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Conselho Diretor CNseg
O Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidido por Marcio Sêroa de 
Araujo Coriolano, reuniu-se por videoconferência, em 15 de julho, para tratar dos seguintes assun-
tos, entre outros:

Reunião com a Susep em 1º/07 sobre SRO - Seguro Garantia: Relatou reunião dos Presidentes da CNseg e da 
FenSeg com a Superintendente da Susep, Solange Paiva, para demonstrar a preocupação das Associadas com atrasos 
de manuais e a duplicidade de custos com a existência simultânea de sistemas antigos de envio de informações e o SRO.

Reforma Tributária – Relatores: Marcio Coriolano e Diretores Executivos Alexandre Leal e Miriam Mara: 
Atualizada a tramitação do Projeto de Lei nº 2337/2021, que altera a legislação do Imposto sobre a Renda e 
Proventos de Qualquer Natureza das Pessoas Físicas e das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido, bem como informada a participação da CNseg e de diversas outras associações representativas, a convite 
da Secretaria de Política Econômica (SPE), em reuniões sobre o tema.

Open Insurance – Relator Convidado: Diretor-Executivo Alexandre Leal: Atualizadas as informações sobre 
o assunto com destaque para a composição e funcionamento do Conselho Deliberativo da estrutura inicial respon-
sável pela governança do processo de implementação do Sistema de Seguros Aberto.

Assuntos Regulatórios – Consultas Públicas – Relator Convidado: Diretor Executivo Alexandre Leal: 
Foram atualizados os seguintes assuntos: i) Consultas Públicas Susep nºs 18, 19 e 20/2021 – Sandbox; ii) Consulta 
Pública Susep nº 21/2021 - SRO – Auto e Transporte; iii) Consulta Pública Susep nº 22/2021 - Aceitação, vigên-
cia, emissão e elementos mínimos dos documentos contratuais; iv) Consulta Pública Susep nº 23/2021 - Riscos 
Nucleares; v) Consulta Pública Susep nº 24/2021 - Seguro Garantia; e vi) Consulta Pública Susep nº 25/2021 - Seguro 
Pecuário, o Seguro de Animais, o Seguro de Penhor Rural, e o Seguro de Benfeitorias e Produtos Agropecuários.

O Presidente Antonio Trindade relatou, dentre outros assuntos, sobre as estatísticas do 
segmento de Seguros Gerais (abril/2021).

O Presidente João Alceu Amoroso Lima informou, dentre outros, sobre o PL  
nº 7419/2006 e as estatísticas do setor de Saúde Suplementar (maio/2021).

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

O Vice-Presidente Edson Franco, representando o Presidente da Federação, comentou, 
dentre outros, sobre as estatísticas dos planos de acumulação e de riscos (maio/2021).

Assuntos das Federações: temas regulatórios, projetos e desempenho setorial

Notícias do Presidente
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Atuarial / Governança e Compliance 

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Zoom
Data: 1º/07

Assunto tratado:

>  Alinhamento CP nº 22 (continuação).

Atuarial / Administração e Finanças 

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Zoom
Data: 02/07

Assunto tratado:

>  IFRS 9 e IFRS 17 (AIR).

Assuntos Fiscais 
(reunião extraordinária)

Presidente: Valter Deperon (Swiss Re)
Windows Teams
Data: 02/07

Assunto tratado:

> PL 2.337/2021 (segunda fase da proposta de reforma 
tributária do governo).

Relação de Consumo

Presidente: Maria Carolina de Oliveira (Tokio)
Windows Teams
Data: 07/07

Assuntos tratados:

>  Decreto do SAC - Relato – ofício enviado à Senacon;

>  Atendimento a Pessoas com deficiência - Resultados 
atualizados;

>  Sistema de Atendimento do Procon/SP - Relato da 
reunião de 07/07/2021;

>  Projetos de Lei sobre Relações de Consumo - Relato 
Sejur;

>  Outros assuntos.

Assuntos Jurídicos

Presidente: Washington L. B. da Silva  
(Zurich Minas Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Zoom
Data: 07/07

Assuntos tratados:

>  PIS/COFINS – Receitas Financeiras – Atualização;

>  Jurisprudência comentada, ocasião em que foram 
levadas ao conhecimento da CAJ algumas decisões, 
dentre quais destaca-se:

• Superior Tribunal de Justiça (STJ): Recurso Especial 
nº 1753222/RS, que que deu provimento ao recurso 
interposto pelo espólio do segurado, sendo deter-
minado o pagamento do seguro prestamista, pois 
a morte do segurado, que faleceu três meses após 
a contratação do seguro, teria ocorrido em vir-
tude de doença preexistente que não constava na 
declaração de saúde preenchida pelo segurado, 
não sendo comprovada a inveracidade da infor-
mação e a má-fé do segurado;

>  Reforma Tributária. Atualização;

>  Lei nº 14.181/21 – Altera a Lei nº 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor), e a Lei nº 10.741/03 
(Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do 
crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e 
o tratamento do superendividamento;

>  Associações de Proteção Veicular. Atualizações; 

• Panorama das Ações;

• ADI 6753, em face da Lei nº 20.894/20, do Estado 
de Goiás. Pareceres da PGR e da AGU;

• Rejeição da Emenda nº 162 apresentada à Medida 
Provisória nº 1040/2021, que dispõe sobre a faci-
litação para abertura de empresas e adota outras 
providências.

>  Revisão da Resolução CNSP nº 330/15 - Dispõe 
sobre os requisitos e procedimentos para consti-
tuição, autorização para funcionamento, cadastro, 
alterações de controle, reorganizações societárias 
e condições para o exercício de cargos em órgãos 
estatutários ou contratuais das entidades que espe-
cifica e dá outras providências;

>  Consulta Pública da ANPD sobre a fiscalização e a 
aplicação de sanção pela Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados. Manifestação CNseg e realiza-
ção de Audiência Pública pela Autoridade;

>  II Jornada Prevenção e Solução Extrajudicial de 
Litígios. Envio de Enunciado ao Centro de Estudos 
Judiciários do CJF;

>  Consulta Púbica nº 22/2021 da Susep. Minuta de 
Circular que dispõe sobre a aceitação e a vigência 
do seguro e sobre a emissão e os elementos míni-
mos dos documentos contratuais; 

>  Open Insurance. Atualização.

Comissões Temáticas
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Comunicação e Marketing 
(reunião extraordinária)

Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco Seguros)
Windows Teams
Data: 08/07

Assunto tratado:

> Apresentação das propostas de utilização da 
campanha de comunicação desenvolvida pela 
Repense nos canais de comunicação da CNseg.

Governança e Compliance 
(reunião extraordinária)

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Zoom
Data: 08/07

Assunto tratado:

>  Mapear eventuais sugestões à Resolução CNSP 
330/2015.

Investimento 
(reunião conjunta com a FenaPrevi)

Presidente: Roberto Santiago Takatsu  
(HDI Seguros)
Zoom
Data: 12/07

Assunto tratado:

>  Minuta de Norma de Investimentos - Projeto EY - 
2ª fase.

Atuarial / Governança e Compliance

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Zoom
Data: 12/07

Assunto tratado:

>  CP nº 22 - Alinhamento.

Seguros Inclusivos 

Presidente: Eugênio Velasques (Bradesco)
Zoom
Data: 12/07

Assuntos tratados:

>  Resolução CNSP nº 409/21 - Análise da Resolução 
sobre microsseguros;

>  Revisão da Circular Susep nº 480/13 - Validação da 
proposta feita em parceria com a CGC em relação 
à Resolução CNSP nº 408/21 – Meios Remotos;

>  Outros assuntos.

Governança e Compliance

Presidente: Eugênio Duque Estrada (Mongeral)
Zoom
Data: 12/07

Assuntos tratados:

> Consultas Públicas em andamento;

> Revisão da 330/15 – atos societários;

> Revisão da 480/13 Varejista;

> Curso de Compliance e Controles Internos;

> Outros assuntos.

