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Conselho Diretor CNseg
O Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidido por Marcio Sêroa
de Araujo Coriolano, não se reuniu em janeiro.

Comissões Temáticas
Comunicação e Marketing

Seguros Inclusivos

Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco)
Microsoft Teams
Data: 07/01
Assuntos tratados:

Presidente: Eugênio Velasques (Bradesco)
Microsoft Teams
Data: 18/01
Assuntos tratados:

> Apresentação da agência Repense do conceito de
campanha para aprimorar o entendimento sobre a
importância e os benefícios proporcionados pelo
seguro e seus fundamentos e a apresentação do
respectivo plano de mídia (com orçamento; indicadores de sucesso e exercícios de mídia).

> Apresentação da Superintendente de Relações de
Consumo e Sustentabilidade da CNseg;

Obs: A reunião contou com a participação de representantes das
Federações

> GT Legislativo - Atualização: posição das Federações
Associadas;

Relações de Consumo / Ouvidoria

> GT Regulatório - Atualização: validação da proposta
de alteração à Circular Susep nº 440/12;

(reunião conjunta)

Presidida por: Luciana Dall’Agnol e Henrique Silveira
(Surec)
Microsoft Teams
Data: 13/01
Assunto tratado:
> Canais de Atendimento no Open Insurance.

Assuntos Jurídicos
(reunião extraordinária)

Presidente: Washington L. B. da Silva (Zurich Minas
Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Microsoft Teams
Data: 15/01
Assunto tratado:
> Análise do Projeto de Lei nº 3887/2020, que institui a Contribuição Social sobre Operações com
Bens e Serviços (CBS), e altera a legislação tributária
federal.

> Apresentação da pesquisa sobre Microsseguros da
Comissão de Inteligência de Mercado da CNseg;
> Reunião com a
correspondentes;

Susep

em

14/01

sobre

> Outros assuntos.

Processos e Tecnologia da
Informação / Atuarial / Gestão de
Risco / Governança e Compliance
(reunião conjunta)

Presidente: Karini Madeira (CNseg)
Microsoft Teams
Data: 22/01
Assunto tratado:
> Avaliação e aprovação da minuta de manifestação
da CNseg à Consulta Pública Susep n° 25, que trata
dos registros facultativos de seguros de danos e
pessoas em regime de repartição simples e registro
obrigatório de riscos financeiros – SRO.

Assuntos Fiscais
Presidente: Patrícia Rocha (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Data: 27/01
Assuntos tratados:
> Análise Reforma Tributária – PL 3.887/20 – CBS –
Consultor JRA;
> Relatório de 2020 e planejamento para as Reuniões
de 2021;

VOLTAR
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> Atualização sobre as propostas de emendas ao
PL 3.887/2020;
> Alinhamentos sobre tributação de adicional de
fracionamento;
> Tratamento tributário sobre os ajustes produzidos
pelo CPC 06 (R2) (IFRS 16), que foi referendado
pela SUSEP com vigência a partir de janeiro 2021;
> Outros.

Inteligência de Mercado
Presidente: Alex Korner (Santander Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 27/01
Assuntos tratados:
> Apresentação
Comissão;

institucional

CNseg/SUESP/

> Plano de trabalho da Comissão em 2021;
> Propostas de GTs para 2021;
> Avaliação dos estudos já realizados;
> Atualização sobre a eleição para a presidência da
Comissão.

Gestão de Riscos
Presidente: Laurindo Lourenço dos Anjos (Itaú Vida
e Previdência)
Microsoft Teams
Data: 28/01
Assuntos tratados:
> PLDFT - Relato da reunião com a Susep em 22/01;
> Open Insurance - Atualização do tema;
> Pesquisa de Segurança Cibernética (Ofício
Circular nº 17/2020/CONS1/CGCON/DIR3/SUSEP) Discussão sobre a pesquisa realizada pela Susep,
cujo objetivo é avaliar a gravidade e a recorrência dos ataques cibernéticos, bem como o grau de
maturidade da gestão de segurança cibernética
do mercado decorrente da migração em massa
para o home office durante a pandemia;
> Questionário de Conduta (Resolução CNSP
382/2020) - Discussão sobre o questionário produzido pela Susep, cujo objetivo é avaliar a aderência do Mercado Segurador às boas práticas
internacionais de conduta de mercado, incluindo
práticas comerciais, até o término do período de
caráter educativo e de orientação da Resolução;

> Audiência Pública CVM - reforma da Instrução
CVM 480 - Discussão sobre a Audiência Pública
que prevê alterações no formulário de referência
e questões ASG.

