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Reunião das Diretorias

A reunião de Diretoria, ocorrida no dia 19, foi presidida por Marcio Serôa de Araujo Coriolano e tratou dos seguintes assuntos:

Notícias do Presidente
• Substituição de representantes: comunicado o recebimento dos seguintes pedidos de substituição no Conselho
Diretor da CNseg:
-- Bradesco Seguros: Vinicius José de Almeida Albernaz no lugar de Octavio de Lazari;
-- Itaú Seguros: Luiz Fernando Butori Reis dos Santos no lugar de Leon Gottlieb.
• Reunião do presidente da República com as Confederações Patronais: relatada a participação do presidente da
CNseg em jantar oferecido pelo presidente Michel Temer aos presidentes de Confederações Patronais, no dia 20 de
março, no Palácio da Alvorada, em Brasília, para debater “o que pode ser feito pelo Brasil até dezembro”. Também participaram do evento Robson Andrade (presidente da Confederação Nacional da Indústria-CNI), deputado Laércio Oliveira
(vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo-CNC), Clésio Andrade (presidente
da Confederação Nacional do Transporte-CNT), Glaucio Binder (presidente da Confederação Nacional de Comunicação
Social-CNCOM). Além de Michel Temer, participaram do encontro os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil e Moreira
Franco, da Secretaria Geral da Presidência da República.
• 7º Encontro de Resseguros: destacados, entre outras informações, o recorde de público e a qualidade das palestras do
evento em referência, realizado em 10 e 11 de abril de 2018, no Rio de Janeiro.
• Shaping the sustainable insurance agenda in Latin America: divulgado o seminário em referência, a ser realizado pela
CNseg em parceria com a Iniciativa dos Princípios para a Sustentabilidade em Seguros da ONU, com o apoio da Susep,
no dia 15 de maio, das 8h30 às 17h, no 16º andar da Confederação.
• Seminário de Educação em Seguros: noticiada a realização do evento em referência, pela CNseg em parceria com
Infoglobo, em data a ser definida.

Itens específicos
• Seguro DPVAT: compartilhados os trabalhos que estão sendo realizados pela Comissão Especial da Susep constituída pela Portaria 7070/18, que conta com a participação de representantes da Seguradora Líder, da Fenacor, da Escola
Nacional de Seguros, da Secretaria Nacional do Consumidor, além da própria autarquia.
• Comissões Temáticas da CNseg:
-- Comissão Atuarial: o presidente da Comissão, Gustavo Genovez (Mitsui Sumitomo), apresentou os trabalhos realizados
em 2017, especialmente no que se refere a passivo, capital, liquidez e produtos relacionados às Federações associadas,
bem como destacou como pontos de atenção para 2018 questões relativas à auditoria atuarial, à função atuarial e ao IFRS.
>>
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-- Comissão de Administração e Finanças: o presidente da Comissão, Laênio Pereira (SulAmérica), destacou como uma
das principais ações em 2017 o credenciamento da CNseg como entidade capacitadora para a obtenção de pontos
para o Programa de Educação Profissional Continuada do Conselho Federal de Contabilidade. Também foi ressaltado
o importante papel da Comissão no controle do custo regulatório e na convergência das novas IFRS, a saber: IFRS 09/
CPC 48 (instrumentos financeiros), IFRS 15/CPC 47 (receita com clientes) e IFRS 16/CPC 06 (arrendamento mercantil).
Para 2018, destaca-se o IFRS 17.
• Política de Remuneração: o diretor técnico e a superintendente de Regulação da CNseg compartilharam a minuta de
norma da Susep que visa implementar e manter política de remuneração de diretores estatutários, membros do Conselho
de Administração e responsáveis pelas funções de controle (gestor de risco, auditor interno, compliance e atuarial) das
supervisionadas. O assunto está sendo tratado na Subcomissão de Riscos da Susep e estudado pelas Comissões de
Gestão de Riscos e de Recursos Humanos da CNseg, além da Superintendência Jurídica da Confederação.

Notícias das Federações
• FenSeg: o presidente João Francisco Borges da Costa deu conhecimento do relatório da Comissão Especial da Câmara
dos Deputados, apresentado no dia 17/04, sobre o Projeto de Lei 3139/15, que dispõe sobre a comercialização de seguros
por mútuas, bem como divulgou as estatísticas do setor.
• FenaPrevi: o presidente Edson Luís Franco compartilhou o posicionamento da Federação sobre o IFRS 17, bem como
noticiou as estatísticas do setor.

abe
a o relato
da dos
edepresidentes
ações da FenaSaúde e FenaCap em razão da ausência justificada.
Não houve

Em reunião de Diretoria, realizada no dia 5, presidida por João Francisco Borges da Costa, foram tratados os seguintes assuntos:
• Boas-vindas a Ney Dias, novo vice-presidente da Federação, que passará a representar a Bradesco Seguros na diretoria
da FenSeg;
• Seguro DPVAT: relato sobre reunião realizada na Susep para examinar o novo modelo para o esse seguro;
• Aprovação de representantes para Comissões da FenSeg: Karina Nita (Chubb) na Comissão Atuarial; Fabio Rodrigues
(BB Mapfre) na Comissão de Investimento e; Debora Westenberger (Mitsui) na Comissão de Gestão de Riscos;
• Projeto de Lei 3139/15 – Comercialização de Seguros por Mutuas: relatado o trabalho que a CNseg Brasília vem desenvolvendo, cujo foco principal é a uniformização de tratamento regulatório, tributário e legal para as seguradoras e mútuas;
• Estatísticas da Susep: examinados os números até fevereiro de 2018.
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A reunião de Diretoria, presidida por Edson Luis Franco (Zurich Vida e Previdência), aconteceu no dia 18, sendo tratados os
seguintes assuntos, entre outros:
• IFRS 17;
• Questão relacionada às Circulares Susep 563 e 564/17 (alteram e consolidam regras e critérios complementares de funcionamento e de operação da cobertura por sobrevivência oferecida em planos, respectivamente, de previdência complementar aberta e de seguros de pessoas);
• Reunião de 04/04, da Comissão de Desenvolvimento de Produtos da Susep, onde o primeiro vice-presidente da Federação,
Jorge Pohlmann Nasser, foi escolhido para ser o mentor da Comissão de Produtos por Sobrevivência.