GT Diversidade e Inclusão

Coordenador: Marcelo Leite (BrasilPrev) 
Microsoft Teams
Data: 13/07

Assuntos tratados:

>  Proposta de alteração do nome do GT;

>  Proposta de atualização do Censo de Diversidade  
do Setor Segurador (2020);

>  Eventos/Webinars - Diversidade, Equidade e Inclusão;

>  Construção de compromissos coletivos do Setor 
Segurador;

>  Participação das seguradoras em Fóruns de 
Diversidade;

> Outros assuntos.

 

Resseguro

Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine) 
Zoom
Data: 15/07

Assuntos tratados:

>  Embargos e Sanções;

>  Melhorias Operacionais – Recuperação de Des pe-
sas de Sinistros;

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

>  Acordos bilaterais de tributação – Relator: Abel 
Dias;

>  Pesquisas sobre tecnologia e mapeamento de 
resseguro;

>  Outros assuntos.
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Atuarial

Presidente: Marcos Spiguel (Prudential) 
Windows Teams
Data: 20/07

Assuntos tratados:

>  IFRS 17 e IFRS 9 – Andamento;

>  Resolução CNSP 412.2021 - PLA, Gestão do risco de 
Liquidez e Ativos Redutores;

>  GT Direito Creditório – Andamento da apresentação 
à Susep;

>  Open Insurance – Andamento;

>  Tábuas Biométricas Brasileiras (BR-EMS 2021);

>  Conseguro 2021 – Tema: Impactos da Nova Aborda-
gem de Gestão do Risco de Liquidez e Qualidade de 
Cobertura do CMR;

>  CP 22/2021 - Dispõe sobre a aceitação e a vigência 
do seguro e sobre a emissão e os elementos míni-
mos dos documentos contratuais.

Assuntos Fiscais  
(reunião extraordinária)

Presidente: Valter Deperon (Swiss Re)
Windows Teams
Data: 21/07

Assunto tratado:

> Concluir a avaliação da Comissão em relação às pro-
postas de emendas ao PL nº 2337 após o substitutivo.

Inteligência de Mercado 

Presidente: Gilberto de Oliveira Garcia  
(Liberty Seguros)
Windows Teams
Data: 21/07

Assuntos tratados:

> Apresentação Conjuntura Macroeconômica;

> Apresentação Projeção do Mercado de Seguros;

> Relatos dos GTs: Analytics - Fase 2, Covid-19 – Fase 
2, EIM na Conseguro e Insurtech/Sandbox; 

> Outros assuntos.

Administração e Finanças 
(reunião extraordinária) 

Presidente: Laenio Pereira dos Santos (SulAmérica)
Windows Teams
Data: 21/07

Assunto tratado:

> Aprovação das considerações sobre eventuais 
impactos da adoção do CPC 00 (R2) e resposta à 
consulta da Susep sobre a recepção do CPC.

Gestão de Risco 

Presidente: Laurindo Lourenço dos Anjos  
(XS3 Seguros)
Windows Teams
Data: 22/07

Assuntos tratados:

> Política de Sustentabilidade para o Setor de Seguros 
(Susep) – Participação da CIASG da CNseg;

> Resolução CNSP 412.2021 - PLA, Gestão do risco de 
Liquidez e Ativos Redutores;

> Nova Norma de Investimentos – Andamento do 
Projeto com a EY;

> Open Insurance – Andamento;

> CONSEGURO 2021 - Temas:

• Impactos da Nova Abordagem de Gestão do Risco 
de Liquidez e Qualidade de Cobertura do CMR;

• Estrutura de Governança: Fortalecimento da 2ª e 
3ª linhas de defesa; 

• Segurança Cibernética.

Assuntos Fiscais  

Presidente: Valter Deperon (Swiss Re)
Windows Teams
Data: 28/07

Assuntos tratados:

> Reforma Tributária – Atualização e aprovação de 
emendas ao PL 2.337/2021;

> Análise - Lucro Real anual estimativas mensais vs 
Lucro Real Anual estimativas trimestrais (Danilo 
Santos – AXA);

> Outros assuntos.

Administração e Finanças  

Presidente: Laenio Pereira dos Santos (SulAmérica)
Windows Teams
Data: 29/07

Assuntos tratados:

> CPC 32 – Crédito tributário;

> SRO – Atualização;

> Alinhamento sobre procedimentos relativos à reati-
vação de apólices;

> Outros assuntos.
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Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, presidida por Antonio Trindade, 
em 1º de julho, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Comentou os assuntos que foram analisados na 
reunião do Conselho Diretor da CNseg:

• Medida Provisória nº1040 – APVs;
• Lei Geral de Proteção de Dados.

Para complementar os temas que foram tratados na 
reunião do Conselho Diretor da Confederação e atu-
alizá-los, passou a palavra para o Sr. Alexandre Leal, 
Diretor da CNseg, que abordou os seguintes temas:

Atualização da Agenda Regulatória – Relatores: 
Alexandre Leal e Karini Madeira (CNseg):

• Open Insurance – Conselho Deliberativo: Ale-
xan dre informou sobre processo de implementa-
ção do Conselho Deliberativo do Open Insurance, 
que será o órgão responsável pela sua gover-
nança. Apresentou em linhas gerais, suas atribui-
ções, requisitos mínimos para os Conselheiros, sua 
composição e cronograma. Ao término do relato 
ficou decidido que o tema será conduzido pelas 
Federações, que encaminharão às suas associadas 
as solicitações de indicações.

• IMK – Temas de interesse que serão tratados 
2021: explicou os assuntos que serão examinados 
na agenda do IMK, que são os seguintes:

> Novo normativo sobre a aplicação dos ativos 
garantidores das obrigações das sociedades 
seguradoras, das sociedades de capitalização, 
das entidades abertas de previdência comple-
mentar e dos resseguradores locais;

> Cronograma de implementação do Open 
Insurance; 

> Operação do Seguro de Acidente do Trabalho 
pelo setor privado;

> Planos Tradicionais de Previdência - passivo em 
IGP-M;

> Seguros Universal Life;
> Incidência de juros nas condenações judiciais;
> Seguros como instrumentos de mitigação do 

risco de crédito nas instituições financeiras.

Notícias do Presidente

Pauta Deliberativa

• SRO – Sistema de Registro de Operações: infor-
mou sobre o agendamento de reunião com a 
Superintendente da Susep para conversar sobre o 
assunto.

Nichos Diferenciados de Mercados (Riscos De -
cli náveis) – Relatores: Jarbas Medeiros (Presidente 
da Comissão de Riscos Patrimoniais – Massificados/
Porto Seguro) e Thisiani Martins (Presidente da 
Comissão de Riscos Patrimoniais - Grandes Riscos/
Axa XL): apresentado o trabalho realizado pela 
Co missão de Riscos Patrimoniais – Massificados sobre 
o tema que conclui que há disponibilização de segu-
ros para os denominados “nichos diferenciados de 
mercado” com oferta para estes segmentos, porém 
alguns clientes não conseguem contratar seus seguros 
por não atender aos requisitos mínimos de proteção 
destes riscos. A divulgação do trabalho pela FenSeg 
foi autorizada, para conhecimento da Fenacor e Sincor’s.