Administração e Finanças
Presidente: Laenio Pereira dos Santos (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 28/01
Assuntos tratados:
> Relatório de 2020 e planejamento para as Reuniões
de 2021;
> Consulta Pública CPC 50 (IFRS17) – avaliação das
manifestações recebidas;
> Atualização sobre o SRO;
> Audiência Pública SDM (CVM) nº 09/20 – Instrução
CVM nº 480 - alterações no formulário de referência e questões ASG;
> Outros.

Sustentabilidade e Inovação
Presidente: Fátima Lima (Mapfre Seguros Gerais)
Microsoft Teams
Data: 28/01
Assuntos tratados:
> Planejamento das Ações para 2021:
• Plano de Regulação Susep 2021;
• Relatório de Sustentabilidade do Setor de
Seguros de 2020;
• Webinar/ Evento Setorial;
• Manual TCFD;
• Matriz de Materialidade do Setor de Seguros
2020;
• Parceria PRI;
• Pesquisa – Evolução da inclusão de Riscos
ASG nas estratégias das seguradoras no Brasil
(COPPE/ UFRJ);
• Projeto Sinergia com os Sindicatos Regionais.
> Guia Unep FI – Gerenciamento de riscos ASG em
ramos elementares de Seguros;
> PSI Grounding Paper sobre Responsabilidade
Ambiental e Seguro Sustentável – Feedback até
31/01;
> Outros assuntos.

> Consulta Pública 25/2020 - Informar sobre a
recente consulta pública do SRO que trata do
registro facultativo e obrigatório de danos e pessoas em repartição;

VOLTAR
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Ouvidoria

• Relatório das Atividades das Ouvidorias de 2020;

Presidente: Silas Rivelle Jr. (Unimed Seguradora)
Microsoft Teams
Data: 28/01
Assuntos tratados:

• Curso de Capacitação e Certificação
Ouvidorias no Setor de Seguros;

> Apresentação
Negócios

Superintendência

Executiva

em

• Colóquio de Proteção do Consumidor de
Seguros;
de

> Planejamento das Ações para 2021:

• Evento Setorial sobre Ouvidoria/ Relações de
Consumo/ Consumidor;

• 2º Workshop Consumidor.gov;

> Questionário de Conduta Susep - Ofício Eletrônico
nº 1/2021/CGSUP/DIR2/SUSEP;

• Atualização do Guia de Acesso do Consumidor
às Empresas de Seguros;

> Open Insurance – Canais de Atendimento Apresentação da proposta encaminhada à Susep;
> Outros assuntos.

Diretoria FenSeg
A Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, presidida por Antonio Trindade, não se
reuniu em janeiro.

Comissões
Assuntos Jurídicos
Presidente: Sylvia Rocha (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 08/01
Assuntos tratados:
> Open Insurance;
> SRO – Atualização;
> LGPD – Relatório Fenacor;

> Lucros Cessantes X Pandemia;
> Nichos diferenciados;
> SRO;
> MGA’s;

> IRDR – Escolha de escritório;

> Temas tratados nas comissões técnicas da
FenSeg para 2021;

> Resolução CNSP n.º 382/2020 – Atualização de
procedimentos;

> Plano de ação 2021 – sugestões de temas –
Observância ao plano da Susep para 2021;

> Resolução CONTRAN n.º 809/2020; e

> Assuntos gerais.

> Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros
Corporativos
Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos (Tokio
Marine)
Microsoft Teams
Data: 19/01
Assuntos tratados:

VOLTAR

> Cláusula de LGPD nos contratos de resseguro –
como o mercado tem se comportado com esse
pedido;

Automóvel
Presidente: Walter Pereira (Zurich Brasil)
Microsoft Teams
Data: 19/01
Assuntos tratados:
> Open Insurance: API Auto;
> Convênio Pátio RJ;
> Assuntos de Sinistros;
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> SRO – Sistema de Registro de Operações;
> Projeto Logístico RCCV - Responsabilidade Civil
de Condutores de Veículos;
> Encerramento das atividades da Ford: impactos
no seguro Auto;
> Central de Bônus;
> Proposta para isenção de taxas de transferência
de veículos;
> Assuntos gerais.

Riscos de Crédito e Garantia
Presidente: Roque Junior (Junto Seguros)
Microsoft Teams
Data: 21/01
Assuntos tratados:
> Sugestões de temas para 2021 – ramo Crédito;
> Ofício Eletrônico nº 910/2020 da Susep – Fiança
Locatícia;
> Lei de Licitações;

Seguro Rural

> PL n.º 323/2019 ALESP – Estabelece o Seguro
Garantia para Obras Públicas;

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 21/01
Assuntos tratados:

> Cosseguro;
> Retroatividade – Atualização;
> Circular Susep n.º 577 – Atualização;

> SRO – Sistema de Registro de Operações;

> Consulta Pública n.º 25/2020;

> Certificação de Peritos;

> Assuntos gerais.