A reunião de Diretoria, presidida por Solange Beatriz Palheiro Mendes, aconteceu no dia 11 para tratar dos seguintes
assuntos:
•
•
•
•
•

Ações OPME EUA;
Proposta de ação de Comunicação;
Aprovações de contratações extraordinárias;
Solicitação de patrocínio;
Informes.
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A reunião de Diretoria da FenaCap, presidida por Marco Barros, oconteceu no dia 16, nas dependências da Susep, tratando
dos seguintes assuntos:
• Palavra do Presidente: reportou as últimas notícias sobre à Consulta Pública Susep 19/17, referente ao Marco
Regulatório do segmento.
• d
Deliberações:
com a l i
-- Aprovada a indicação do novo membro da Diretoria: Luiz Fernando Butori Reis Santos (Itaú Capitalização), que será
referendada na próxima Assembleia Geral;
-- Aprovada a indicação do Fabio Barcelos Vieira (Brasilcap) como representante da FenaCap na Comissão Gestão de
Risco da CNseg, de Marcelo Gonçalves Farinha como representante da FenaCap na Comissão de Investimento da
Susep e da Comissão de Investimento da CNseg .
• Conhecimento:
-- Apresentados os dados estatísticos do mercado de Capitalização referentes a janeiro e fevereiro/2018 e as atas das
reuniões das comissões técnicas da Federação;
-- Palavras do superintendente da Susep: Joaquim Mendanha e de Carlos de Paula sobre as mudanças que a nova
regulação trará, dando foco aos principais pontos tratados pela FenaCap.
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Reunião das Comissões & Grupos de Trabalho
CNseg e Federações

Recursos Humanos

Controles Internos

Presidente: Patrícia Coimbra (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 03/04 | Número de participantes: 21
Assuntos tratados:
• Minuta de norma da Susep sobre política de remuneração (reunião extraordinária).

Presidente: Assizio Oliveira (Generali)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 10/04 | Número de participantes: 37
Assuntos tratados:
• Subcomissão de Riscos da Susep:
-- Alinhamento para a reunião de 12.04;
-- Política de Remuneração – relato do andamento dos
trabalhos do GT;
-- Função Auditoria Interna – Matriz de Risco de
Auditoria Interna.
• Ofícios recepcionados pelas Seguradoras que geram
grande demanda operacional – GT coordenado pela
Superintendência Jurídica da CNseg;
• Lei 13.608/18 – serviço telefônico de recebimento de
denúncias e sobre recompensa por informações;
• Resolução CNSP 359/17, atualização sobre meios remotos;
• Atualização sobre os Grupos de Trabalho Permanentes
instituídos no âmbito da Comissão:
-- GT Governança Corporativa: Manual GRC;
-- GT PLDFT: Workshop COAF de 27/03
-- GT Compliance;
-- GT Auditoria Interna: Matriz de risco de auditoria
interna/ Publicação do Parecer Técnico - Auditoria da
EGR - Ciclo de Revisão a 3 Anos – no site da CNseg
• Seminário de Controles Internos 2018.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Washington L. B. da Silva (Zurich Minas Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 04/04 | Número de participantes: 29
Assuntos tratados:
• Notícias Devolutiva Carta de Minas Gerais – Encontro
do dia 27/03/2018;
• Ofício CNseg PRESI nº 020/2018 e Decreto nº
9.319/2018, que institui o Sistema Nacional para a
Transformação Digital e estabelece a estrutura de
governança para a implantação da Estratégia Brasileira
para a Transformação Digital;
• APL de Proteção de Dados Pessoais à luz da GDPR;
• Resp nº 1281594 / SP - Unificação do prazo prescricional para a reparação civil advinda de responsabilidade
contratual e extracontratual;
• Definição de Grupo Econômico. Tema em andamento
na Susep;
• Jurisprudência Comentada;
• Atualização sobre a Comissão de Digitalização;
• Notícias GT Cláusula de Embargos e Sanções;
• Projeto de Lei do Estado do Rio de Janeiro nº
3649/2017 - Institui a lista anual das 10 maiores empresas litigantes do Estado do Rio de Janeiro, na categoria
relações de consumo, e dá outras providências;
• ADI 5835/ DF – Medida Cautelar - Mudança sobre a
cobrança do ISS para planos de saúde está suspensa;
• REsp 1441620/ES - EMBRIAGUEZ AUTO/RCF - 2ª. Sessão
(Embargos de Divergência ) - Min. Isabel Galotti;
• Política de Remuneração.

Inteligência de Mercado
Presidente: Alex Conrado Korner (Zurich Santander)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 11/04 | Número de participantes: 21
Assuntos tratados:
• Evoluções dos Grupos de Trabalho 2018:
-- “O quanto Digital o mercado segurador está quando
comparado a outros países?”,
-- “Estruturação de dados. Como podemos nos tornar
comparáveis no setor, para termos um ranking definitivo para o mercado segurador, saúde, capitalização
e previdência?”
>>
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•
•
•
•

-- “Tendências e práticas sobre Machine Learning. Quais
oportunidades existem na cadeia de valor de seguros?”
Apresentação da empresa JMalucelli Seguradora;
Projeções de Arrecadação do Mercado Segurador;
Apresentação sobre Blockchain;
Outros assuntos.