Pauta Informativa

Relato da Comissão de Seguro Rural – Relator: 
Joaquim Neto (Presidente da Comissão de Seguro 
Rural/Tokio Marine) – Foram relatados os seguintes 
projetos:

• Curso de Perito rural: O curso foi desenvolvido 
pela ENS – Escola de Negócios e Seguros com 
o apoio do MAPA – Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e da Comissão de Seguro 
Rural, representada pelo seu Grupo de Trabalho 
de Peritos Agrícolas. O treinamento será realizado 
100% no modelo EAD (Ensino à Distância) tendo 
como objetivo promover conhecimentos relativos 
a conceitos sobre seguros rurais e procedimentos 
inerentes à atuação do perito rural. Lançamento 
do Curso: 07/07/2021.
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• Plano Safra 2021/2022: O Plano foi lançado pelo 
Governo Federal em 22/06, com R$ 251,22 bilhões 
para apoiar a produção agropecuária nacional. 
O valor reflete um aumento de R$ 14,9 bilhões 
(6,3%) em relação ao Plano anterior. Os financia-
mentos poderão ser contratados de 01/07/2021 a 
30/06/2022. Infelizmente, o valor do subsídio do 
seguro rural foi diminuído em 30%. Para 2022, a 
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) será 
de R$ 1 bilhão, cerca de 50% da necessidade do 
mercado.

• Carta Circular Eletrônica Susep nº 003/2021/
DIR1 – Informações sobre Apólices de 
Gran des Riscos – Relatores: Sylvia Rocha 
(Presidente da CAJ FenSeg/Allianz) e Thisiani 
Martins (Presidente da Comissão de Riscos 
Patrimoniais-Grandes Riscos/Axa XL) – Relatada 
a reunião realizada em 14/06 com representantes 
da Susep, na qual estiveram presentes os diretores 
da autarquia, Igor Lins, Rafael Scherre e suas equi-
pes e, pela FenSeg, o Diretor-Executivo e colabo-
radores da Federação, além dos Presidentes de 
suas Comissões Técnicas. Diante das novas exigên-
cias apresentadas pela Susep, de apresentação de 
estatísticas de Grandes Riscos, com elevado nível 
de detalhamento, foi aprovado pela Diretoria, por 
unanimidade, o envio de pleito à autarquia.

• Consulta Pública nº 22/2021 – Aceitação e 
Vigência de Seguro, Emissão e Elementos 
Mínimos dos Documentos Contratuais – 
Distribuído o quadro da Consulta Pública nº 
22/2021, com as sugestões do mercado consolida-
das. A CP em questão, por tratar de tema transversal 
que envolve propostas de outras Federações será 
harmonizada e encaminhada à Susep pela CNseg.

• Consulta Pública nº 23 - Riscos Nucleares – 
Disponibilizado material aos Diretores com as 
propostas do mercado sobre a CP em questão 
que, por sua especificidade, recebeu pouquíssi-
mas sugestões.

• Consultas Públicas nºs 18, 19 e 20/2021 – 
Sandbox Regulatório – Material encaminhado 
à Susep – O material completo das Consultas 
Públicas foi colocado à disposição da Diretoria. 
Esse tema está sob a governança da CNseg.

• Pautas das Comissões Técnicas – Disponibilizados 
os temas tratados nas Comissões Técnicas da 
FenSeg em junho/2021. 

• Demonstrações Financeiras – Apresentadas as 
demonstrações financeiras relativas ao mês de 
maio/2021.

• Estatísticas da Susep – Apresentadas as estatísti-
cas relativas ao mês de abril/2021.

Prevenção e Combate à Fraude 

Presidente: Anderson Mendonça (Allianz)
Microsoft Teams
Data: 1º/07

Assuntos tratados:

> Participação nas Subcomissões;

> Relato das Subcomissões:
• Assistência 24h;
• Automóvel;
• Patrimonial;
• Transporte;
• Danos Corporais.

> RNS;

> Assuntos Jurídicos;

Comissões

> Assuntos gerais;
• Novas fraudes no setor de seguros;
• Interpol/RS: cooperação para informar sobre veícu-

los segurados;

> Assuntos da GPCF:
• Avaliação dos Escritórios Jurídicos;
• Apresentação do Projeto de Consultoria SAS.

Riscos Patrimoniais – Massificados

Presidente: Jarbas de Medeiros (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Data: 06/07

Assuntos tratados:

> Impacto da pandemia na Carteira de Condomínio;

> RNS – Registro Nacional de Sinistros – Arquivo Especial;
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> Open Insurance – API Residencial;

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

> Carta Circular Susep nº 003/2021 DIR 1/Resolução 
CNSP nº 407/2021 – Grandes Riscos;

> Consulta Pública nº 22/2021 - Aceitação e Vigência 
de Seguro, Emissão e Elementos Mínimos dos 
Documentos Contratuais.

Riscos Patrimoniais – Grandes Riscos

Presidente: Thisiani Martins (AXA)
Microsoft Teams
Data: 07/07

Assuntos tratados:

> Consulta Pública nº 22/2021 – Aceitação, Vigência 
do Seguro, Emissão e Elementos Mínimos nos 
Documentos Contratuais;

> Resolução CNSP nº 407 – Grandes Riscos/Carta 
Circular Eletrônica Susep nº 003/2021;

> Reunião com a Susep;

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

Responsabilidade Civil Geral

Presidente: Ana Paula Boni (Axa XL)
Windows Teams
Data: 08/07

Assuntos tratados:

> Resolução CNSP nº 407 – Grandes Riscos/Carta 
Circular Eletrônica Susep nº 003/2021;

> Reunião com a Susep;

> Consulta Pública nº 22/2021 – Aceitação, Vigência 
do Seguro, Emissão e Elementos Mínimos nos 
Documentos Contratuais;

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

Transportes

Presidente: Paulo Alves (Axa XL)
Windows Teams
Data: 13/07

Assuntos tratados:

> Relatos da Subcomissão de Gerenciamento de Riscos 
e Grupo de Trabalho de Fraude em Transportes – 
Alternativas para o Cadastro de Motoristas;

> Carta circular eletrônica nº 3/2021/DIR1/Susep 

– Informações sobre Grandes Riscos;

> Circular Susep nº 621/2021 – Resolução CNSP nº 
407/2021 – Subgrupo de Estudos;

> SRO – Manual – Solicitação da Susep – Subgrupo de 
Estudos.

Seguro Rural 

Presidente: Daniel Nascimento (Brasilseg) 
Microsoft Teams
Data: 15/07

Assuntos tratados:

> RNS Rural;

> Consulta Pública Susep nº 25/2021;

> Subvenção Federal:
• Assistência 24h;
• Plano de Negócio.

> Subvenção Estadual; 

> Instituto Pensar Agro; 

> Relatos dos Grupos de Trabalho:
• Assuntos Regulatórios;
• Banco de Dados;
• Equipamentos e Penhor Rural;
• Peritos Agrícolas;
• Seguros Paramétricos;
• Programas de Subvenção.

> Assuntos gerais.

Assuntos Jurídicos

Presidente: Sylvia Rocha (Allianz)
Microsoft Teams
Data: 16/07

Assuntos tratados:

> Decisão do TRT 4ª Região. Impactos da decisão no 
Gerenciamento de Riscos/Comissão de Transportes. 
Banco de dados ilícitos de motoristas rodoviários;

> Gerenciamento de Riscos/Consulta e Cadastro de 
motorista – Direito de livre escolha (Susep);

> Ingresso da FenSeg como “amicus curiae” – Decisões 
contraditórias – Aprovação da Comissão de Riscos 
de C&G – Análise da CAJ-FenSeg e Recomendação 
de escritório;

> Consulta Pública Susep nº 25/2021 – Dispõe sobre o 
Seguro Pecuário, o Seguro de Animais, o Seguro de 
Penhor Rural, e o Seguro de Benfeitorias e Produtos 
Agropecuários; 

> Súmula nº 632, do STJ;

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

> Consulta Pública Susep nº 24/2021 – Dispõe sobre 
o Seguro Garantia. Envio de sugestões – Prazo: 
16/07/2021;

> Carta Circular Eletrônica Susep nº 003/2021 – DIR1;

> Assuntos gerais.