> Subvenção Federal;
> Instituto Pensar Agro;

Riscos de Engenharia

> Subvenção Estadual: Paraná e São Paulo;

Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Microsoft Teams
Data: 28/01
Assuntos tratados:

> Assuntos gerais.

Seguro Rural

(reunião extraordinária)

> Plano de Ação 2021: sugestões de temas;

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 21/01
Assunto tratado:

> Consulta Pública n.º 25/2020 – Planilha de dados;
> Assuntos gerais.

> Limite por CPF.

Diretoria FenaPrevi
A Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Jorge
Pohlmann Nasser, não se reuniu em janeiro.

Comissões
Gestora do SIDE
Presidente: Reginaldo Herreira Ferraz (Bradesco Vida
e Previdência)
Microsoft Teams
Data: 19/01

VOLTAR

Assuntos tratados:
> LGPD;
> Melhorias e Backlog;
> Atualização da Tabela de Preços 2021.
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Produtos de Risco | Atuarial |
Produtos por Sobrevivência

Meio Remoto
Data: 26/01
Assuntos tratados:

(reunião conjunta)

Presidentes: Ana Flávia Ferraz (Bradesco) | Celina
Costa (Brasilprev) | João Batista Mendes (Zurich)
Meio Remoto
Data: 22/01
Assunto tratado:
> Reunião conjunta com as comissões de Processos
e Tecnologia da Informação, Atuarial, de Gestão de
Riscos e de Governança e Compliance da CNseg para
discussão da Consulta Pública 25/2020 (Sistema de
Registro de Operações - SRO).

Produtos de Risco

> API Seguros de Pessoas – Open Insurance;
> CP 25/2020 – SRO;
> Projeto de Lei nº 3.515/2015;
> Representação da Federação na Comissão de
Seguros Inclusivos da CNseg.

Assuntos Contábeis e Fiscais
Presidente: Flávia Vieira (Sul América)
Meio Remoto
Data: 28/01
Assunto tratado:
> Reunião conjunta com a Comissão de Administração
e Finanças da CNseg.

(reunião extraordinária)

Presidente: Ana Flávia Ferraz (Bradesco)

Diretoria FenaSaúde
A Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por João Alceu Amoroso
Lima, não se reuniu em janeiro.

Comissões
Relações com Clientes
Presidente: Andrea Fortes (Amil)
Microsoft Teams
Data: 07/01
Assuntos tratados:
> Mudança na coordenação da Comissão;
> Planejamento estratégico - Definição dos eixos de
atuação da comissão em 2021;
> Sistemática de envio dos projetos de lei à CRC;

Presidente

e

Vice

Presidente

da

> Apresentação material ANS sobre proposta Capital
com base nos riscos operacional e legal.
> Elaboração de ofício com contribuições na proposta
do Capital Regulatório com base nos riscos operacional e legal.

Contábil

> Calendário das reuniões de 2021.

Presidente: Haydewaldo Chamberlain (Bradesco)
Microsoft Teams
Data: 10/01
Assuntos tratados:

Solvência

> Atualização status contrato DPI SERPRO;

Presidente: Glaucia Carvalho (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 08/01
Assuntos tratados:

> Elaboração ofício plano de contas;

> Projetos em andamento;

VOLTAR

> Aprovação
Comissão.

> Questionário
Telemedicina.

sobre

reconhecimento

contábil
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Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, em 29
de janeiro, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Deliberação
Contratação de consultoria externa para realização do trabalho de solvência: fluxo realista.

Conhecimento
Planejamento estratégico emergencial: relatado
o andamento do assunto.
Open Insurance: atualizações sobre o tema.
SRO: atualizações sobre o tema.
Plano de comunicação institucional CNseg: discutido o posicionamento da Federação em relação
ao plano proposto.
Temas relevantes para o mercado de capitalização: dado conhecimento dos assuntos que estão sendo
tratados no âmbito da Susep, CNseg e Congresso que
afetam o mercado de capitalização.

CRSNSP: dado conhecimento do resumo das atas
270º a 277º.
Execução orçamentária: apresentadas receita e
despesas da Federação de janeiro a dezembro de 2020.
Dados estatísticos mercado de capitalização:
apresentados
os
dados
do
mercado
de
novembro/2020.
Atas Comissões Técnicas: dado conhecimento
sobre os assuntos discutidos nas comissões da FenaCap.

Comissões
Produtos, Atuarial e de Tecnologia
Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 09/12
Assuntos tratados:
> Provisões Técnicas;
> Calendário de reuniões 2021;
> Agenda Susep – estratégias;
> Andamento GT Atuarial;
> Relato CPTI/ CNseg.