Ouvidoria
Presidente: Silas Rivelle (Unimed Seguradora)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 16/04 | Número de participantes: 34
Assuntos tratados:
• Apresentação de Estrutura de Ouvidoria – Caixa
Seguradora;
• Tempo de suspensão de protocolo por pendências de
documentação do cliente;
• Tratamento de demandas de Procon nas Ouvidorias;
• Devolutiva da Carta de Minas Gerais;
• Planejamento do 6º Colóquio de Proteção do
Consumidor de Seguros, que acontecerá nos dias 5 e 6
de junho, em São Paulo;
• Parecer Técnico: Resolução CNSP 279/13 – Validação do
Relatório Semestral de Ouvidoria;
• Sugestões para a Comissão de Ouvidoria;
• Agenda de apresentações dos presidentes das comissões temáticas para o conselho diretor da CNseg participação do presidente da Comissão no dia 21/06;
• Planejamento da 8ª Conferência de Proteção do
Consumidor de Seguros;
• Livreto Canais de Atendimento.

Atuarial
Presidente: Gustavo Genovez (Mitsui Sumitomo)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 18/04 | Número de participantes: 28
Assuntos tratados:
• Relato da CAS;
• Expectativa de Salvados;
• Sinistros X Outras Despesas Operacionais;
• Curso de Pricing da Management Solutions;
• Comissão de Inovação e Insurtech.

Relações de Consumo
Presidente:
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 19/04 | Número de participantes: 23
Assuntos tratados:
• Preparativos para 6º Colóquio de Proteção do
Consumidor de Seguros, a ser realizado nos dias (5 e 6
de junho, em São Paulo);

• Reunião com Procons Estaduais de Pernambuco e Paraíba;
• Devolutivas da Carta de MG/ Proposta de construção
de um Banco de Dados com demandas SINDEC;
• Acompanhamento da Resolução CNSP 359/17, que
altera a Resolução 294 sobre a utilização de meios
remotos nas operações de seguros;
• SINDEC – Pleito de padronização de todos os sistemas
dos Procons;
• Iniciativa de aproximação com as Defensorias Públicas;
• 8ª Conferência de Proteção do Consumidor de Seguros,
a ser realizado no dia 26 de setembro, São Paulo;
• Acompanhamento dos Projetos de Lei em Andamento:
-- Projeto de Lei do Estado do Rio de Janeiro 3649/17 Institui a lista anual das 10 maiores empresas litigantes do Estado, na categoria relações de consumo, e
dá outras providências;
-- Projeto de Lei Complementar 359/17 - Acrescenta artigos ao Capitulo IV, da Lei 4.595/64, para dispor sobre
a relação entre as instituições financeiras e demais
entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil e o consumidor de produtos e serviços.

Resseguro
Presidente: Nilton Haiter (Tokio Marine)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 19/04 | Número de participantes: 24
Assuntos tratados:
• Relato da 5ª e 6ª reuniões da Comissão Especial de
Resseguro da Susep de 21/03 e 09/04;
• Diferimento do Prêmio de Reintegração de Resseguros
-- Relato da reunião realizada na Susep em 20/03;
-- Próximos passos (pano de regulação da Susep
para 2018).
• Relato do GT Embargos e Sanções (reunião realizada
em 28/03);
• Relato e conclusões dos GT’s Insurance Act e
Prazo Prescricional, ambos coordenados pela
Superintendência Jurídica da CNseg;
• Relato dos temas que estão sendo discutidos
no âmbito da Comissão Estratégica de Seguros
Corporativos da FenSeg;
• Definição da agenda de assuntos para serem discutidos
ao longo de 2018:
-- Portfolio Transfer;
-- ADC - Adverse Development Cover;
-- Novation;
-- Comutation / Cut-off;
-- Stop Loss (simplificação da contabilização do valor a
recuperar do ressegurador);
-- Loss Occurrence em contratos proporcionais.
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Digitalização

Administração e Finanças

Presidente: Diana Neves (Prudential)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 24/04 | Número de participantes: 32
Assuntos tratados:
• Relato sobre o Evento: Insurtech Brasil 2018;
• Relato sobre a primeira reunião de 2018 da Comissão
Especial de Inovação e Insurtech da Susep;
• Atualização da Lei do SAC - Minuta de Decreto SAC.

Presidente: Karini Madeira (CNseg)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 26/04 | Número de participantes: 22
Assuntos tratados:
• Relato da Reunião da Comissão Contábil da Susep;
• Atualização sobre o GT de Salvados e Ressarcidos;
• Dúvidas sobre Manual de Contabilidade Seguros
(Proposta Susep).

Assuntos Fiscais

Gestão de Riscos

Presidente:
Videoconferência: RJ/SP
Data: 25/04 | Número de participantes: 23
Assuntos tratados:
• Tributação de salvados e ressarcimento (regime caixa x
regime competência), retorno das consultas internas;
• Relato da primeira reunião do GT despesas classificadas como sinistro;
• Atualizações das discussões da Lei Complementar
157/16;
• Inscrição municipal por Ofício e obrigação de retenção
de ISS de corretores em São Leopoldo/RS;
• Dedução de vistoria prévia, ou outras, no extrato de
comissão corretor e o valor da nota fiscal do período.

Presidente: Marcos Spiguel (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 26/04 | Número de participantes: 26
Assuntos tratados:
• Relato da Subcomissão de Riscos da Susep de 12/04:
-- Política de Remuneração;
-- Função Auditoria Interna;
-- Função Atuarial.
• Questionário de Risco – alinhamento do mercado
quanto ao preenchimento do QR;
• Relato do GT Riscos Emergentes;
• Relato do GT GRC (livreto);.