Automóvel 

Presidente: Walter Pereira (Zurich Brasil)
Microsoft Teams
Data: 21/07

Assuntos tratados:

> Assuntos da SUPEN;

> Alterações no RNS Auto;

> Campanha Seguro Auto Sim;

> Pátio Legal RJ/CEVERA;

> Atualização sobre os Normativos:
• Consulta Pública 22/2021;
• OPIN;
• Consulta Pública 21/2021;
• Cartas Circulares Eletrônicas 3 e 5/2021;
• Circular Susep 621/2021.

> Assuntos de Sinistros:
• Pátio RJ;
• Interpol/RS: cooperação para informar sobre veí-

culos segurados;
• GTs Salvados e Peças;
• Resolução CONTRAN 809/2020;
• Sindirepa;
• Aumento da ocorrência de furtos.

> Central de Bônus;

> Assuntos gerais.

Riscos de Crédito & Garantia 

Vice-presidentes: 
Crédito: Cristina Rocco Salazar (CESCEBRASIL Seguros) 
Garantia: Átila Santos (Newe Seguros)
Microsoft Teams
Data: 22/07

Assuntos tratados:

1ª parte - Crédito:

> Ofício FenSeg-18/2021 – Circular Susep nº 624/2021 
– Enviado à Susep – ciência;

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

> Assuntos gerais.

2ª parte - Garantia:

> Apresentação SUPEN – RNS Crédito & Garantia;

> Minuta de Ofício FenSeg – Aprovação – Requisitos 
necessários para aceitação do seguro garantia judi-
cial para créditos estaduais, inscritos ou não inscri-
tos em dívida ativa, no Estado do Rio de Janeiro – 
Envio à PGE-RJ;

> Seguro de crédito do fornecimento de energia por 
geração arco voltaica – Solicitação da SUREC/CNseg 
– Análise da Comissão – Criação de GT;

> Consulta Pública Susep nº 24/2021 – Dispõe sobre o 
Seguro Garantia – Revisão da Circular Susep nº 477 
– Reunião de alinhamento: 20/07/2021;

> Carta Circular Eletrônica Susep nº 003/2021 – DIR1 – 
Tratativas com a Susep – Ofício FenSeg nº 17/2021;

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

> PL nº 2313/2021 – Altera Lei nº 10.233, de 5 de junho 
de 2011, para estabelecer o critério de menor valor 
da tarifa do pedágio para julgamento das licita-
ções de concessão de rodovias federais e a exi-
gência em edital de prestação de seguro-garantia 
– Comentários;

> Reunião com o MDR – Comentários;

> Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativo 

Presidente: Luis Felipe Smith (Tokio Marine)
Windows Teams
Data: 27/07

Assuntos tratados:

> Corretor como representante legal do Segurado; 

> MGA – Âmbito de Atuação;

> Contingência x PSL (material Susep);

> Cláusula de embargos e sanções (verificar reunião 
com a Susep);

> Nichos Diferenciados de Mercado – Atualização 
para a Comissão;

> Consulta Pública nº 22/2021 – Aceitação, Vigência 
do Seguro, Emissão e Elementos Mínimos nos 
Documentos Contratuais;

> Resolução CNSP nº 407 – Grandes Riscos/Carta 
Circular Eletrônica Susep nº 005/2021 (reunião com 
a Susep).
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Produtos de Risco / Produtos  
por Sobrevivência /Atuarial / 
Assuntos Jurídicos  
(reunião conjunta com a CNseg)

Presidentes: Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
  João Batista Mendes (Zurich Santander)
  Celina Costa (Brasilprev)
  Greicilane Ruas (Icatu) 
Meio Remoto 
Datas: 1º e 12/07

Assunto tratado:

> Discussão sobre a CP nº 22 I Aceitação e vigência 
do seguro.

Investimentos 
(reunião conjunta com Comissão de 
Investimentos da CNseg)

Presidente: Vinicius Marinho Cruz (Bradesco)
Meio Remoto 
Datas: 1º /07

Assunto tratado:

> Carta Circular Eletrônica n° 3/2021/DIR3/Susep 
(Esclarecimento acerca de enquadramento em 
limite de aplicação de que trata a Resolução CMN 
n° 4444/2015, no âmbito da atuação dos FIEs em 
mercados de derivativos).

Atuarial / Assuntos Contábeis e 
Fiscais (reunião extraordinária con-
junta com as Comissões Atuarial e de 
Administração e Finanças da CNseg)

Comissões

Diretoria FenaPrevi
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Jorge 
Nasser, em 14 de julho, de forma remota, tratou, entre outros assuntos, de temas que estão tra-
mitando no STJ; da ampliação das estatísticas disponibilizadas pela Federação; da minuta de 
Resolução objeto da Audiência Pública CVM nº 08/20 e da Covid-19.

Presidentes: Celina Costa (Brasilprev) 
  Flávia Vieira (SulAmérica)
Meio Remoto
Data: 02/07

Assunto tratado:

> IFRS 9 e IFRS 17.

Assuntos Jurídicos 
(reunião conjunta com Comissão de 
Governança e Compliance da CNseg)

Presidente: Greicilane Ruas (Icatu)
Meio Remoto 
Datas: 08/07

Assunto tratado:

> Revisão da Resolução CNSP 330/2015, que trata dos 
requisitos e procedimentos para constituição, auto-
rização para funcionamento, cadastro, alterações 
de controle, reorganizações societárias e condições 
para o exercício de cargos em órgãos estatutários 
ou contratuais das entidades que específica.

Investimentos 
(reunião conjunta com Comissão de 
Investimentos da CNseg)

Presidente: Vinicius Marinho Cruz (Bradesco)
Meio Remoto 
Datas: 12/07

Assunto tratado:

> Alteração da Resolução CMN 4.444.
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Comunicação, Marketing e Eventos

Presidente: Henrique Dias (Unimed Seguros)
Meio Remoto 
Datas: 13/07

Assuntos tratados:

> Apresentação da estratégia de comunicação; 

> Apresentação do lançamento do LinkedIn 
FenaPrevi; 

> Apresentação do novo Media Briefing; 

> Apresentação do Projeto Jovens – parceria com a 
ENS.

Atuarial

Presidente: Celina Costa (Brasilprev)
Meio Remoto 
Datas: 15/07

Assuntos tratados:

> Covid-19; 

> IFRS; 

> ETTJ – IGPM;

> Convênio de cooperação técnica com o IBA.

Gestora do SIDE

Presidente: Reginaldo Herreira Ferraz 
(Bradesco Vida e Previdência)
Microsoft Teams  
Datas: 20/07

Assuntos tratados:

> Melhorias e Backlog;

> LGPD;

> Assuntos diversos.

Produtos por Sobrevivência

Presidente: João Batista Mendes (Zurich Santander)
Meio Remoto 
Datas: 21/07

Assunto tratado:

> Reforma Tributária.

Comunicação, Marketing e Eventos

Presidente: Henrique Dias (Unimed Seguros)
Meio Remoto 
Datas: 22/07

Assunto tratado:

> Estratégia de comunicação relacionada à relevância 
do setor diante dos efeitos da crise sanitária.

Assuntos Contábeis e Fiscais  
(reunião conjunta com a Comissão de 
Administração e Finanças da CNseg)

Presidente: Flávia Vieira (SulAmérica)
Meio Remoto 
Datas: 29/07

Assunto tratado:

> CPC 32 – Crédito tributário; 

> SRO – Atualização; 

> Reativação de apólices.

Diretoria FenaSaúde
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por João Alceu 
Amoroso Lima, em 28 de julho, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros: 

Projeto LGPD;
Reajuste;

Blocão;
Reforma Tributária;

Trabalhos das Comissões;
Temas Jurídicos;

Comunicação.
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Comissões

Assuntos Assistenciais 

Presidente: Roberto Viana (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Data: 05/07

Assuntos tratados:

> Regimento Interno das Comissões – Posse do presi-
dente e vice-presidente;

> Teste de detecção de antígeno do coronavírus 
(SARSCov-2);

> Sinistralidade 2020 e 2021;

> Projeto de Lei 1.613/2021;

> Projeto de Lei 2.049/2021;

> TUSS – Tabela 22;

> Autismo.

