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Conselho Diretor CNseg
O Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidido por Marcio Sêroa 
de Araujo Coriolano, em 11 de fevereiro, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, 
entre outros:

Representante da Mapfre Previdência S/A: 
dadas boas-vindas a Fernando Perez-Serrabona 
Garcia que ingressou no lugar de Luis Gutiérrez 
Mateo. 

DENATRAN: relatada reunião entre representan-
tes da CNseg com o Departamento Nacional de 
Trânsito (DENATRAN), que teve por objetivo solicitar 
autorização de acesso aos Dados, Sistemas e 
Subsistemas Informatizados do Departamento.

Relator: Diretor-Executivo Alexandre Leal e 
Convidado: Gustavo Bichara (advogado): 
Aprovadas as propostas de emendas do Setor 
Segurador ao PL nº 3.887/2020, que institui a 
Contribuição Social sobre Operações com Bens e 
Serviços - CBS, e altera a legislação tributária federal.

Reforma Tributária –  
Propostas de Emendas 

Relatora Convidada: Superintendente Jurídica 
Glauce Carvalhal : Aprovado o ajuizamento de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade contra o aumento da 
alíquota de ICMS para os produtos e medicamentos de 
saúde no Estado de São Paulo. 

Conselho Curador do FCVS (Fundo de 
Compensações e Variações Salariais): Relatora: 
Miriam Mara Miranda - Aprovada a indicação de 
Fabiane Reschke (Sul América) para ocupar a vaga de 
titular destinada a CNseg/Fenaseg no CCFCVS, ficando  
a vaga de suplente em aberto, até posterior deliberação.

Notícias do Presidente

Representação InstitucionalIsenção ICMS São Paulo 

O Presidente João Alceu Amoroso Lima informou, entre outros assuntos, sobre as estatís-
ticas do Setor de Saúde Suplementar.

O Presidente Marcelo Gonçalves Farinha comentou sobre as estatísticas de Capitalização.

O Presidente Jorge Nasser comentou, entre outros assuntos, sobre as estatísticas  dos 
planos de acumulação e de riscos.

O Presidente Antonio Trindade comentou, dentre outros assuntos, sobre as estatísticas 
do Segmento de Seguros Gerais.

Assuntos das Federações: temas regulatórios, projetos e desempenho setorial
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Assuntos Jurídicos 
Presidente: Washington L. B. da Silva (Zurich Minas 
Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Microsoft Teams 
Data: 03/02
Assuntos tratados:

> Projeto Banco de Jurisprudência;

> Ações Judiciais – PIS/COFINS – Receitas Financeiras;

> Campanhas comerciais de incentivos;

> Lei Geral de Proteção de Dados (LGDP): (i) cláusu-
las contratuais de isenção de responsabilidade e
bilateralidade; (ii) Harmonização de entendimen-
tos do setor acerca da normatização da LGPD pela
Autoridade Nacional de Proteção de Dados;

> Consultas Públicas Susep: (i) CP nº 25 -  Dispõe sobre
as condições para o registro facultativo e para o
registro obrigatório das operações de seguros de

danos e de seguros de pessoas estruturados em 
regime financeiro de repartição simples em sistemas 
de registro homologados e administrados por enti-
dades registradoras credenciadas pela Susep; (ii) CP 
nº 02 - Estabelece que os documentos dirigidos às 
sociedades seguradoras, às sociedades de capitali-
zação, aos resseguradores locais, admitidos ou even-
tuais, às entidades abertas de previdência comple-
mentar, às corretoras de resseguros e às empresas 
em regime especial expedidos pela Susep exclusiva-
mente por meio do seu sítio eletrônico na Internet, 
disponibilizados na subseção "Documentos para o 
Mercado", na seção "Informações ao Mercado", têm 
a mesma validade que os documentos expedidos 
por meio físico, e dá outras providências, revisando 
as disposições da Circular Susep nº 473, de 22 de 
agosto de 2013, e da Circular Susep nº 482, de 30 de 
dezembro de 2013;

> Decisão da Suprema Corte da Inglaterra sobre Lucros
Cessantes.

Comissões Temáticas

Comissões Temáticas da CNseg: Aprovados os 
nomes de Gilberto de Oliveira Garcia (Liberty Seguros 
S/A) e de Valter Deperon (Swiss Re) para ocuparem, 
respectivamente, as Presidências das Comissões 
Temáticas de Inteligência de Mercado e de Assuntos 
Fiscais da CNseg.