Produtos, Atuarial e de Tecnologia
Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 13/01
Assuntos tratados:
> Plano de trabalho 2021;

VOLTAR

> Apresentação dos impactos gerados pelos atuais investimentos em tecnologia (LGPD, SRO e
Segurança Cibernética) – Antônio Fonseca
> Relato Comissões Temáticas da CNseg;
> Relato GT Atuarial - Resolução IBA;
> Microsseguros;
> Discussão sobre os artigos 15 e 32 § 3° da Resolução
CNSP 384/2020.

Comunicação
Vice-Presidente: Mariana Fagundes (Capemisa
Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 14/01
Assuntos tratados:
> Apresentação do GT Segurês – Raphael Luz e Priscila
Aguiar (CIM/CNseg)
> Apresentação dos trabalhos realizados em 2020
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pela Link e pela BTG;
> Relato CCM/CNseg;
> Concorrência para agência de publicidade e assessoria de comunicação/ imprensa:
• Principais requisitos a serem incluídos no briefing
e encaminhamento ao mercado;
• Indicação de fornecedores pelas associadas.
> SRO;
> Open Insurance.

Jurídica e de Controles Internos
Presidente: Simone Moregola (Liderança
Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 28/01
Assuntos tratados:
> Relato do GT de PLs;

VOLTAR

> Relato de assuntos levados à CPC/CAT/CTI:
• Discussão sobre o art. 15 da Resolução 384/2020.
> Relato:
• SRO;
• Open Insurance.

Administração e Finanças
Presidente: Katia Varges (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 29/01
Assuntos tratados:
> Discussão: Taxa mínima legal acima da taxa de
mercado;
> Relato dos membros da CAFIS/CNseg;
> Relato:
• SRO;
• Open Insurance.
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Notícias
Carlos de Almeida Braga, que, ao distinguir ações inovadoras de profissionais securitários, corretores de
seguros e prestadores de serviços do mercado, faz em
sua denominação uma homenagem e importante referência de “Braguinha” para o setor segurador.
As ações de Antonio Carlos de Almeida Braga se estenderam, ainda, ao esporte, tornando-se um dos mecenas de vários atletas.

Confederação Nacional das
Seguradoras presta homenagem a
Antonio Carlos de Almeida Braga
Nome icônico do setor de seguros, foi dono de uma
das maiores seguradoras do País - criada pelo pai,
em 1935 -, a Atlântica Seguros, que veio a ser tornar
posteriormente Atlântica-Boavista. Sob seu comando,
a Atlântica-Boavista foi incorporada pelo Banco
Bradesco nos anos 80, passando a ser denominada
Bradesco Seguros.

Sua legião de amigos, fãs e admiradores é extensa e faz
jus à sua vida, marcada por desafios, inovações e transformações, que marcam não somente os que tiveram
a oportunidade de com ele conviver, como também
as gerações futuras, que encontrarão em seus feitos
exemplos de como construir o futuro e o presente de
forma diferente e inovadora.
Confira as homenagens da CNseg a Antonio Carlos de
Almeida Braga.

A CNseg, consternada, enluta-se com o falecimento
de Antonio Carlos de Almeida Braga - por muitos chamado de “Braguinha” ou “Sr. Braga” -, ocorrido em 12
de janeiro, em Portugal, aos 94 anos, deixando legado
de realizações admiráveis na atividade seguradora.
Suas marcantes criações no mercado segurador motivaram a CNseg a criar, em 2011, o Prêmio Antonio

Comissão de Integração ASG é
o novo nome da Comissão de
Sustentabilidade e Inovação

Com o objetivo de melhor refletir os temas de responsabilidade da Comissão de Sustentabilidade e Inovação CSI, a Diretora de Relações de Consumo e Comunicação
da CNseg, Solange Beatriz Palheiro Mendes, anunciou, em janeiro de 2021, a alteração do seu nome para
Comissão de Integração ASG, a partir de 1° de fevereiro
de 2021.

VOLTAR

O
funcionamento
da
Comissão,
composto
por quatro grupos de trabalho permanentes,
sendo eles TCFD, Relatório de Sustentabilidade,
Eventos e Engajamento/Riscos
Emergentes,
permanece
inalterado,
e
primando
pela
representatividade do setor nessas importantes
áreas. Este ano em especial o grupo aguarda
novidades regulatórias por parte da Susep que
incluiu no Plano de Regulação de 2021 os estudos
e
propostas
normativas
voltados
para
o
aprimoramento da gestão de riscos ASG (Ambiental,
Social e Governança), para a ampliação da
transparência em relação a exposição a riscos climáticos e para o estabelecimento de critérios mínimos para
9
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a classificação de produtos sustentáveis, com vistas a
estimular investimentos e operações nesse segmento.
A principal atribuição da Comissão permanece sendo a
promoção da integração das questões ASG (Ambientais, Sociais e de Governança) nas operações do
setor de seguros e sua cadeia de valor, por meio da
geração de conhecimento e estabelecimento de
compromissos setoriais que fomentem a geração de
novos negócios, o aprimoramento da gestão de riscos e
do capital reputacional do setor.