Ética

Presidente: Natália Gennari Endrigo Schaffer 
(SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 07/07

Assunto tratado:

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

Jurídica 

Presidente: Fabiano Catran (Seguros Unimed)
Microsoft Teams
Data: 08/07

Assuntos tratados:

> PL 6330/2019 – Ampliação ao acesso a tratamentos 
antineoplásicos domiciliares de uso oral pelos usu-
ários de planos de assistência à saúde;

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

> Inscrição em Conselhos Profissionais;

> Autismo – Audiência Pública TJ/PB; 

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

> Extra-Rol; 

> Temas Proativos no STJ; 

> Inativos – Tema nº 1.034.

Odontológica 

Presidente: Roberto Cury (Odontoprev S/A)
Microsoft Teams
Data:13/07

Assuntos tratados:

> Indicações para vice-presidência da Comissão;

> Artigo para DUT;

> Resoluções CFO 234 e 235;

> GT Odontologia ANS;

> Saúde Bucal.

Técnica de Saúde 

Presidente: Luiz Celso Dias Lopes  
(Notredame/Intermédica)
Microsoft Teams
Data: 13/07

Assuntos tratados:

> Informes:
• Reuniões DIDES – IDSS e Gênero e Sexo Social;
• Reunião DIPRO – Alterações de Rede Hospitalar;
• Reunião DIPRO – RN 279/2011;
• Consulta Pública ANS nº 88.

> Junta Médica;

> Workshop Regulatório;

> Carta de Permanência;

> Extrapauta:
• Reajuste;
• RN nº 469 -TEA;
• RN nº 470 -Rol de Procedimentos;
• Mapa Assistencial;
• Consulta Pública ANS nº 89;
• Audiência Pública – Acreditação.

Relacionamento com Clientes 

Presidente: Andrea Fortes (Amil)
Microsoft Teams 
Data: 15/07

Assuntos tratados:

> Painel do Cliente;

> Guia de Atendimento;

> GT NIP;

> Novo Procon Digital;

> Reunião Senacon.



13

CNseg em ação

VOLTAR

GT COPISS 

Coordenador: Jansen Pereira (FenaSaúde)
Microsoft Teams 
Data: 16/07

Assuntos tratados:

> TUSS de Procedimentos - Posicionamento nas inclu-
sões na TUSS de Procedimentos;

> Indicação da representante para acompanhar tema 
de biometria facial;

> Reunião Copiss Coordenador; 

> Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS);

> Modelos de Remuneração entre Operadora e 
Prestador;

> GT Nome e Gênero Social;

> IDSS.  

Avaliação de Tecnologias em Saúde 

Coordenadora: Hellen Harumi Miyamoto (FenaSaúde)
Microsoft Teams 
Data: 19/07

Assunto tratado:

> Regimento Interno das Comissões;

> Agenda de reuniões-2021;

> Resolução Normativa nº 470 /2021- Rito processual 
de atualização do rol de procedimentos e eventos 
em saúde;

> Incorporação extraordinária- teste de detecção do 
antígeno SARS-CoV-2.

Contábil 

Presidente: Alberto Barcellos (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Data: 19/07

Assunto tratado:

>  Impactos operacionais em função dos ajustes no 
plano de contas – CP85.

Comunicação 

Presidente: Ranny Alonso (Amil)
Microsoft Teams
Data: 20/07

Assuntos tratados:

> Apresentação e análise de demandas de imprensa 
recebidas entre junho e julho pela agência 
Conteúdo; 

> Apresentação do Iqem de junho; 

> Avaliação do Workshop Impacto da LGPD na 
Comunicação, realizado em 28 de junho; 

> Aprovada a proposta de realização de outros 
workshops sobre temas que impactam as ações 
da Comunicação. O próximo evento será em 27 de 
setembro e irá abordar as mudanças na relação 
entre o assessor de imprensa e o jornalista em um 
cenário de pandemia e de mídias sociais. 

> Reeleição da presidente da Comissão. O nome 
segue para aprovação da diretoria.

Audiência Pública Virtual 
da Comissão de Seguridade 
Social e Família da Câmara 
dos Deputados

Tema: Modelos de Contratualização 
na Saúde Suplementar

Expositora: Vera Valente

Data: 1º/07/2021

Participação da FenaSaúde em eventos

VII Encontro CBEXs 
Futuro 2021

Tema: Saúde Suplementar: 
Relacionamento e 
Negociação

Expositora: Vera Valente

Data: 28/07/2021

Programa Opinião de 
Valor do Instituto Superior 
de Seguros e Benefícios 
Brasil – ISB Brasil 

Tema: Os reflexos da pandemia 
na saúde suplementar

Expositora: Vera Valente

Data: 29/07/2021
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Relato CPC: Natanael Castro relatou o andamento 
dos trabalhos referentes ao Plano Estratégico, GT 
Open Insurance, SRO/LGPD, Compra Programada e 
Conseguro 2021;

Relato CAJ: Simone Moregola apresentou o anda-
mento dos assuntos: parecer ao GT Fluxo Realista e 
discussão da Resolução CNSP 330;

Relato CAF: Kátia Varges relatou as discussões à 
convergência do IFRS 9 e 17 e os avanços do GT 
Fluxo Realista; 

Aprovada a indicação de Glaucia dos Santos Azevedo (Capemisa) para representar a FenaCap na Comissão de 
Relação de Consumo da CNseg e de Fernando Rocha Prates (Liderança Ca pita-lização) para a Comissão de 
Investimentos da CNseg;

Convocação da AGE em 30/07/2021 para substituição de membro da Diretoria da FenaCap, filiação da XS4 
Capitalização e alteração da razão social da associada Kovr Capitalização. 

Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, 
ocorreu no dia 21 de julho, tratou dos seguintes assuntos:

Deliberações:

Conhecimento

Relato CCOM: Roberta Monteiro apresentou a 
finalização dos contratos das assessorias de 
imprensa e publicidade, proposta de plano de 
comunicação para o segundo semestre;

Execução orçamentária: apresentadas a receita e 
as despesas da Federação de janeiro a junho de 2021;

Dados estatísticos: apresentados os dados esta-
tísticos do mercado de Capitalização de maio/2021;

Comissões Técnicas: dado conhecimento dos 
assuntos discutidos nas Comissões.
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Comissões

Comunicação 

Presidente: Roberta Monteiro (Brasilcap Capitalização)    
Microsoft Teams 
Data: 13/07

Assuntos tratados:

> Orientações iniciais para as novas assessorias;

> Plano de Comunicação; 

> Relato CCM/CNseg.

Produtos, Atuarial e de Tecnologia 

Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams 
Data: 14/07

Assuntos tratados:

> Monitoramento:

• Proposta Estratégica do Mercado de Capitalização;

• GT Atuarial; e

• GT Fluxos Realistas.

> Conseguro 2021; 

> Open Insurance.

Jurídica e de Controles Internos  

Presidente: Simone Moregola (Liderança Capitalização)
Microsoft Teams 
Data: 29/07

Assuntos tratados:

> Fluxo Realista;

> Alteração no elenco de contas;

> Aplicabilidade do princípio de anterioridade em 
relação às novas regulamentações;

> Conseguro 2021;

> Meios Remotos: Resolução 408/2021; 

> Prazo prescricional aplicados aos títulos de capitali-
zação da modalidade incentivo.

