-
ses tratam das novas formas de contratação do seguro 
nestes tempos digitais.

Outra novidade do novo volume é a apresentação dos 
resultados da pesquisa que foi realizada junto aos leito-
res sobre a qualidade da publicação. Segundo o levan-
tamento, 83,5% consideram a Revista uma ferramenta 
útil para o setor segurador e 90% a consideram boa, 
muito boa ou excelente. E, confirmando o que já se 
intuía, 63% afirmaram que preferem ler a versão digital 
da publicação.

14ª edição da Revista Jurídica  
de Seguros da CNseg

https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n46.html
https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n46.html
https://cnseg.org.br/publicacoes/revista-juridica-de-seguros-n-14.html
https://cnseg.org.br/publicacoes/revista-juridica-de-seguros-n-14.html
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A taxa mais alta vigorosa agora tem também relação 
com a base comprimida de abril do ano passado (R$ 
15,7 milhões arrecadados; o segundo mês a ser atingido 
pela pandemia).

Apesar dos números positivos, o Presidente da CNseg, 
Marcio Coriolano, diz que os cenários ainda não per-
mitem expectativas mais assertivas de desempenho do 
setor no ano. “Mais especificamente, o cenário neste 

A coluna Broadcast, do jornal O Estado de S.Paulo, 
noticiou, com base em informações fornecidas pelo 
Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, que, com 
base nos primeiros quatro meses deste ano, a venda 
de seguros deverá crescer a uma taxa de dois dígitos 
em 2021.

A coluna também informa que, devido à pandemia 
e à disposição das seguradoras de indenizar mor-
tes por covid, o que não era previsto nos contratos, 
a contratação de cobertura de seguros de vida cres-
ceu 16,8% de janeiro a abril, na comparação com o 
mesmo período de 2020.

Com a captação crescendo 98,6% em relação a abril 
de 2020, os planos de acumulação para previdência 
da família VGBL foram o destaque de vendas em abril 
deste ano, informa também a coluna.

Atenta aos impactos da LGPD no mercado segura-
dor, a CNseg criou mais uma Comissão Temática. 
Trata-se da Comissão da Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (CLGPD), que tem como obje-
tivos debater e avaliar os temas relacionados à essa 
legislação, bem como subsidiar as manifestações da 
Confederação Nacional das Seguradoras frente à 
regulamentação da lei pela Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD).  

A Comissão conta com a participação de representan-
tes das áreas de privacidade, tecnologia da informa-
ção, compliance e jurídicos das seguradoras associa-
das às Federações que compõem a CNseg. Os nomes 
já foram aprovados pelas diretorias das Federações 
associadas e pelo Conselho Diretor da CNseg e, em 
breve, ocorrerá a escolha do presidente da Comissão 
que conta com a coordenação da Superintendência 
Jurídica da CNseg (SEJUR). 

As Comissões Temáticas da CNseg são um impor-
tante fórum de discussão sobre questões técnicas 
e regulatórias de interesse geral do mercado segu-
rador, nos segmentos de seguro, resseguro, previ-
dência complementar aberta, saúde suplementar e 
capitalização. Cada Comissão está vinculada a uma 

ano corrente dependerá crucialmente do tamanho da 
taxa de aumento do PIB para abrir espaço à recupe-
ração de ramos de seguros caudatários da produção 
industrial, agrícola e comercial, que é o caso dos gran-
des riscos patrimoniais. E dependerá também do incre-
mento da renda pessoal e do emprego, combustíveis da 
demanda por produtos básicos patrimoniais, cobertura 
de vida, previdenciários, saúde suplementar e capitali-
zação”, escreve ele, no editorial da Conjuntura CNseg.

Broadcast, do Estadão, repercute CNseg 
sobre crescimento de seguros acima de 
dois dígitos

Nova Comissão Temática na CNseg

https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/venda-de-seguros-avancara-a-dois-digitos-neste-ano-preve-entidade/
https://cnseg.org.br/comissoes-tematicas/detalhes/id_comissao/2095391917.html
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A CNseg apresentou, em 21 de junho, a reformula-
ção de seu canal no YouTube, - que agora se chama 
Canal CNseg -, como parte da nova estratégia da 
Confederação de presença nas redes sociais.  

Além de um novo projeto gráfico para a página do 
canal, a reformulação envolveu a adequação dos 

Os desafios e perspectivas para o setor sob a ótica 
da CNseg foram abordados pelo Presidente da 
Confederação Nacional das Seguradoras, Marcio 
Coriolano, em webinar realizado em 29 de julho pelo 
Sindicato das Seguradoras de Minas Gerais, Goiás, Mato 
Grosso e Distrito Federal (SindSeg MG/GO/MT/DF). 