Ambientais, Sociais e de Governança (ASG), estamos
nos alinhando com o que se consolidou no mercado
como a sigla que traduz o que é a sustentabilidade para
os negócios. A integração ASG sempre foi o objetivo
dessa comissão e agora identifico que essa evolução
terminológica marca também o amadurecimento do
setor de seguros nos temas que perpassam a agenda
dessa importante Comissão”, relata Fátima.

Esses são os pilares da Comissão de Integração ASG,
que conta com a liderança de Maria de Fátima Mendes
de Lima, Diretora da Mapfre Seguros Gerais S/A, ocupando o cargo de Presidente da Comissão.
“Ao incorporarmos no nome da Comissão os aspectos

Dados até novembro de 2020: economia
impacta os seguros de modo diverso, com
destaque para Danos e Responsabilidades

A análise de desempenho do setor segurador realizada
pela CNseg mostra que a arrecadação de prêmios totalizou R$ 242,9 bilhões no acumulado do ano até novembro,
decréscimo de 0,2% comparando-se com o mesmo período de 2019. Nessa comparação, as apólices de Danos e
Responsabilidades puxaram o mercado para cima, com
avanço de 5,7%. O viés de baixa setorial prevaleceu em
virtude da retração do segmento de Cobertura de Pessoas
(-2,3%) e dos Títulos de Capitalização (-3,5%). Já na análise
de 12 meses móveis fechados em novembro, a arrecadação foi de R$ 269,6 bilhões, alta de 0,8%, em relação ao
último período equivalente encerrado em novembro de
2019. No mês de novembro último, a receita total foi de
R$ 22,9 bilhões, evolução de 0,2% sobre o mesmo mês de
2019, e de 2,8% na margem (sobre outubro).
“Confirmando o histórico desde 2018, a crise recessiva impacta de modo diverso os diferentes ramos de
seguros, eles mesmos caudatários do comportamento
da produção, da renda e do emprego nos segmentos
da economia demandantes de seguros, de previdência privada e de capitalização”, analisa o Presidente da
CNseg, Marcio Coriolano, em editorial da edição nº 36
da Conjuntura CNseg.

VOLTAR

Carro-chefe do segmento de Danos e Responsabilidades,
o seguro de Automóveis apresentou alta de 3,9% em
novembro sobre o mesmo mês do ano passado, totalizando R$ 3 bilhões em prêmios. Contribuiu de forma
significativa para a produção mensal de prêmios nesse
segmento, que alcançou R$ 6,6 bilhões em novembro
- salto de 11,5% sobre o mesmo mês do ano anterior.
Mesmo assim, a carteira de Automóveis teve perda no
acumulado do ano, de 3%, em relação à igual período
de 2019. E de 2,5% na média de 12 meses encerrados em
novembro, quando comparado ao período equivalente
encerrado em novembro do ano passado. De janeiro
a novembro de 2020, a receita do seguro Automóveis
alcançou R$ 31,7 bilhões e, o segmento de Danos e
Responsabilidades como um todo, R$ 71,1 bilhões.
Algumas modalidades apresentaram um comportamento extraordinário em termos de arrecadação
no acumulado do ano. Entre os exemplos, Marítimos
e Aeronáuticos, com alta de 45,5%; Rural, 31,1%;
Responsabilidade Civil, 20,8%; Crédito e Garantia,
15,6%; Patrimonial, 10,3%; e Habitacional, 7,8%.
No segmento de Cobertura de Pessoas, embora tenha
crescido 8,9% comparativamente ao mês anterior, perdeu arrecadação equivalente a 3,8% contra o mesmo
mês de novembro do ano passado, acabando então
por apresentar taxa negativa de 2,3% no acumulado
de janeiro a novembro.
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Dada a participação de mercado, R$ 151 bilhões no
acumulado do ano (mais do que o dobro da de Danos
e Responsabilidades), o desempenho das apólices de
Pessoas afeta o resultado geral. Se no conjunto de Planos
de Risco (Vida, Prestamista, Viagem, entre outros), a
taxa acumulada positiva, agora de 4,4%, os Planos de
Acumulação (VGBL e PGBL) acumularam perda de 4,5%
no ano.
Já o segmento de Capitalização, com arrecadação até
novembro de R$ 20,9 bilhões, houve avanço nas receitas
no mês, de 4,4%, mas perdas nominais líquidas de 3,8%
comparado com idêntico mês de 2019 e de 3,5% no período acumulado de janeiro a novembro.
“No acumulado do ano contra o do ano anterior então
a tendência também deverá ser de estabilidade e caso
haja crescimento incremental de 2% de dezembro contra dezembro de 2019, o ano fechará no mesmo patamar
nominal de arrecadação”, avalia Marcio Coriolano.