Jurídica e de Controles Internos  

Presidente: Katia Varges (Icatu Capitalização)   
Microsoft Teams 
Data: 30/07

Assuntos tratados:

> IFRS 9 x IFRS 17;

> Manual de Contabilidade;

> Circular Susep 634/2021; 

> Conseguro 2021;

> Relatos:

• CINV/CNseg;

• CAFIS/CNseg;

• GT Fluxo Realista.
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As inscrições para o Prêmio de Inovação em Seguros 
da CNseg estão abertas até 27 de setembro a todos 
os profissionais que tenham uma iniciativa inovadora 
que contribua nas áreas de Comunicação, Produtos, 
Serviços, Processos e Tecnologias. Isso vale para quem 
trabalha em seguradoras, empresas de previdência 
complementar, capitalização, operadoras de planos de 
saúde, resseguradoras, corretoras de seguros e resse-
guros, insurtechs, universidades e prestadores de ser-
viços na área de seguros.

Como forma de ajudar na elaboração dos trabalhos, a 
CNseg disponibiliza o e-book ‘5 Dicas para Inscrever 
um Case de Sucesso’ e um canal para esclarecer dúvi-
das pelo WhatsApp.

Notícias

Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga 
de Inovação em Seguros

Desde o seu lançamento, há 10 anos, o Prêmio de 
Inovação da CNseg já reuniu 695 projetos, que contri-
buíram para estimular o trabalho em equipe, promover 
a melhoria do atendimento ao cliente e gerar mais efi-
ciência nos negócios de toda cadeia produtiva do setor.

O Prêmio distribui anualmente um total de R$ 165 mil 
aos primeiros colocados em cada uma das categorias 
do concurso.

A revisão de normativos que 
considerem esses as pectos 
nas operações é tendência 
internacional de regulado-
res do sistema financeiro, 
in cluindo Susep. A elabora-
ção de uma Política de Responsabilidade Socioambiental 
para o setor de seguros e de normativos voltados para 
o aprimoramento da gestão de riscos ASG (Ambiental, 
Social e Governança) fazem parte do plano de regula-
ção da autarquia ainda para 2021. A expectativa é que 
as empresas passem a incorporar  essas dimensões no 
planejamento estratégico de longo prazo, evidenciando 
perante a seus stakeholders – comunidade interna, for-
necedores, clientes entre outros – a sua contribuição 
para a agenda de desenvolvimento sustentável.

A recente modernização do marco regulatório de 
microsseguros, proposta pela Susep, está alinhada a 
uma política internacional muito difundida entre super-
visores do sistema financeiro. Além de tornar o modelo 
de negócios mais atrativo, incentivando as empresas 
do setor a se debruçar sobre esse segmento, o novo 

Leia os artigos assinados pelo Presidente da CNseg publicados na imprensa

Artigo publicado originalmente na Revista Plurale 

“Questões climáticas, sociais e ambientais passam a ser exigidas no 
gerenciamento de risco das instituições financeiras”

Em 7 de abril o Banco Central abriu consulta pública 
sobre as formas de aprimorar o gerenciamento de 
riscos sociais, ambientais, e ainda climáticos físicos 
e riscos climáticos de transição, este último relacio-
nado ao processo de uma economia de baixo car-
bono. É um grande passo para avançar na direção 
de novos modelos que incorporem a agenda ASG 
nas organizações. A proposta inclui estes riscos 
no gerenciamento dos demais já tradicionais do 
Sistema Financeiro Nacional: riscos de crédito, de 
mercado, de liquidez e operacionais. A consulta fica 
aberta até 5 de junho.

A nova Política de Responsabilidade Social, Ambiental 
e Climática (PRSAC) está prevista para execução em 
duas fases – divulgação ao público externo e forta-
lecimento da estrutura de governança - e traz, entre 
outras inovações, o monitoramento da reputação 
das instituições reguladas pelo BC, exigindo novas 
estruturas de governança específicas ao tema. Outro 
fator a ser medido será o impacto da concentração 
em setores econômicos ou regiões geográficas mais 
suscetíveis aos danos relacionados.

https://api.whatsapp.com/message/DTLCCS32RY3EC1
https://lp.rlkpro.com/l/ohwnceABF1154
https://issuu.com/prodweb/docs/plurale_74_web/28
https://issuu.com/prodweb/docs/plurale_74_web/28
https://lp.rlkpro.com/l/ohwnceABF1154
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marco regulatório reitera o peso que a contribuição 
do microsseguro tem para o aspecto Social da tríade 
ASG, sobretudo em tempos de pandemia como os que 
estamos vivendo.

Segundo informações da rede de especialistas interna-
cionais, Microinsurance Network – MiN, "impre vistos" 
como eventos catastróficos decorrentes de mudanças 
climáticas passarão a ser cada vez mais frequentes nos 
próximos anos. O impacto financeiro desses eventos 

será mais severo em países emergentes e crítico para a 
população economicamente vulnerável desses países.

Num plano mais restrito, um imprevisto como a perda 
de bens materiais decorrente de incêndios ou alaga-
mentos, por exemplo, causam desequilíbrio nas contas 
das famílias de menor renda. O papel do microsseguro 
é suprir a lacuna, contribuindo para o equilíbrio e para 
organização financeira, uma vez que essa parcela da 
sociedade é a mais impactada com esses imprevistos.

Artigo publicado originalmente pelo jornal Monitor Mercantil  

“Inovação no mercado de seguros: o que há e o que se pode esperar?”

O mercado de seguros pre-
cisará de alguma evidência 
robusta sobre o impacto de 
medidas inovadoras – próprias 
ou advindas da atual regula-
mentação modernizadora – 
sobre o crescimento e desen-
volvimento dos negócios.

transações; iii) maior flexibilidade pela introdução de 
novos produtos ou “combos” em ramos existentes; iv) 
emergência de ramos que até então deixavam de ter 
protagonismo em vista de uma regulamentação restri-
tiva ou de falta de estímulos à modernização e compe-
titividade, entre outros atributos.

Com o intuito de formar uma base de dados simpli-
ficada para o acompanhamento do processo e ciclos 
de inovações, verifiquei as informações divulgadas 
mensalmente pela Susep, estruturando-as, em estatís-
ticas de 12 meses móveis, pelos grandes segmentos 
de seguros e seus ramos. Obtidos os dados, foi cal-
culada a contribuição em pontos percentuais de cada 
um ramo no crescimento ocorrido entre o período ter-
minado em abril de 2019 (início da regulamentação 
modernizadora da Susep) e em abril de 2021. A tabela 
também contempla a participação de cada linha de 
negócios no total da arrecadação nos dois pontos da 
série de dados.  Continua ...

Decorridos dois anos das medidas em curso pela 
Superintendência de Seguros Privados (Susep), as evi-
dências são muito difíceis de serem estimadas, até 
porque esse período ainda é curto. A maturação do 
processo de inovações é longa e depende de muitas 
variáveis que vão além de iniciativas das empresas e 
de sua resposta a estímulos regulatórios.

Pode-se supor que o curso do processo de inovação 
deva trazer i) novos patamares de crescimento dos 
ramos de seguros pela sua maior sensibilidade a ven-
das diretas por meios remotos; ii) maior penetração na 
população pela redução de custos de processos e de 

Artigo publicado originalmente pelo blog Sonho Seguro  

“Mercado de seguros tem uma escola que pode chamar de sua”

No Brasil, infelizmente, o processo de formação e qua-
lificação de recursos humanos geralmente não tem 
sido proporcional aos avanços da sociedade e da eco-
nomia. São esses descompassos que têm gerado as 
quedas da produtividade da mão de obra, amplamente 
reconhecidas por estudiosos de todos os matizes. E 
parece haver convergência também sobre o remédio 
para esse estado de coisas: maior dotação orçamentá-
ria para escolas públicas, maior investimento privado 
na educação e prioridade para a revisão de currículos 
e diversificação de meios de ensino.