Riscos Patrimoniais Massificados

Assuntos tratados:
• Comentários do Presidente da CESC sobre o 23º
Encontro de Líderes do Mercado Segurador realizado
em Foz do Iguaçu;
• Curso Básico de Seguro Habitacional - Exposição pelo
GT sobre o andamento e combinação sobre os próximos passos;
• Revisão da Resolução CNSP 205/09 - Exposição pelo
GT sobre o andamento e combinação sobre os próximos passos;
• 3º Seminário do Seguro Habitacional - Continuidade da
discussão sobre o seu planejamento;
• Abusividade de cláusula - Fatores de aumento do
prêmio do seguro de acordo com a faixa etária, após
segurado atingir 60 anos de idade e mais de 10 anos
de vínculo contratual:

Presidente: Danilo Silveira (BBMapfre)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 03/04 | Número de participantes: 18
Assuntos tratados:
• RNS – análise do Relatório de fevereiro de 2018;
• Plano de Ação de 2018 – Revisado para validação da
comissão;
• Minuta de correspondência para o Sindienergia;
• Bônus de renovação dos produtos (solicitação SindSeg-SP);
• Orientação da Susep ao mercado sobre Riscos
Nomeados (RN) e Riscos Operacionais (RO) – Ramo 18;
• Assuntos gerais.

Seguro Habitacional
Presidente: Lincoln Peixoto da Silva (Caixa Seguradora)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 03/04 | Número de participantes: 13

>>
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-- Agint no AgREsp N.º 932.650 - SP;
-- EDcl no AgRg no REsp N.º 1.567.486 - RS;
-- AgRg no REsp N.º 1.428.005 - RS;
• Monitoramentos diversos sobre:
-- Regulamentação do Seguro Imobiliário em Apólices
Imobiliárias;
-- Apelação Cível da DPU/RS - 4.ª Vara Federal Processo n.º 5001938-16.2012.4.04.7100/RS;
-- Projeto de Lei n.º 6.546/16, do deputado Laércio Oliveira;
• Assuntos diversos.

• Eleição do vice-presidente da Comissão;
• GT - Padrão de Conduta no Relacionamento com os
Procons – líder: Emerson Del Re (Assurant);
• GT - Procedimentos em Sinistros de Roubos de
Celulares – líder: Elaine Bimbato (Zurich Minas Brasil);
• Pitzi - exercício irregular da atividade seguradora –
andamento do processo;
• Assuntos gerais.

Transportes

Presidente: Marcio Guerrero (HDI Global)
Presencial SP
Data: 04/04 | Número de participantes: 8
Assuntos tratados:
• Projetos:
-- Seguro de R.C.Empregador;
-- Estudo de Sinistralidade;
-- Eventos com Sincor’s e SindSeg’s;
-- Evento sobre R.C.Geral;
• Assuntos diversos.

Presidente: Alexandre Leal Rodrigues (HDI)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 09/04 | Número de participantes: 17
Assuntos tratados:
• Carta Protesto;
• RNS – Acompanhamento do Projeto;
• Andamento do Trabalho sobre o PL 4860;
• ANTT – Deliberação 325 – Acompanhamento;
• Impostos Suspensos;
• Atualização das Normas sobre o Transporte
Internacional de Mercadorias (Circular Susep 354/07);
• Assuntos diversos.

Riscos Patrimoniais Grandes Riscos

Assuntos Jurídicos

Presidente: Marcelo Neves (Swiss Re)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 04/04 | Número de participantes: 11
Assuntos tratados:
• Riscos Nomeados (RN) e Riscos Operacionais (RO)
análise e discussão do Ofício nº 89/2018/SUSEP/
DICON/CGCOM/COPAT;
• Assuntos gerais.

Presidente: Sylvia Rocha (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 13/04 | Número de participantes: 22
Assuntos tratados:
• Eleição do novo vice-presidente da Comissão: Eduardo
D’Amato (HDI) foi aprovado por todos;
• Projeto de Lei 4.860/16: em tramitação na Câmara dos
Deputados, que institui normas para regulação do
transporte rodoviário de cargas em território nacional e
dá outras providências. O assunto deve ser trazido para
conhecimento e debate da Comissão;
• Relato de integrantes da Comissão em outras Comissões
da Federação: o presidente reiterou sobre a importância dos membros da Comissão da participação nas
outras Comissões e solicitou que informassem sobre seu
interesse em integrar as Comissões existentes. Um dos
membros fez relato de sua participação na Comissão de
Seguro de Garantia Estendida & Afinity, enumerando
os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, tais como
a revisão e modificação dos Bilhetes de forma que o
consumidor tenha acesso a uma linguagem de fácil
compreensão, além do trabalho realizado nos casos de
furto qualificado em conjunto com os Procons;
• Assuntos gerais:

Responsabilidade Civil Geral

Prevenção e Combate à Fraude
Presidente: Rosemeire Gonzaga (Porto Seguro)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 05/04 | Número de participantes: 22
Assuntos tratados:
• Relatos dos GT’s: Transporte, Patrimonial, Assistência
24h e Qualificação;
• Assuntos Jurídicos;
• Assuntos da GPCF;
• Assuntos gerais.

Garantia Estendida e Afinity
Presidente: Luis Reis (Zurich)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 06/04 | Número de participantes: 14
Assuntos tratados:
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-- Provisão de Sinistros a Liquidar/PSL;
-- Projeto de Lei do Senador 330, que trata da regulamentação da privacidade de dados;
• Ofício Susep 97 – Seguro Automóvel – Liquidação de
Sinistro de Veículos com Isenção Fiscal: solicitado aos
membros se manifestassem sobre o assunto.

Automóvel
Vice-presidente: Walter Pereira (Zurich)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 18/04 | Numero de participantes: 20
Assuntos tratados:
• Alteração do status da Subcomissão de Sinistros;
• Assuntos da Subcomissão de Sinistros;
• Contribuição Adicional para contratação de advogados;
• Pátio Legal RJ;
• Assuntos gerais.

Riscos de Crédito e Garantia
Presidente: Roque Melo (J Malucelli)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 19/04 | Número de participantes: 26
Assuntos tratados:
• Parcelamento de seguros plurianuais;
• GT PPPI - Programa de Participação e Parceria de
Investimento;
• GT Cosseguro;
• PL 6814 – comentários do presidente sobre a audiência;
• Assuntos gerais.