Com a condução do Presidente do SindSeg organizador, 
Marco Neves, e participação do corretor e Presidente 
do Conselho Empresarial de Seguros da Associação 
Comercial de Minas Gerais, Sérgio Frade, o evento teve 
início com Coriolano explicando que a CNseg é uma 
entidade associativa, que representa o setor junto aos 
seus públicos de interesse.

Confira a cobertura completa do evento aqui.

Conheça o novo canal da 
CNseg no YouTube

Presidente da CNseg aborda em webinar 
os desafios e perspectivas para o setor

Superintendência da CNseg e conta com um presi-
dente, profissional experiente no setor, eleito pelo 
Conselho Diretor, com base numa lista tríplice com-
posta por integrantes escolhidos dentre aqueles 

profissionais que compõem a Comissão. 

Atualmente, a CNseg conta com 18 Comissões 
Temáticas que, em 2020, realizaram 184 reuniões. 

vídeos já publicados, de modo a serem mais cur-
tos e contarem com edições mais dinâmicas, con-
ferindo um ritmo mais fluido ao conteúdo. A refor-
mulação também contou com uma “Otimização para 
os Mecanismos de Busca” (SEO, na sigla em inglês), 
adaptando as tags, títulos e descrições dos vídeos 
para que sejam mais facilmente encontrados.

A mudança está alinhada à missão da CNseg, que 
tem, entre os seus objetivos, disseminar a cultura 
do seguro no País. Os conteúdos divulgados pela 
Confederação em vídeos são importantes ferramen-
tas para contribuir na superação desse desafio.

Acesse agora mesmo o Canal CNseg, inscreva-se, 
compartilhe os vídeos, deixe o seu “joinha” e ajude 
a levar a ainda mais longe a mensagem da impor-
tância da proteção dos produtos e serviços ofere-
cidos pelo setor segurador, tão importante para a 
preservação de vida, saúde e patrimônio de milhões 
de pessoas e empresas em todo o Brasil.  

https://www.youtube.com/c/canalcnseg
https://cnseg.org.br/noticias/presidente-da-cnseg-aborda-e-debate-o-desempenho-recente-e-as-perspectivas-para-o-setor-em-webinar-do-sindicato-das-seguradoras-mg-go-mt-df.html
https://cnseg.org.br/noticias/presidente-da-cnseg-aborda-e-debate-o-desempenho-recente-e-as-perspectivas-para-o-setor-em-webinar-do-sindicato-das-seguradoras-mg-go-mt-df.html
https://cnseg.org.br/noticias/presidente-da-cnseg-aborda-e-debate-o-desempenho-recente-e-as-perspectivas-para-o-setor-em-webinar-do-sindicato-das-seguradoras-mg-go-mt-df.html
http://www.youtube.com/c/canalcnseg
http://www.youtube.com/c/canalcnseg
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A Confederação Nacional das Empresas de Seguros 
Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar 
e Capitalização (CNseg) é uma associação civil, com 
atuação em todo o território nacional, que congrega 
as Federações que representam as empresas integran-
tes dos segmentos de Seguros, Previdência Privada 
Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e 
Capitalização.  

A CNseg, que assumiu as atribuições associativas da 
Fenaseg, “chega aos 70 anos com a certeza de ter 
cumprido sua missão até aqui, que é a de contribuir 
para o desenvolvimento do sistema de seguros priva-
dos, representar suas associadas e disseminar a cul-
tura do seguro, concorrendo para o progresso do 
País”, afirma o presidente da Confederação Nacional 
das Seguradoras, Marcio Coriolano, em mensagem em 
vídeo, em celebração pelas sete décadas de existência 
da instituição, completadas neste 25 de junho de 2021. 

CNseg: sete décadas de representação  
do setor segurador brasileiro

A situação do mercado irregular de seguros em paí-
ses da América Latina e as possíveis soluções para os 
prejuízos causados ao consumidor foram os princi-
pais assuntos debatidos no webinar promovido pela 
Confederação Nacional das Seguradoras, em 21 de 
junho. O compartilhamento de experiências entre lide-
ranças do setor de diferentes países buscou alternativas 
para diminuir os prejuízos causados aos consumidores. 