Mesmo com todas as dificuldades do compasso da 
educação, o setor brasileiro de seguros tem contado 

com uma escola especializada – a ENS: Escola de 
Negócios e Seguros – e vários centros de ensino adja-
centes que oferecem disciplinas permanentes e cursos 
temporários de seguros. A ENS (ex-Funenseg) pode 
até ser considerada um patrimônio do mercado secu-
ritário, já que foi fundada há 50 anos pelas suas prin-
cipais representações institucionais  de seguradores e 
de corretores – razão pela qual vem despertando hoje, 
muito recentemente, depois desse formidável inves-
timento, o apetite de entidades convencionais para 
investir na capacitação de recursos humanos de um 
setor tão diversificado quanto complexo. Continua...

Clique aqui para ler o artigo completo.

Clique aqui para ler a íntegra do artigo.

https://cnseg.org.br/publicacoes/inovacao-no-mercado-de-seguros-o-que-ha-e-o-que-se-pode-esperar.html
https://cnseg.org.br/publicacoes/inovacao-no-mercado-de-seguros-o-que-ha-e-o-que-se-pode-esperar.html
https://www.cnseg.org.br/publicacoes/mercado-de-seguros-tem-uma-escola-que-pode-chamar-de-sua.html
https://cnseg.org.br/publicacoes/inovacao-no-mercado-de-seguros-o-que-ha-e-o-que-se-pode-esperar.html
https://www.cnseg.org.br/publicacoes/mercado-de-seguros-tem-uma-escola-que-pode-chamar-de-sua.html
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A matéria da jornalista Luciana Casemiro, da coluna 
Defesa do Consumidor do jornal O Globo, publicada 
em 10 de julho, alerta sobre os perigos da proteção 
veicular. O conteúdo reproduzido pelo jornal Extra e 
distribuído pela agência O Globo. Confira!

Matéria do jornal O Globo mostra que proteção veicular é vendida como 
seguro, mas não é: entenda os riscos e as diferenças entre os produtos

Entidades lançam site e cartilha para explicar riscos. 
Segundo Procons Brasil, houve aumento de  

queixas na pandemia

Por Luciana Casemiro 

Dezesseis entidades do setor de seguros, encabe-
çadas pela Confederação Nacional das Seguradoras 
(CNseg), promovem uma campanha de alerta sobre 
os riscos da proteção veicular. Vendida por associa-
ções como se fosse seguro, a proteção veicular é mais 
barata do que o serviço tradicional, mas não oferece 
as mesmas garantias.

Site (www.seguroautosim.com.br), vídeos e cartilha - 
com um comparativo entre o seguro de automóveis e 

a proteção veicular - fazem parte do material desen-
volvido pelo setor para alertar os brasileiros sobre as 
diferenças entre os dois produtos.

Considerado um mercado paralelo, por não ter regula-
ção, o segmento acumula, desde 2015, 353 ações civis 
públicas movidas pela Superintendência de Seguros 
Privados (Susep), órgão responsável pelo controle e 
fiscalização do mercado de seguros, em parceria com 
o Ministério Público Federal (MPF).

O presidente da CNseg, Marcio Coriolano participou 
em 12 de julho, ao vivo, da abertura de uma série jor-
nalística sobre seguros, apresentada pelo programa 
Além da Pauta, da Tevê da Assembleia Legislativa de 
Sergipe (TV Alese). A série diária será apresentada até 
quinta-feira, tratando de diversos aspectos do setor 
de seguros.

No encontro, Marcio Coriolano destacou a abrangên-
cia do seguro na vida das empresas e das pessoas, 
avaliou a retração ocorrida nos meses iniciais da pan-
demia, decretada em março do ano passado, a rea-
ção da contratação de coberturas a partir de junho, 
e algumas modalidades que se descolaram do baixo 
crescimento do setor ocorrido no ano passado (1,2% 
de alta, depois de uma expansão de 12,2% ocorrida 
em 2019), casos esses dos seguros de Saúde, de Vida, 
Residencial e Habitacional, entre outros ramos. Outras 
modalidades começam a dar saltos, como o de riscos 
cibernéticos, a linha de Responsabilidade Civil,

Coriolano reconheceu que o mercado convive com cres-
cimento de fraudes, mas assinalou que algo mais preo-
cupante que sua incidência é a expansão da concorrência 
abusiva gerada pelas empresas de proteção veicular.

Para ele, a presença delas é ainda mais danosa do que 
a fraude, porque tais associações se apresentam como 
seguradoras, inclusive apropriando-se do seu jargão téc-
nico, sem ter os atributos que operar em conformidade 
com a legislação de seguros e com as regras prudenciais.

Hoje, há um crescimento superlativo de ações civis 
públicas - perto de 500 - que tentam barrar a ação 
irregular da proteção veicular, que avança porque a 
Susep e Procons não têm instrumentos adequados 
para coibir a atuação.

Presidente da CNseg traça panorama do 
Setor Segurador em programa de TV da 
Assembleia Legislativa de Sergipe

Proteção veicular é vendida como seguro, 
mas não é bem assim...

 
Para continuar a leitura, clique aqui.

https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/protecao-veicular-vendida-como-seguro-mas-nao-entenda-os-riscos-as-diferencas-entre-os-produtos-25101773
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/protecao-veicular-vendida-como-seguro-mas-nao-entenda-os-riscos-as-diferencas-entre-os-produtos-25101773
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Broadcast destaca análise da CNseg sobre 
crescimento anualizado de dois dígitos

Em entrevista ao Broadcast, do jornal O Estado de 
S. Paulo, publicada em 19 de julho, o Presidente da 
CNseg, Marcio Coriolano, destacou o surpreendente 
crescimento da arrecadação do setor, cuja taxa anua-
lizada atingiu dois dígitos em maio de 2021 na com-
paração com 2020. "Nos 12 meses móveis encerrados 
em abril, a taxa era de 6,3% de crescimento. Quando 
colocou o mês de maio, já foi para 11%. O último cres-
cimento de dois dígitos de 12 meses foi dezembro de 
2019", disse Coriolano ao Broadcast.

Análises e Estatísticas do setor agora em 
nova área no portal da CNseg

Dar mais visibilidade às análises e estatísticas do 
setor e abrir para consulta, de forma mais acessí-
vel, os números mais recentes e estudos produzidos 
pelas suas Comissões Temáticas se tornou priori-
dade para a Confederação Nacional das Seguradoras 
– CNseg. A partir de agora, basta ao visitante do 
portal da Confederação clicar o item "Análises e 
Estatísticas" no menu superior para ter acesso a 
uma gama de conteúdos que permitem entender a 
evolução do setor.

Inicialmente, a expectativa era de que o resultado anu-
alizado de maio, na projeção mais positiva, ficasse um 
pouco abaixo de 10%, ainda assim se repetisse um 
comportamento próximo ao de abril. A arrecadação 
de maio, contudo, foi 14,8% acima da apresentada em 
abril, explicou Marcio Coriolano, lembrando que abril 
apresentara queda na comparação com março.

A expansão em maio contribuiu para, nos cinco pri-
meiros meses do ano, elevar também a arrecadação 
acumulada em 20,1% em relação ao mesmo período 
de 2020. Ao Broadcast, Marcio Coriolano assinalou 
que, na comparação com mesmo mês do ano passado, 
a venda de seguros em maio saltou 41,1%, com alta 
generalizada entre ramos e modalidades.

A área de "Análises e Estatísticas" do portal da CNseg 
reúne informações consolidadas do setor de seguros. 
Entre os produtos disponíveis estão:

Os dados do setor em maio, antecipados pelo 
Broadcast, estão disponíveis na Conjuntura CNseg 
nº 48. Na publicação, Marcio Coriolano antecipa que 
“o cenário até o final deste ano corrente dependerá 
crucialmente do tamanho da taxa de aumento do PIB 
para abrir espaço à recuperação de ramos de segu-
ros influenciados pela produção industrial, agrícola e 
comercial, que é o caso dos grandes riscos patrimo-
niais. E dependerá também do incremento da renda 
pessoal e do emprego, combustíveis da demanda por 
produtos básicos patrimoniais, cobertura de vida, pre-
videnciários, saúde suplementar e capitalização”.