Sobrevivência & Atuarial
Presidente: João Batista Mendes Ângelo (Zurich)
/ Celina Costa e Silva (Brasilprev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 09/04
Assuntos tratados:
• Reunião conjunta com vistas a aprofundar a análise
relacionada aos temas “Resgates Parcelados/Renda”
e “Provisão para pagamento único em produtos com
cobertura por sobrevivência”.

Atuarial
Presidente: Celina Costa e Silva (Brasilprev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 20/04

Seguro Rural
Vice-presidente: Joaquim Cesar Neto (Porto Seguro)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 19/04 | Numero de participantes: 12
Assuntos tratados:
• Subvenção Federal: Projeto Piloto MAPA – Agentes
Privados;
• Subvenção Estadual: São Paulo e Paraná;
• Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Luiz Felipe Smith (Tokio Marine)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 24/04 | Número de participantes: 13
Assuntos tratados:
• Compartilhamento dos objetivos da CESC com os
presidentes das comissões da FenSeg;
• Cláusula de embargos e sanções;
• Clausulado de produtos singulares;
• GT Cosseguro – alinhamento do mercado – Fábio
Cabral (AIG);
• Regulamentação específica - apólices em excesso –
Fábio Cabral (AIG);
• Assuntos gerais.

Assuntos tratados:
• Relato da reunião da comissão Atuarial da Susep, realizada no dia 17/04;
• Apresentação da UFRJ sobre o estudo relacionado ao
Improvement.

Gestora do SIDE
Presidente: Marcus Baby (Caixa Seguradora)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 20/04 | Número de participantes: 10
Assuntos tratados:
• Notícias sobre as tratativas em relação às novas
Circulares 563/564 e 359/294 no que tange a portabilidade para adequações ao SIDE;
>>
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• Aprovação do documento proposto para Resumo de
Portabilidade;
• Avaliação sobre as melhorias no SIDE - Criação de
termo de portabilidade para multifundos.

contínuos estenderem o benefício de novas promoções
aos clientes preexistentes; e
• Ofícios encaminhados pela CNseg consultando existência de planos em nome de determinada pessoa.

Assuntos Jurídicos

Assuntos Contábeis e Fiscais

Presidente: Greice Ruas (Icatu)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 25/04
Assuntos tratados:
• Imposto sobre transmissão causa mortis e doação de
quaisquer bens ou direitos - ITCMD;
• Súmula 609 – Recusa de cobertura securitária sob
alegação de doença ou lesão pré-existente;
• Reajuste das contribuições/prêmios para participante/
segurado com mais de 60 anos de idade;
• Benefício social;
• Adesão automática aos planos coletivos;
• Impossibilidade de fundos de pensão contratarem
operações de resseguro;
• Classificação de eventos fora da vigência na Provisão
de Sinistros a Liquidar.
• Leis estaduais 17.146/17 SC e 16.055/17 PE - obrigatoriedade de as empresas prestadoras de serviços

Presidente: Javier Miguel López (GBOEX)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 26/04
Assunto tratado:
• Reunião conjunta com a Comissão de Administração e
Finanças da CNseg.

Investimentos
Presidente: Marcelo Otávio Wagner (Brasilprev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 26/04
Assuntos tratados:
• Instrução Normativa CVM 555/14, art. 92, § 3º, inciso II;
• ETTJ para cálculo das rendas;
• Estatísticas FIE´s;
• Plano de Regulação da Susep para 2018.

Comunicação
Presidente: João Alceu Amoroso Lima (Intermédica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 03/04 | Número de participantes: 07
Assuntos tratados:
• Análise do clipping FenaSaúde do mês de março:
rápida apresentação;
• Estratégia ‘Reajuste dos planos de saúde 2018’: encontros de relacionamento junto à imprensa;
• 2º Encontro de Comunicação: programação e ajustes finais;
• Campanha Nacional da Voz: apoio FenaSaúde.

•
•
•

•
•

Jurídica
Presidente: Carlos Ernesto Henningsen (Golden Cross)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 04/04 | Número de participantes: 23
Assuntos tratados:
• Terapias Neurofuncionais;
• LC 157/16 – Imposto Sobre Serviço de Qualquer

Natureza – ISSQN:
-- Resolução 2980/18 – Secretaria Municipal de Fazenda/RJ;
-- Ação Direta de Inconstitucionalidade 5835;
-- Projeto de Lei Complementar 461/17;
PDC 884/18 – Sustação dos efeitos da RN 432/17;
Repetitivo STJ – Medicamento sem registro na ANVISA;
Repetitivo STJ – Manutenção em planos coletivos
de ex-empregados aposentados e demitidos não
contributários;
Repetitivo STJ – Aplicação do art. 42 do Código de
Defesa do Consumidor (repetição de indébito);
Ofício do CREFITO – Competência dos fisioterapeutas e
terapeutas ocupacionais para requisição de exames.

Jurídica e Odonto
Coordenadora: Mônica Costa e Vera Sampaio
Videoconferência: RJ/SP
Data: 05/04 | Número de participantes: 17
>>
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'Assunto tratado:
• Projeto de Lei do Paraná 567/17 – CBHPO

GT COPISS
Coordenadora: Vera Queiroz Sampaio de Souza
Videoconferência: RJ/SP
Número de participantes: 13
Data: 13/04
Assuntos tratados:
• Mecanismos de autenticação de beneficiários;
• Obrigatoriedade do CNS;
• Alteração do número de solicitação de internação;
• Fluxo de correção de informações (processo de glosa);
• Identificação unívoca de procedimentos cobrados e para vinculação de itens assistenciais aos
procedimentos;
• Vinculação do material e medicamento ao
procedimento;
• Identificação de atendimento a gestantes e atendimentos de pré e pós-operatórios;
• Guia de honorários para a situação de não internados;
• Batimento TUSS x Rol;
• Guia de recurso de glosa.