sobretudo, de um programa de vacinação em massa
tempestivo. Mesmo com uma segunda onda da Covid19, em curso em diversas nações do mundo, a extensão das medidas emergenciais pode ser decisiva a curto
prazo, mas podem comprometer o crescimento futuro.
Ou seja, quanto maior o estímulo, menor tende a ser a
projeção de crescimento ao longo do tempo.
De certo modo, os movimentos cíclicos da economia
são reproduzidos no desempenho do seguro. É o que
demonstra a nova Análise de Mercado, ao se debruçar
sobre os números do setor em novembro. O resultado
de novembro, mesmo tendo crescido apenas 0,2% sobre
o mesmo mês de 2019, é um sinal importante de que
a arrecadação de prêmios está mais perto de fechar o
ano estável, uma notícia positiva em um 2020 em que a
grande maioria das atividades econômicas marcha para
fechar no vermelho, dada a intensidade da crise gerada
pela pandemia.

Nesta edição, duas seções - Economia Brasileira e Análise
de Desempenho – aprofundam uma visão das conexões
entre a economia e o setor de seguros. O texto da conjuntura econômica destaca que os estímulos fiscais concedidos colaboraram para uma queda menos pronunciada do PIB em 2020 - de 10% para algo abaixo de 5% mas produzem o risco de reduzir o crescimento potencial
nos próximos anos, ao impactar as contas públicas, que
são o maior problema do País.
A busca de reequilíbrio fiscal, diz o estudo, dependerá
de um cronograma assertivo de diversas reformas, e,

Centro de Documentação e Memória
do Mercado Segurador da Confederação
relembra grandes marcos do setor

Este ano, a Confederação Nacional das Seguradoras
(CNseg) completa sete décadas de representação do
setor segurador brasileiro. A trajetória dessa representatividade estará, ao longo de 2021, em destaque
na série “CNseg: 70 anos fazendo história”, produzida
pelo Centro de Documentação e Memória do Mercado
Segurador da CNseg (CEDOM), composta por tópicos
especiais sobre as ações e iniciativas mais relevantes
realizadas ao longo desse período.

VOLTAR
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Para marcar a data, outra iniciativa da CNseg foi a
criação de um selo comemorativo dos 70 anos de sua
fundação, que está presente no portal da CNseg, bem
como em suas publicações, assinatura de e-mails e
documentos da entidade.
Os conteúdos da série, a serem publicados mensalmente no site do CEDOM, permitirão aos leitores fazer
uma viagem no tempo, conhecer capítulos marcantes do setor de seguros nacional e conferir o papel
da CNseg na proposição de ideias inovadoras desde
sua fundação, em 1951 – à época, estruturada como
federação.

1951 – 2021
A entidade de representação máxima do setor (atualmente, CNseg) foi criada em plena era desenvolvimentista dos anos 50, caracterizada por enormes
transformações ocorridas no Brasil, em consequência
da industrialização acelerada e de ações de modernização econômica, sem falar nas mudanças na esfera
política e na seara do comportamento. Surgiu um ano
depois da inauguração da primeira emissora de tevê
na América do Sul, um ano antes da fundação do atual
BNDES e dois antes da Petrobras, testemunhando o
Brasil crescer “50 anos em 5”, tendo em vista o programa desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek.

A série “CNseg: 70 anos fazendo história” rememorará algumas das bandeiras do setor, defendidas pela
Confederação. Entre as quais, destacam-se: o reconhecimento de sua importância estratégica para o crescimento sustentado da economia nacional, o empenho
em disseminar a cultura do seguro e o aprimoramento
do relacionamento com os consumidores. Ao longo
dessas décadas, a Confederação esteve presente em
momentos importantes da história do Brasil, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do
País com o fortalecimento do setor segurador nacional.

nova edição da Revista de Seguros (nº 915). Com edital
de licitação previsto para o primeiro semestre de 2021
e incremento de mais US$ 100 bilhões ao PIB em 10
anos, o 5G tornará pelo menos dez vezes mais rápido
o acesso à internet, assegurando a massificação do
acesso à informação de última geração e sua incorporação à rotina de empresas. Um mundo novo, incluindo
realidade aumentada, cirurgias remotas, drones e robôs
com uso ampliado, materialização de cidades inteligentes, estará em construção nos próximos anos.