"Essas informações faziam parte do chamado Portal 
das Estatísticas. Avaliamos que seria mais interessante 
tornar evidente e de fácil acesso boa parte do mate-
rial que temos elaborado na nossa Superintendência 
de Estudos e Projetos, como forma de construir um 
público ainda mais fiel, que lê os nossos estudos e 
nos procura para entender como anda o setor, os seus 
produtos e as previsões", afirma Marcio Coriolano, 
Presidente da CNseg.

Panorama Estatístico

Resumo estatístico com as principais informações 
sobre o setor de seguros e seus diversos segmentos;

Caderno de Estatísticas

Compilação de estatísticas do setor de seguros, 
incluindo índices contábeis, dados macroeconômicos 
e informações de outros setores;

Acompanhamento das Expectativas Econômicas:

Boletim semanal de acompanhamento das expectati-
vas econômicas, tendo por base o Relatório Focus, do 
Banco Central;

Síntese das Projeções de Arrecadação

Conteúdo resumido, que contempla as expectativas 
de crescimento dos grandes segmentos do setor nos 
cenários pessimista e otimista.

https://cnseg.org.br/analises-e-estatisticas.html
https://cnseg.org.br/analises-e-estatisticas.html
https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n48.html
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Área logada

A área restrita permanece apenas com a disponibiliza-
ção de estudos técnicos desenvolvidos pela CNseg e 
suas Comissões Temáticas.

A Projeção de Arrecadação traz expectativas sobre 
a arrecadação do setor de seguros, segregadas em 
agrupamento de ramos, contemplando análises de 
cenários macroeconômicos otimista e pessimista. 

As Enquetes têm como objetivo avaliar as opiniões das 
empresas associadas à CNseg.  

Confira o podcast produzido sobre o assunto com o 
Gerente de Estudos e Projetos da CNseg, Thiago Ayres, 
disponível no Spotify ou no site da Rádio CNseg.

Estudo da APCIA conclui que mudanças 
macroeconômicas de uma pandemia 
são excluídas de risco

No webinar promovi do em 21 de julho pela Fe deração 
Interamericana de Empresas de Seguros (Fides), o chefe 
da área internacional e vice-presidente da Associação 
Americana de Seguros de Danos e Responsabilidades 
(APCIA, na sigla em inglês), Steve Simchak, apre-
sentou as conclusões do estudo “Confronting the 
Uninsurability and Economic Effects of the Pandemic” 
(Confrontando os riscos excluídos e os efeitos econô-
micos da pandemia, em tradução livre).

O vice-presidente da APCIA alertou que há uma ten-
dência natural a considerar que o seguro é sempre a 
saída para emergências e, por isso, foi necessário, para 
a entidade, logo no início da pandemia, explicar o por-
quê o seguro não era a melhor opção. “Alguns governos 
decidiram entender melhor a situação para dar o ende-
reçamento correto, sem envolver a indústria de segu-
ros. Por isso, as entidades seguradoras devem se sentir 
confortáveis para dizer não a esses pedidos em outras 
situações de pandemia”, avalia.

Para dar a extensão das perdas, 
Simchak compartilhou a man-
chete do Wall Street Journal, 
afirmando que os prejuízos 
provocados já eram os piores 
quando comparados a qual-
quer evento catastrófico ante-
rior, provocando perdas de US$ 
23,5 trilhões a longo prazo, um 
valor muito acima da capaci-
dade do setor segurador.

Folder institucional sobre o setor segurador 
disponível no portal 

O folder institucional 2021 reúne as principais infor-
mações do setor de seguros, trazendo uma visão geral 
desse segmento da economia, que é líder de arrecada-
ção em prêmios da América Latina e ocupa o 13º lugar 
no ranking mundial de seguros. 

A publicação da Confederação Nacional das 
Seguradoras já está disponível em outros dois idiomas: 
inglês e espanhol.

O material pode ser acessado no 
portal da CNseg, na aba Publicações 
> Todas as publicações da CNseg.  

 
Clique aqui para ver mais da cobertura do evento.

https://cnseg.org.br/data/files/84/F5/21/5F/A6ECA710A6AF93A73A8AA8A8/Folder%20Institucional%202021(INGL%C3%8AS).pdf
https://cnseg.org.br/data/files/84/F5/21/5F/A6ECA710A6AF93A73A8AA8A8/Folder%20Institucional%202021(INGL%C3%8AS).pdf
https://radio.cnseg.org.br/radiocnseg/segurocast/portal-das-estatisticas/
https://open.spotify.com/episode/4H58b3qPAOh4PfXjgVrYh1?si=5u45uRrcTDKXIpk4DdYFnA&dl_branch=1
https://cnseg.org.br/publicacoes/todas-as-publicacoes-da-cnseg.html
https://cnseg.org.br/noticias/estudo-da-apcia-conclui-que-mudancas-macroeconomicas-de-uma-pandemia-sao-excluidas-de-risco.html
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Conjuntura CNseg 49 avalia tendências 
econômicas para os próximos meses

A nova edição da 
Conjuntura CNseg faz 
uma avaliação sobre o que 
esperar da economia bra-
sileira até o final do ano e 
apresenta o desempenho 
dos seguros até maio.

No Brasil, os efeitos da 
segunda onda da Covid-
19 foram consideravel-
mente piores que os da 

primeira em questões de saúde pública. Entretanto, a 
mobilidade da população foi menos afetada, o que é 
atestado por dados de diversas fontes, como o Google 
Mobility Report. A menor adesão às medidas de isola-
damente, restringindo pouco as atividades econômi-
cas, ajudou o Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro 
trimestre do ano, que cresceu 1,2%.

Essa edição da Conjuntura CNseg aborda em profun-
didade o desempenho do setor de seguros, que apre-
sentou crescimento de 41,1% em maio com relação ao 
mesmo período de 2020, sem Saúde e DPVAT. Em valo-
res nominais, a arrecadação foi de R$ 24,7 bilhões. A 
recuperação mais forte foi em Cobertura de Pessoas 
que cresceu 24,6% em 2021. 

“Que seguro é esse?”, novo programa 
do Canal CNseg

Conseguro 2021

Uma jornada de conhecimento em formato inédito, 
com palestras e atividades interativas online. Enquanto 
discutimos o mercado de seguros, vamos aproveitar 
para aprender e transformar, em todos os sentidos.  
O evento será online e terá inscrições gratuitas. Mais 
informações em breve.

Esse é o nome do novo programa que passa a fazer 
parte da grade do Canal CNseg no YouTube. Sua apre-
sentação está a cargo do Presidente da Confederação 
Nacional das Seguradoras - CNseg, Marcio Coriolano, 
que promove um bate-papo com especialistas convi-
dados para detalhar o funcionamento e as regras dos 
produtos disponíveis no mercado. 

Na estreia, ocorrida em 27 de julho, o Diretor-
Executivo da Federação Nacional de Seguros (FenSeg), 
Danilo Silveira e o Coordenador da Comissão de 
Linhas Financeiras da Gerais da FenSeg, Gustavo 
Galrão, foram os convidados para debater o avanço do 
seguro de Responsabilidade Civil (RC) no setor segu-
rador brasileiro. A iniciativa é aderente ao Programa 
de Educação em Seguros da CNseg. 
 
O seguro de RC, do segmento de danos, apresenta taxa 
média de crescimento de 5,6% nos últimos cinco anos, 
ao passo que o segmento de danos como um todo, 
de 2,5%, informa Marcio Coriolano.  O programa tem 
duração de cerca de 25 minutos e detalha as principais 
características do seguro que indeniza outras pessoas 
por erros, falhas e omissões causadas por segurados.

https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n49.html
https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n49.html
https://www.youtube.com/channel/UC6PasI3AHX9NGmYZsfpLT9g