Assistencial + GT Rol
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 24/04 | Número de participantes: 18
Assuntos tratados:
• Academia da Saúde – AbbVie;
• Atualização de temas jurídicos;
• Biossimilares e Imunobiológicos;
• Pareceres da HTAnalyze;
• Câmara Técnica de Implantes da AMB;
• Atualização dos temas em debate no Copiss/ANS e GT
Copiss/FenaSaúde;
• Demandas enviadas à ANS;
• GT Rol.

Odontologia
Presidente: José Maria Benozatti (OdontoPrev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 24/04 | Número de participantes: 16
Assuntos tratados:
• Lei Estadual 19.429 (CBHPO);
• Lei Estadual 5.163/18;
• Criação de códigos TUSS.

Contábil
Presidente: Haydewaldo Chamberlain (Bradesco)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 25/04 | Número de participantes: 16
Assuntos tratados:
• Alteração na estrutura de codificação das contas;
• Guia prático de escrituração do mercado de Saúde
Suplementar – FenaSaúde;
• Contabilização do Plano Administrado.

Técnica
Presidente: Lais Perazo Nunes de Carvalho (Amil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 27/04 | Número de participantes: 17
Assuntos tratados:
• RN 279/11 – Regulamenta artigos 30 e 31 da Lei
9.656/98 – Avaliação de pedido de FAQ;
• Reforma trabalhista e trabalho intermitente;
• GT de Reajuste – notícias;
• Mecanismos Financeiros de Regulação – notícias;
• GT COPISS – notícias.
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Administração e Finanças

Comunicação

Presidente: João Augusto Santos Xavier (Caixa Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 02/04 | Número de participantes: 11
Assuntos tratados:
• Relato das Comissões:
• Contábil CNseg;
• Assuntos Fiscais.
• Atualização sobre o grupo de estudo de impactos IFRS 17;
• Outros assuntos.

Vice-Presidente: Olena Korpusenko (Brasilcap)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 12/04 | Número de participantes: 11
Assuntos tratados:
• Apresentação desempenho Mídias Sociais pela Binder;
• Plano de Comunicação;
• Campanha Institucional;
• Marco regulatório;
• Alinhamento em comunicação FenaCap e CNseg;
• Outros assuntos.

Produtos e Coordenação
Presidente: Natanael Aparecido de Castro
(Sul América Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 12/04 | Número de participantes: 13
Assuntos tratados:
• Plano de trabalho da CPC 2018;
• Discussão para inovação;
• Outros assuntos.

Eventos CNseg e Federações
7º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro
O 7º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro, que aconteceu entre os dias 10 e 11/04, na Barra da Tijuca, contou com mais
de 700 participantes, entre profissionais do seguro e resseguro, acadêmicos, jornalistas e autoridades.
Participaram da mesa de abertura o presidente da
Federação Nacional das Empresas de Resseguros
(Fenaber), Paulo Pereira; o presidente da CNseg, Marcio
Coriolano; o presidente da Associação Brasileira das
Empresas de Corretagem de Resseguros (Abecor),
Roberto Azevedo; o presidente da Escola Nacional de
Seguros, Robert Bittar; o presidente adjunto da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Leandro Fonseca;
e o superintendente da Susep, Joaquim Mendanha.
Em sua fala na abertura, o presidente da CNseg, Marcio Seroa de Araujo Coriolano, destacou a capacidade do setor segurador de resistir aos ciclos de baixa economia e de se aproveitar exponencialmente dos momentos de recuperação, ele
afirmou que, entre 2008 e 2010, no auge da crise internacional, enquanto o PIB brasileiro cresceu 4,1% ao ano, a produção de seguros cresceu 8,9% ao ano em termos reais. Avanço que se manteve entre 2010 e 2014, quando houve “inegável penetração do seguro nos produtos e regiões menos desenvolvidas”, e mesmo entre 2015 e 2017, quando o Brasil
>>
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enfrentou sua mais profunda recessão, o setor avançou 2,4% ao ano, apesar da
queda média anual da atividade econômica brasileira em 2%. E tal resiliência do
seguro deve-se, entre outros fatores, à maturidade alcançada pela sociedade,
que viu no seguro um fundamental elemento de proteção contra tempos difíceis. Entretanto, Coriolano afirmou que o setor só conseguirá ultrapassar o atual
patamar de 6% do PIB em novo período de desenvolvimento dos fundamentos
econômicos no Brasil. E quando isso acontecer, disse, encontrará o setor preparado, com seus R$1,2 trilhão de ativos, que o colocam como um dos mais poderosos investidores institucionais do País. Por fim, Marcio Coriolano aproveitou
para manifestar a posição da Confederação das Seguradoras em relação à possibilidade de contratação direta de resseguro por operadoras de planos de saúde
e fundos de pensão. Afirmando respeitar democraticamente todas as posições
e estar disposto ao debate, Coriolano destacou que, visando preservar a higidez
dessas modalidades, entende que os riscos envolvidos nessas operações devem
ser sustentados por seguradoras, e não por entidades de previdência privada ou
operadoras de planos de saúde que não sejam seguradoras.
A palestra de abertura do evento ficou a cargo do ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso. Durante mais
de uma hora, ele enumerou tópicos que devem fazer parte de uma
grande agenda para garantir um salto qualitativo do País, emergindo
mais forte de um momento complexo como o atual. O combate à
corrupção está entre as precondições para o País avançar, porque
enfrentá-la é um passaporte para o Brasil sair de uma nação de renda
média histórica para uma espiral crescente; corrigir gargalos na infraestrutura de transporte, saneamento básico, saúde pública, educação e áreas afins que falam com o bem-estar e qualidade de vida
de toda a população e alvo constante dos saqueadores. O ministro
lembrou que a corrupção é um elevado imposto pago pelo País. Ela
desvia 2,3% do PIB nacional, ou seja, algo na casa de R$ 100 bilhões, favorecendo oligarquias políticas, empresariais e elites
de agentes públicos, via superfaturamento de contratos públicos, aprovação de emendas parlamentares endereçadas e
outras ferramentas. “Não há corrupção do bem ou do mal. Apenas corrupção”, assinalou ele.
A cobertura completa de todas as palestras do evento estão disponíveis no portal da CNseg.