Webinar promovido pela CNseg 
debateu mercado irregular de 
seguros na América Latina

O evento contou com a participação do Presidente da 
CNseg, Marcio Coriolano; do chefe da Coordenação 
Geral de Estudos e Relações Institucionais da 
Superintendência de Seguros Privados (Susep), Paulo 
Roberto Miller; do Vice-Presidente Executivo da 
AACH/Chile (Asociación de Aseguradores de Chile), 
Jorge Claude; do Diretor Executivo AUDEA/Uruguay 
(Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras), 
Alejandro Veiroj; e do Presidente APCS/Paraguay 
(Asociación Paraguaya de Compañía de Seguros), 
Antonio Vaccaro, sendo moderado por um dos 
maiores especialistas do Brasil na área de Direito do 
Consumidor, o professor Ricardo Morishita.  

De acordo com o Presidente da CNseg, o problema 
do mercado irregular se deve muito ao crescimento 
dinâmico do mercado segurador brasileiro, que atrai 
aqueles que veem oportunidades para negócios, 
ainda que irregulares. Essa realidade teve início com 
o seguro de automóveis, mas logo se estendeu a 
outras áreas.  

A cobertura completa do webinar está disponível no 
portal da Confederação. Confira! 

Coriolano lembra que a Confederação “surge como 
resposta ao espírito desenvolvimentista da década de 
1950 e, ao longo de sua história, fomentou debates 
sobre muitos temas pertinentes às seguradoras, aos 
consumidores e ao país”. Atualmente, ela representa 
“um setor cuja receita anual corresponde a mais de 6% 
do PIB, gera 175 mil empregos diretos e detém investi-
mentos equivalentes a quase ¼ da dívida púbica brasi-
leira”, complementou. 

https://cnseg.org.br/noticias/webinar-promovido-pela-cnseg-debateu-mercado-irregular-de-seguros-na-america-latina.html
https://youtu.be/nLXbK2ZmURs
https://cnseg.org.br/noticias/webinar-promovido-pela-cnseg-debateu-mercado-irregular-de-seguros-na-america-latina.html
https://cnseg.org.br/noticias/webinar-promovido-pela-cnseg-debateu-mercado-irregular-de-seguros-na-america-latina.html
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Segundo Coriolano, o legado desses 70 anos de repre-
sentação tem sido fundamental para enfrentar e supe-
rar os desafios da atual realidade. “A chegada da pan-
demia do novo coronavírus exigiu rápida adaptação de 
todos e mudou a percepção da população quanto ao 
seu modo de vida e ao risco a que estão sujeitos. Mais 
uma vez, a resiliência do setor de seguros foi essencial 
para amparar o país em um momento tão complexo da 
vida nacional”, afirma o executivo. 

Os três últimos presidentes da CNseg prestaram 
homenagem à Confederação em depoimentos grava-
dos em vídeo. Jayme Garfinkel, presidente entre 2015 
e 2016, disse que foi uma grande honra ter sido pre-
sidente da Confederação e que esta celebração pelos 
70 anos pode ser um momento importante para rea-
firmarmos o valor do seguro para toda a sociedade, 
enquanto instrumento de proteção.  

Jorge Hilário, presidente entre 2010 e 2013, afirmou 
que o importante nesta celebração pelos 70 anos é 
olhar para o futuro da instituição. É saber como enfren-
taremos os grandes desafios de lidar com as novas tec-
nologias e de dar a devida atenção às novas necessida-
des dos segurados.  

Além disso, foi promovida uma série de veiculações 
sobre a trajetória da Confederação em seus diver-
sos canais de comunicação, como a Rádio CNseg, 
suas redes sociais (Facebook, YouTube, Instagram e 
LinkedIn), a Revista de Seguro, seu portal e sua intra-
net. Também foi lançado no início do ano um selo em 
comemoração à data e realizada campanha junto aos 
funcionários com o mote “Eu construo a história do 
setor segurador. Eu sou CNseg”.

Entidades nacionais e internacionais do mercado 
de seguros cumprimentaram a Confederação pelo 
aniversário.

Por sua vez, João Elisio, presidente entre 1992 e 2010, 
disse que os momentos mais felizes de sua vida pro-
fissional ocorreram quando era presidente da CNseg 
devido à importância do setor para o país. Ele des-
tacou que, diferentemente de outras profissões, que 
tendem a desaparecer com a modernidade, a do segu-
rador tende a ganhar ainda mais importância, pois é 
por meio do seguro que as pessoas podem oferecer 
tranquilidade e segurança para si e para a sua família. 

https://youtu.be/-gVefdkyyGM
https://cnseg.org.br/noticias/entidades-nacionais-e-internacionais-do-mercado-de-seguros-cumprimentam-a-cnseg-pelos-seus-70-anos.html
https://youtu.be/Tak7QOz5OP8
https://youtu.be/laVkoAfdRJ4
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O Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, concedeu 
entrevista para o jornalista Gerson Anzzulin, da Rádio 
Bandeirantes do Rio Grande do Sul, sobre a prolifera-
ção, nos últimos anos, das chamadas associações de 
proteção veicular, que comercializam um produto com 
aparência de seguro, mas que, em muitos casos, na 
ocorrência de sinistro, não fornecem as indenizações 
prometidas, lesando os consumidores. A CNseg, infor-
mou o radialista, lidera uma campanha para esclarecer 
as diferenças entre seguro e proteção veicular. 