A nova revolução tecnológica do 5G
e seus impactos no setor de seguros

Os impactos na vida das pessoas, empresas e governos
produzidos pela quinta geração de telefonia móvel (5G)
serão extraordinários e profundos e, por isso mesmo,
razão da escolha do tema como matéria de capa da
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Para os seguros, o 5G permitirá mais saltos no processo de transformação digital, com ganhos de eficiência operacional nos próximos anos, englobando desde
a liquidação mais célere de sinistros à mitigação de
riscos com equipamentos interligados a bens segurados por meio da Internet das Coisas (IoT), que ganhará
mais escala, significando novos desafios para as seguradoras, dado o aumento dos riscos cibernéticos.
A análise setorial é outro tema relevante destacado
nessa edição. Lideranças do setor de seguros avaliam
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os efeitos do choque produzido pela pandemia do
novo coronavírus e as perspectivas para 2021. São
treze líderes - Presidentes da CNseg e de suas quatro
Federações integrantes - FenSeg, FenaSaúde, FenaCap,
FenaPrevi -, além dos oito dirigentes dos Sindicatos
das Seguradoras. “Apresentamos um balanço da natureza contracíclica do setor e os próximos cenários
quando, espera-se, a vacinação em massa seja capaz
de dar mais tranquilidade a todos mais à frente no ano
de 2021”, afirma o Presidente Marcio Coriolano, no editorial da publicação.
Além da vacina contra a Covid-19, há outros remédios
necessários para a retomada econômica. A Proposta
de Emenda Constitucional (PEC) em tramitação no
Congresso não é suficiente para os objetivos de aliviar
a expansão das despesas obrigatórias, afirma o economista e ex-Diretor de Assuntos Internacionais do
Banco Central (BC), Alexandre Schwartsman, em entrevista exclusiva concedida à Revista de Seguros.
Outras reformas são necessárias para mitigar o risco
fiscal, havendo soluções realistas para o equilíbrio das

contas públicas. Um time de economistas de primeira
linha, a convite da Revista de Seguros, faz sugestões
relevantes para melhorar o ambiente de negócios, sem
a espada de déficits públicos com risco de descontrole.
Os leitores podem refletir sobre os benefícios da autonomia do Banco Central, que nunca esteve tão perto
de se materializar após a proposta ser aprovada no
Senado. O ex-Presidente do Banco Central Armínio
Fraga e o ex-Diretor Carlos Thadeu de Freitas avaliam
esses benefícios e fazem algumas ressalvas importantes sobre o projeto em análise no Congresso em matéria nessa edição.
Se navegar é preciso nos dias atuais no mundo virtual, pode-se dizer que é fundamental também no
mundo real. Até porque não tem havido avanços na
navegação fluvial. O Brasil possui 63 mil quilômetros
de rios com potencial para transportes, mas desperdiça grande parte desse recurso natural à disposição:
apenas 18,6 mil quilômetros (29,5%) são aproveitados
para a movimentação de cargas e passageiros. Confira
a reportagem sobre o tema.

principalmente em razão de propostas que atingem a
saúde suplementar, contendo dispositivos que criam
novas coberturas obrigatórias, tratam da devolução
de parte do prêmio e vedam a negativa de atendimento em diferentes casos.
Um rápido levantamento feito pelo CQCS indica que,
entre maio e dezembro de 2020, apenas na Câmara
dos Deputados, foram apresentadas cerca de 180
propostas que afetam direta ou indiretamente o setor.

Projetos podem afetar
e mudar o setor de seguros
Ainda no início da pandemia, em maio do ano passado, a CNseg promoveu evento em que foi debatida
- e criticada - a excessiva interferência do Legislativo
no mercado. Naquela oportunidade, foi revelado que
mais de 4,8 mil projetos de lei com reflexos no setor
estavam tramitando no Congresso Nacional, nas
Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais.
Desde então, esse número não para de crescer,
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Isso significa, portanto, que, hoje, há mais de 5 mil
projetos de lei que podem mudar as regras no mercado de seguros a qualquer momento.
Não por acaso, em junho do ano passado, relatório
de monitoramento do mercado divulgado pela Willis
Towers Watson, alertou para o risco de as seguradoras "terem de arcar com custos adicionais em função
de projetos de lei prevendo a cobertura de eventos
expressamente excluídos".
Esses dados preocupam o presidente da CNseg,
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Márcio Coriolano, que, desde aquela época, alerta
para as possíveis consequências dessa interferência
do Legislativo, afetando principalmente a estabilidade financeira do mercado. "Querer que as seguradoras cubram coberturas excluídas em contratos,
retroativamente, é colocar em risco a solvência do
setor", exemplificou Coriolano, no evento realizado
pela entidade.

projetos afetem o setor. Executivos do setor alertam
que esse risco acabará afetando também o consumidor, uma vez que mudanças na legislação podem
provocar ajustes nos preços da cobertura.

O setor de saúde suplementar é o mais afetado.
Atualmente, a estimativa é a de que mais de 1,1 mil

Conteúdo publicado originalmente no site do
CQCS.