17ª edição da Carta do Seguro
Nesta edição a Carta abordou a aceleração dos seguros patrimoniais e
desaceleração de seguros de pessoas. Em seu editorial, o presidente da
Confederação das Seguradoras disse que “a desaceleração persiste em
fevereiro, mas seguros patrimoniais resistem e ainda crescem”, afirma. A
publicação apresenta, ainda, entrevista com o economista e professor
da PUC-Rio, Luiz Roberto Cunha, que apresenta uma reflexão sobre a
taxa Selic. E traz, também, análise conjuntural do economista da Escola
Nacional de Seguros, Lauro Faria, sobre a sazonalidade do mercado e da
desaceleração das arrecadações de seguros de ramos elementares e de
planos de risco de cobertura de pessoas, desde o terceiro quadrimestre
de 2017, entre outros pontos abordados.
Veja a integra da Carta do Seguro no portal da CNseg.
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CNseg incentiva suas associadas a participarem da 5ª Semana Nacional de Educação Financeira
Este ano a 5ª Semana Nacional de Educação Financeira acontece de 14 a 20 de maio e as inscrições para participar estão
abertas. O evento é organizado pelo Comitê Nacional de Educação Financeira (Conef), que tem a CNseg como um de seus
membros. Por isso, a Confederação, a exemplo dos anos anteriores, está incentivando as suas associadas a fortalecerem o
viés a Educação em Seguro e participarem do projeto, fazendo o cadastro de suas iniciativas no link http://www.semanaenef.gov.br/iniciativas/cadastro-usuario.php?, utilizando o Código CONEF CONASEA0800001.
As iniciativas podem ser abertas ao público ou restritas, presenciais, on-line, entre outras modalidades. Elas devem ocorrer, entretanto, impreterivelmente entre 14 e 20 de maio de 2018 e serem gratuitas para o público-alvo, sendo vedada a
cobrança de qualquer valor, mesmo que a título de ressarcimento de materiais didáticos ou certificados de participação.
A Semana é uma iniciativa que promove ações de educação financeira e de seguros para conscientizar os cidadãos sobre a
importância do planejamento financeiro e da proteção de bens e patrimônios, para uma relação equilibrada com o dinheiro
e garantir maior proteção e segurança..
Para mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail supam@cnseg.org.br ou pelo telefone (21) 2510-7991. Acesse
também o site da Semana ENEF: www.semanaenef.gov.br.

Presidente da CNseg faz balanço do setor em almoço do CVG-SP
O presidente da Confederação das Seguradoras, Marcio Coriolano, participou de almoço do Clube de Vida em Grupo de
São Paulo (CVG-SP), no dia 17, quando palestrou para importantes lideranças do mercado de seguros brasileiro.
Coriolano abordou especialmente a última década, quando, em sua análise, o Brasil atravessou três ciclos econômicos
distintos: "Um de grande alavancagem, um de acomodação e um de recessão jamais experimentado”. Segundo ele, entre
2008 e 2010, a economia, a produção e a renda registraram bons desempenhos, com políticas econômicas baseadas no
consumo, e o mercado segurador obteve índices superiores ao do PIB nacional. “O destaque desse período foram os planos
de acumulação, apesar de quase todos os ramos do mercado segurador terem apresentado crescimento superior ao do
PIB”, destacou. A partir de 2011, porém, explicou Márcio, esse ciclo positivo, baseado no consumo, começou a dar sinais de
esgotamento, com o PIB registrando aumentos menores, acompanhado de maiores taxas de inflação. “O mercado segurador manteve-se resiliente, com um bom crescimento, de novo acima do PIB”, observou. Além disso, os planos de risco
foram o destaque desse período, com os consumidores optando por investir o patrimônio em seguros de vida para si e
suas famílias. Já no período de 2015 a 2017, estendendo-se neste início de 2018, a recessão econômica afetou também o
mercado segurador, que continuou a contribuir para a economia, mas sem o mesmo dinamismo. “Os seguros de automóvel
foram afetados negativamente, assim como os planos de risco e os de acumulação”, enfatizou Coriolano. A boa notícia,
destacou, foi a retomada dos ramos de vida risco no qual se encontra também o seguro prestamista.
Márcio apresentou também as iniciativas promovidas pela Confederação com o intuito de fortalecer a imagem institucional do
mercado segurador, que, em sua análise, “visa elevar o conhecimento do setor pelas autoridades e formadores de opinião, porque
ele ainda é desproporcional à importância dos seguros para o país”. Finalizou apresentando uma agenda mínima de temas de interesse do setor que foi explicada pessoalmente ao presidente Temer e ministros do Planalto.
Na ocasião, o presidente da CNseg recebeu uma placa do presidente do CVG-SP, Silas
Kasahaya, em reconhecimento pelos "relevantes serviços prestados ao Mercado Segurador".
Também participaram do almoço o sócio fundador do escritório Santos Bevilaqua
Advogados, João Marcelo dos Santos; o diretor geral da Escola Nacional de Seguros,
Renato Campos; o presidente do SindSeg-SP, Mauro Batista; o presidente do Sincor-SP,
Alexandre Camillo; o presidente do CVG-RJ, Carlos Ivo Gonçalves, e o presidente do
Clube Seguros de Pessoas-MG, João Paulo Mello.
A apresentação de Marcio Coriolano está disponível na integra no Portal da CNseg.
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IX Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência Privada
O evento mais aguardado dos segmentos de Vida e Previdência Privada já tem data e local confirmados. Será no dia 12 de
junho, no Centro de Eventos WTC, em São Paulo. Nesta edição, o Fórum reunirá grandes nomes da atualidade para debater o cenário econômico, os desafios e as novidades no universo internacional dos seguros de pessoas, a experiência da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre previdência e um debate acerca das propostas para o setor de algumas candidaturas à eleição para a presidência da República.
Quem tiver interesse em participar do evento, deve clicar aqui para ser informado quando as inscrições forem abertas.