Coriolano recomenda que quem se deparar com uma 
empresa dessas que esteja comercializando a prote-
ção veicular para público indiscriminado, denuncie aos 
Procons ou à Susep. Apesar de a legislação vigente no 
País permitir que associações formem mútuos para se 
prevenir contra riscos, o Presidente da CNseg lembra 
que isso só pode ocorrer quando restritas a um grupo 
bem determinado de pessoas, como os funcionários 
de uma empresa ou trabalhadores de determinada 
categoria profissional, por exemplo. Essas associações, 
entretanto, em vez  de se aterem a esses grupos res-
tritos, oferecem a proteção veicular a qualquer pessoa 
da população. 

Confira aqui a íntegra da entrevista.

A edição nº 47 da Conjuntura CNseg, publicação pro-
duzida pela Confederação Nacional das Seguradoras, 
analisa o crescimento de 1,2% do PIB no primeiro tri-
mestre do ano, em relação ao mesmo período de 2020, 
e seus impactos na economia. Essa análise mostra que, 
apesar da maior severidade da segunda onda da pan-
demia, não apenas a adesão às medidas de isolamento 
e às restrições a atividades econômicas foi menor, 
como provavelmente a relação entre isolamento e ati-
vidade econômica também se tornou menos intensa.

A recuperação da economia desde seu pior momento 
no segundo trimestre do ano passado tem sido desi-
gual, com desempenho melhor da indústria e do 
agronegócio em comparação com vários segmentos 
do setor de serviços, especialmente os serviços pres-
tados às famílias.

A avaliação é que se abre uma janela de oportunidades 
para que a agenda de reformas avance e os fundamen-
tos econômicos melhorem, na esteira da ampliação 
da vacinação contra a Covid-19, de um maior cresci-
mento global e da forte demanda pelos produtos tipi-
camente exportados pelo País. Há ainda muitas incer-
tezas no horizonte e a questão fiscal, que é principal 
fragilidade da economia brasileira, está distante de ser 
equacionada.

Outra questão abordada é sobre o nível de ocupação 
da mão de obra, medida pela PNADc, que está 7,1% 
menor no trimestre encerrado em março último em 
relação ao mesmo período do ano passado (são 6,6 
milhões de ocupados a menos). 

A publicação apresenta também um panorama com-
pleto do desempenho do setor de seguros, inclusive 

Presidente da CNseg alerta para os 
riscos da chamada proteção veicular em 
entrevista para a Rádio Bandeirantes RS

Conjuntura 47 analisa economia e seguros 
e tem novas projeções do mercado
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com a divulgação dos dados de Saúde do primeiro 
trimestre de 2021, realizada pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS). Sem DPVAT, o setor arreca-
dou o montante de R$ 130,9 bilhões em contrapresta-
ções líquidas, prêmio direto de seguro, contribuições 
de previdência e faturamento de capitalização, nos pri-
meiros três meses de 2021, montante 8,7% superior ao 
mesmo período de 2020.

A relevância do agronegócio é o tema de destaque da 
nova edição da Revista de Seguros, nº 917. Não só 
seu peso econômico, os seguidos recordes de produ-
ção, a desenvoltura durante a pandemia e a resiliên-
cia a diversos fatores de riscos, graças ao seguro em 
parte - em 2020, a área agrícola protegida alcançou 
o recorde de 13,7 milhões de hectares e as indeniza-
ções pagas alcançaram R$ 2,5 bilhões no âmbito do 
Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural 
(PSR). “O seguro rural tem sido uma das prioridades do 
Ministério da Agricultura desde que chegamos aqui, 
quando tínhamos R$ 400 milhões de subvenção ao 
seguro e passamos para R$ 1 bilhão”, afirma a ministra 
da Agricultura, Tereza Cristina, em entrevista exclusiva.