MBA Executivo da ENS é oportunidade
para iniciar o ano se especializando
Para quem planejou começar 2021 investindo em uma
especialização, a Escola de Negócios de Seguros (ENS)
oferece uma primeira oportunidade logo no início do
ano. O MBA Executivo em Negócios de Seguros está
com inscrições abertas e tem aulas marcadas para
começar em fevereiro.
Ministrado na modalidade online, o curso tem duração de um ano e meio e possibilita a especialização
em ramos do mercado de seguros. O programa é composto por cinco módulos, que abordam temas como
Estatística, Marketing de Serviços, Comportamento
do Consumidor, Marketing de Resultado, Cenários
Econômicos, Gestão de Pessoas e Equipes, Negociação
e Gestão de Inovação.

Clique aqui e confira alguns dos projetos de lei mais
impactantes noticiados pelo CQCS nos últimos meses
e que podem mudar as regras no setor

disciplinas e criar uma ênfase de acordo com as necessidades individuais.
O MBA é coordenado por Camila Braga, pós-doutoranda
e doutora em Administração pelo Instituto Coppead/
UFRJ, área de Cultura e Consumo.
Para participar é necessário ensino superior completo.
Outras informações podem ser consultadas no endereço mba.ens.edu.br, pelo e-mail posgraduacao@ens.
edu.br ou pelos telefones (21) 3380-1524 e (11) 27391049, que também são os canais para matrículas.

No módulo final, o aluno pode escolher o segmento de
sua preferência para concluir a capacitação. Há quatro
opções: Seguros Gerais, Direito do Seguro, Benefícios
e Sob Medida. Neste último, é possível customizar as

Prêmio de Jornalismo:
divulgada a relação dos finalistas
A Fenacor divulgou em 21 de janeiro a relação dos
finalistas da quinta edição do Prêmio Nacional de
Jornalismo em Seguros, organizado pela Federação
em parceira com a ENS e o apoio institucional da
CNseg.
No total, foram selecionados 25 trabalhos jornalísticos,
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sendo cinco por cada categoria: “Mídia Impressa”,
“Audiovisual” (incluindo Rádio e TV), “Webjornalismo”,
“Imprensa Especializada do Mercado de Seguros” e
“Formação e Qualificação Profissional”. Na próxima
etapa, a “Seleção de Julgamento” irá apontar os grandes
vencedores da premiação.
Vale destacar que, mesmo em um ano marcado por
fatores extremamente relevantes, como a pandemia
do Coronavírus, um total de 514 trabalhos de todas as
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regiões do Brasil foram inscritos nas cinco categorias.
A principal novidade nesta quinta edição do prêmio
foi a categoria “Formação e Qualificação Profissional”.
Neste caso, o intuito foi estimular o jornalista a desenvolver matérias focadas na qualificação dos profissionais do setor de seguros, previdência e capitalização,
e uma preparação específica para atuação nos negócios desse mercado e suas oportunidades atuais.
A data da solenidade de premiação (provavelmente
em evento virtual), será anunciada oportunamente.
Veja a relação dos finalistas por categoria:
Audiovisual: Danielle C. G. De Melo (TV Fortaleza –
Jornal da Câmara); Danilo César dos Santos (TV Globo
– NE); Guilherme Schiavinato de Souza (TV Globo /
Bom Dia Brasil); Laura Zschaber (Jornal Minas); e
Porllanne Silva dos Santos (TV Mar – TV Mar News).

Imprensa Especializada: André Felipe de Lima
(Revista Apólice); Carol Rodrigues (Revista Cobertura);
Kelly Lubiato (Revista Apólice); Sérgio Vitor G.S.
Feitosa (Seguro Nova Digital); e Solange S. Guimarães
(Revista Apólice).
Mídia Impressa: Ana Paula Ragazzi (Valor Econômico);
Denise Bueno (Valor Econômico – Valor 1000); Diego
Garcia (Folha de São Paulo); Isadora Lima Carvalho
(Revista Quatro Rodas); e Sérgio Tauhata Ynemine
(Valor Econômico).
Webjornalismo: Hélio Marques (Site revista digital
Seguro é Seguro); Leonardo Vieceli (GZH); Manuela
Tecchio (CNN Brasil Business); Rafael Gregorio (Valor
Investe – Valor Econômico); e Valéria Bretas (Estadão
Investidor/Grupo Estado).

Formação e Qualificação Profissional: Barbara
Bigarelli (Valor Econômico); Giselle Loureiro
(Rede Amazônica – Afiliada TV Globo – “Bom dia,
Amazônia”); Lorena Fraga Gomes (Correio Braziliense);
Riva Blanche Kran (Rádio Brasil Central AM e RBC FM “Programa Show da Tarde”); e Thais Ruco (Revista da
Aconseg/SP).
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