Conferência Hemisférica da FIDES: Comunicado 
que o Conselho de Presidência da FIDES aprovou, por 
unanimidade, a proposta da CNseg de realizar a XXXVIII 

Atualizados os seguintes assuntos: i) Consulta 
Pública SUSEP nº 025/2020: SRO demais ramos; ii) CPC 
50 – Contrato de Seguros: IFRS 17; iii) Consulta Pública 
SUSEP nº 01/2021: tábua biométrica; iv) Consulta 
Pública SUSEP nº 02/2021: documentos ao mercado; v) 
Open Banking/Open Insurance e vi) Sandbox.

Relatores: Diretora-Executiva Solange Beatriz 
Palheiro Mendes e Convidados: Alexandre 
Nogueira (Presidente da Comissão de 
Comunicação e Marketing) e Otávio Dias, Nino 
Silva e Alexandre Facchinato (Agência Repense): 
Apresentadas pro-postas financeiras para a realização 
da campanha, levando em consideração o alcance de 
público esti-mado e a utilização de veículos de 
comunicação. O assunto foi sobrestado para a 
realização de reuniões com os Presidentes das 
Federações associadas.

Assuntos Regulatórios 

Campanha de Comunicação 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD): Aprovado o modelo de apoio às duas 
Confederações Sindicais (CONSIF e CNSaúde) em 
face da ANPD. 

Conselho Fiscal da Escola de Negócios e Seguros 
(ENS): Aprovadas as indicações de Paulo Henrique 
M. Annes (Diretor de Administração, Finanças e
Controle - CNseg) e Laenio Pereira dos Santos
(Diretor - SulAmérica Cia Nacional de Seguros),
nessa ordem, seguidos de Haydewaldo Roberto
Chamberlain da Costa (Bradesco Seguros), Carlos
Borges (CNseg) e Elizangela Cristiane Manhães
(CNseg), em lista quíntupla, a ser submetida à
deliberação da ENS.

Conferência Hemisférica no segundo semestre de 2023 
e não mais em 2022, como previsto inicialmente.
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Relações de Consumo 
Presidente: cargo vago
Microsoft Teams
Data: 03/02
Assuntos tratados:

> Apresentação da Superintendente de Relações de
Consumo e Sustentabilidade;

> Presidência da Comissão de Relações de Consumo;

> Open Insurance; Canais de Atendimento;

> Planejamento CRC 2021;

> Outros assuntos.

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

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Microsoft Teams
Data: 05/02
Assunto tratado:

> Consolidação e aprovação da proposta de manifes-
tação a Consulta Pública Susep nº 25/2020.

Governança e Compliance
Presidente: Eugênio Duque Estrada Felipe (Mongeral 
AEGON)
Microsoft Teams
Data: 05/02
Assunto tratado:

> Consolidação das manifestações da Consulta Pública
nº 02/2021.

Seguros Inclusivos 
Presidente: Eugênio Velasques (Bradesco Vida e 
Previdência)
Microsoft Teams
Data: 08/02
Assuntos tratados:

> Consulta Pública Susep nº 25/2020 – Sistema de
Registro de Operações;

> GT Regulatório - Atualização: validação de argumen-
tos à Susep;

> Outros assuntos.

Investimentos
Presidente: Roberto Santiago Takatsu (HDI Seguros)
Microsoft Teams 

Data: 08/02
Assuntos tratados:

> Open Insurance - Atualização do tema;

> Conta de reserva técnica - B3 Segmento
BM&FBOVESPA - Discussão para busca de voluntá-
rios para Teste.

Recursos Humanos 
Presidente: Patricia Coimbra (SulAmérica)
Microsoft Teams 
Data: 11/02
Assuntos tratados:

> Atualização sobre o tema Contribuições Sindicais e 
Negociação Sindical Data-Base 2021;

> Resultado Pesquisa Rápida nº 03/21 – 3 principais 
temas a serem discutidos pela CRH em 2021;

> Outros assuntos:

• Reavaliação dos Grupos de Trabalho;

• GT Diversidade e Inclusão – Formação da Lista 
Tríplice para candidatura do Líder do GT;

• Pesquisas Rápidas - Divulgação das empresas
– aprovação;

• Apresentação de Programas Institucionais na CRH
– aprovação;

• Painel de Indicadores – SDC-RH;

• Projeto Sinergia entre a Confederação e os 
Sindicatos – Reforçar pedido de participação –
vigência 26/02.

Processos e Tecnologia da 
Informação
Presidente: José Camilo Ciuffatelli (Tokio Marine)
Microsoft Teams 
Data: 11/02
Assuntos tratados:

> Planejamento da agenda da comissão para 2021;

> SRO – CP 25/2020 e atualizações;

> Open Banking/ Insurance – Atualizações;

> Outros assuntos.