Construindo a agenda de sustentabilidade na América Latina
A CNseg vai realizar, em parceria com a Iniciativa dos Princípios para Sustentabilidade em Seguros (PSI), da Organização
das Nações Unidas (ONU), e com apoio da Susep, o evento "Construindo a agenda de sustentabilidade na América Latina".
O encontro, que acontecerá em 15 de maio, das 8h30 às 17h, no auditório da CNseg, no Rio de Janeiro, irá reunir representantes das principais seguradoras da América Latina, reguladores e supervisores de seguros, autoridades governamentais
locais e nacionais, organizações da sociedade civil e acadêmicos para debater vários temas de interesse.
Na mesa de abertura, já estão confirmadas as presenças do presidente da Confederação das Seguradoras, Marcio Coriolano,
do superintendente da Susep, Joaquim Mendanha de Ataídes, e do líder do programa dos PSI, Butch Bacani.
Os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros foram lançados durante a Conferência das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento Sustentável, em 2012, no Rio de Janeiro e agora, em 2018, acontece o primeiro evento regional dos PSI
para América Latina.
O evento é restrito e os interessados devem entrar em contato com a organização pelo e-mail psi-latin-america@unepfi.
org informando sobre o desejo de participar.
A programação completa está disponível no Portal da CNseg.

2º Encontro de Comunicação da Saúde Suplementar
O evento realizado pela Federação Nacional de Saúde Suplementar, em São Paulo, no dia 18, reuniu profissionais de comunicação, diretores das empresas associadas à FenaSaúde e jornalistas especializados para debaterem fatores que levam ao
reajuste dos planos.
Participaram do evento o presidente da Comissão de Comunicação da FenaSaúde, João Alceu Amoroso Lima; o presidente substituto da ANS, Leandro Fonseca; o diretor-executivo da FenaSaúde, José Cechin; o superintendente executivo
do IESS, Luiz Augusto Carneiro; o gerente geral de Regulação da Estrutura dos Produtos da ANS, Rafael Vinhas; o jornalista
Ascânio Seleme, colunista de O Globo; a jornalista Mara Luquet; a executiva da Mercer, Carolina Mazza; o diretor da CDN
Comunicação, Fernando Pesciota; e o superintendente de Regulação da FenaSaúde, Sandro Leal.
A cobertura completa do encontro está disponível no site da FenaSaúde. Confira!

FenaSaúde participa de vários eventos do setor
Confira abaixo os principais eventos que tiveram a participação da Federação Nacional de Saúde Suplementar em abril.
1. Kaiser Associates Latin America
Painel: Saúde Privada no Brasil
Participante: Sandro Leal Alves
Realizado em 03/04/2018, São Paulo – SP

2. INLAGS - Instituto Latino Americano de Gestão em
Saúde - "VALOR EM SAÚDE"
Participantes: José Cechin e Vera Sampaio
Realizado em 10/4/18 – Rio de Janeiro – RJ
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3. Seminário dos Recursos Diagnósticos na Assistência à
Saúde – Grupo Fleury
Painel: Compromisso para o Futuro
Palestrante: Solange Beatriz Palheiro Mendes
Realizado em 12/04/2018, São Paulo – SP
4. I Encontro Brasileiro de Gestão de Sinistralidade em
Saúde Suplementar
APAMT – Associação Paranaense de Medicina do
Trabalho
Palestrante: José Cechin
Realizado em 13/04/2018, em Curitiba - PR
5. Cerimônia de Abertura da Campanha Nacional da Voz
Palestra sobre “Voz da Sociedade & Voz da Garganta”.
Participante: Vera Sampaio
Realizado em 15/4/18 – Rio de Janeiro – RJ
6. 9º SEMINÁRIO UNIDAS: BEM-ESTAR, QUALIDADE E
ACESSO À SAÚDE
Participante: Jansen Pereira
Realizado em 16-17/4/18, Brasília, DF
7. Compliance e Governança na Saúde
INLAGS -Instituto Latino Americano de Gestão em
Sáude
Moderador: Sandro Leal Alves
Realizado em 17/04/2018, Rio de Janeiro - RJ
8. Economia e Gestão de Saúde
UNIFESP- Universidade Federal de SP- Escola Paulista
de Medicina
Palestrante: José Cechin
Realizado em 17/04/2018, São Paulo - SP

9. Fórum Saúde do Brasil- Folha de SP
Mesa de debate com o tema: Judicialização da Saúde
Participante: Sandro Leal Alves
Realizado em 23/04/2018, São Paulo – SP
10. I Fórum Brasileiro de importadores e distribuidores de
produtos de saúde: Painel 3: Como as distorções e o
desperdício na saúde impactam todo o setor e o que
fazer para reverter este quadro?
Participante: Sandro Leal Alves
Realizado em 25/04/2018, São Paulo – SP
11. I Fórum Brasileiro de importadores e distribuidores de
produtos de saúde: Painel 3: Como as distorções e o
desperdício na saúde impactam todo o setor e o que
fazer para reverter este quadro?
Participante: Jansen Pereira
Realizado em 26/04/2018, São Paulo – SP
12. Simpósio Brasileiro de Defesa do Consumidor - A era
do Diálogo
Painel: "Um novo caminho para a saúde privada: Uma
reflexão para reduzir as dores e atritos entre operadoras e clientes".
Participante: Sandro Leal Alves
Realizado em 26/04/2018, Campinas – SP
13. Agenda para o Desenvolvimento Setorial: Eixo de
Estímulo e Indução à Qualidade
Participantes: Vera Sampaio, Bruno Eduardo Santos e
Vitor Colpas
Realizado em 26/4/18, Rio de Janeiro – RJ.
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