O agronegócio enfrenta desafios também. Um pode 
ser considerado mais pontual e envolve o aumento 
de roubo e furtos no meio rural nos últimos anos. A 
riqueza agrícola está de vez no radar de quadrilhas 
especializadas e de uma rede de receptadores, provo-
cando perdas milionárias aos produtores. O Instituto 
da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) criou 
até a publicação Observatório da Criminalidade no 
Campo para aferir o avanço das ocorrências, que são 

Revista de Seguros da CNseg 
traz entrevista exclusiva com a 
ministra Tereza Cristina 

subnotificadas nos Estados e exigem uma política de 
segurança pública efetiva para as atividades rurais.

O outro desafio tem caráter mais estratégico e de 
imagem institucional. A irrigação lidera a demanda 
de recursos hídricos, segundo o relatório da Agência 
Nacional de Águas e Saneamento (ANA) e precisa pro-
mover ações para o uso mais racional, sobretudo em 
tempos em que a escassez de chuvas representa um 
risco para a segurança hídrica.

Nessa edição, o leitor é alertado para o perigo pro-
vocado pelo avanço da proteção veicular no País, não 
mais restrita ao ramo de automóvel, e para os riscos 
advindos de uma atividade danosa quando comerciali-
zada além das fronteiras de uma verdadeira associação 
restrita. Em um esforço conjunto, a CNseg e as princi-
pais entidades de representação do mercado de segu-
ros desenvolveram ações de comunicação, com o tema 
“Proteção veicular não garante proteção” para prestar 
esclarecimentos à sociedade sobre a assimetria con-
correncial, precauções que o consumidor deve tomar 
e para quem recorrer em caso de prejuízos. A matéria 
também debate a necessidade de acelerar a tramita-
ção de projeto de lei federal que já obteve consenso 
sobre o tema em comissão legislativa.

Para registrar os 70 anos da CNseg, outra reportagem 
revisita a sua trajetória e suas principais bandeiras his-
tóricas, entre as quais a de ampliar a cultura do seguro 
no País e a de incluí-lo na agenda prioritária das políti-
cas econômicas de alcance público. As consequências 
da Covid-19, as oportunidades de negócios no uni-
verso de consumidores que formam a chamada eco-
nomia prateada- pessoas com mais de 60 anos- a falta 
de insumos e de matérias-primas que podem frear a 
retomada econômica e os sinistros ocorridos na car-
teira de seguros marítimos são outros temas de rele-
vância na nova edição da Revista de Seguros.

Para completar, a CNseg volta a publicar as projeções 
de arrecadação do setor segurador após a suspensão 
ocorrida durante eclosão da pandemia. Foram estabe-
lecidos dois intervalos distintos de expansão da arreca-
dação no ano: de 5% a 9,4% (com Saúde Suplementar, 
mas sem DPVAT), ou de 5,5% a 8,9% (sem DPVAT e sem 
Saúde Suplementar), dependendo do comportamento 
das variáveis exógenas usadas no modelo de previsão.

https://cnseg.org.br/publicacoes/revista-de-seguros-n-917.html
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A edição nº 47 da Conjuntura CNseg, publicação pro-
duzida pela Confederação Nacional das Seguradoras, 
analisa o crescimento de 1,2% do PIB no primeiro tri-
mestre do ano, em relação ao mesmo período de 2020, 
e seus impactos na economia. Essa análise mostra que, 
apesar da maior severidade da segunda onda da pan-
demia, não apenas a adesão às medidas de isolamento 
e às restrições a atividades econômicas foi menor, como 
provavelmente a relação entre isolamento e atividade 

Revista Forbes destaca a resiliência 
das seguradoras em meio à crise 
gerada pela pandemia

econômica também se tornou menos intensa.

A recuperação da economia desde seu pior momento 
no segundo trimestre do ano passado tem sido desi-
gual, com desempenho melhor da indústria e do agro-
negócio em comparação com vários segmentos do 
setor de serviços, especialmente os serviços prestados 
às famílias.

A avaliação é que se abre uma janela de oportunidades 
para que a agenda de reformas avance e os fundamen-
tos econômicos melhorem, na esteira da ampliação 
da vacinação contra a Covid-19, de um maior cresci-
mento global e da forte demanda pelos produtos tipi-
camente exportados pelo País. Há ainda muitas incer-
tezas no horizonte e a questão fiscal, que é principal 
fragilidade da economia brasileira, está distante de ser 
equacionada.

Outra questão abordada é sobre o nível de ocupação 
da mão de obra, medida pela PNADc, que está 7,1% 
menor no trimestre encerrado em março último em 
relação ao mesmo período do ano passado (são 6,6 
milhões de ocupados a menos). 

A publicação apresenta também um panorama com-
pleto do desempenho do setor de seguros, inclusive. 
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