Governança e Compliance
Presidente: Eugênio Duque Estrada Felipe (Mongeral 
AEGON)
Microsoft Teams
Data: 11/02
Assuntos tratados:

> PLDFT - Relato da reunião de PLDFT com a Susep, em
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22.01;

> Papo com a EY sobre solução para PLD;

> EGR - Parecer técnico da Estrutura de Gestão de
Riscos;

> Open Insurance - Atualização do tema;

> SRO - Cronograma;

> Questionário de Conduta - Discussão sobre o ques-
tionário produzido pela Susep, cujo objetivo é avaliar
a aderência do Mercado Segurador às boas práticas
internacionais de conduta de mercado, incluindo
práticas comerciais, até o término do período de
caráter educativo e de orientação da Resolução
CNSP nº 382/2020;

> Consultas Públicas:

• CP nº 25/2020 - SRO registros facultativos seguro
de danos e pessoas em regime de repartição sim-
ples e registro obrigatório de riscos financeiros;

• CP nº 02/2021 - Documentos para o Mercado.

Resseguro
Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine)
Microsoft Teams 
Data: 18/02
Assuntos tratados:

> Planejamento para as reuniões de 2021;

> Atualizações dos temas de interesse;

> Outros.

Administração e Finanças / Atuarial 
/ Governança e Compliance / Gestão 
de Risco / SUESP (reunião conjunta)

Presidida por: Karini Madeira (CNseg) 
Microsoft Teams 
Data: 19/02
Assunto tratado:

> Revisão da Circular Susep nº 522/2015, que dispõe
sobre o envio de arquivos de dados pelas sociedades
seguradoras, sociedades de capitalização, entidades
abertas de previdência complementar, ressegurado-
res locais e admitidos, corretores de resseguro.

Relações de Consumo 
Presidente: cargo vago
Microsoft Teams
Data: 22/02
Assunto tratado:

> Definição, em parceria com a Comissão de Ouvidoria, 
do posicionamento da CNseg para participação

em Audiência Pública sobre a Revisão do Decreto 
do SAC, promovida pela Secretaria Nacional do 
Consumidor (Senacon), em 24/02. A Confederação 
foi representada pela Diretora-Executiva, Solange 
Beatriz Palheiro Mendes. O principal pleito do Setor 
foi excluir as centrais de relacionamento do novo 
sistema proposto como SAC, trazido na minuta pro-
posta pela Senacon, que propõe a inclusão das soli-
citações de serviço no escopo do SAC.

Atuarial
Presidente: Marcos Spiguel (Prudential do Brasil) 
Microsoft Teams 
Data: 23/02
Assuntos tratados:

> Apresentação dos produtos SUPEN/CNseg;

> GT REP - Atualização do tema;

> Open Insurance - Atualização do tema;

> SRO - Atualização do tema;

> Plano de Regulação - Informação sobre a
Deliberação Susep nº 243/2020;

> Circular Susep nº 621/2021 - Relato da FenSeg sobre
a recente publicação de normativo de operação de
danos.

Inteligência de Mercado 
Presidente: Gilberto de Oliveira Garcia (Liberty 
Seguros)
Microsoft Teams 
Data: 24/02
Assuntos tratados:

> Apresentação novos produtos SUPEN/CNseg;

> Plano de trabalho da CIM  2021: retorno das propos-
tas de temas pelas Federações para votação;

> Propostas de GTs para 2021.

Assuntos Fiscais
Presidente: Adriana Carvalho Moreira Maciel (Previmil)
Microsoft Teams 
Data: 24/02
Assuntos tratados:

> Novo presidente da Comissão;

> Panorama geral da reforma tributária;

> PEC 128 – Avaliação de status;

> PIS/Cofins sobre receitas financeiras – Atualizações
CAJ/SEJUR;

> Incidência de ISS sobre a taxa de carregamento de
Previdência (PGBL e VGBL);
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> Outros.

Digitalização
Presidente: Elisangela Silva Nozaki (Liberty Seguros)
Microsoft Teams 
Data: 24/02
Assuntos tratados:

> Planejamento das reuniões de 2021;

> Atualização sobre os temas de interesse da CDIG;

> Retomada: elaboração de Guia para Guarda de
Documentos/GT Segurança da Informação;

> Outros.

Gestão de Riscos 
Presidente: Laurindo Lourenço dos Anjos (Itaú Vida 
e Previdência)
Microsoft Teams 
Data: 25/02
Assuntos tratados:

> Plano de Regulação - Informação sobre a
Deliberação Susep nº 243/2020;

> Planejamento 2021 - Pedido de temas a serem tra-
tados na CGR em 2021;

> Ofício sobre a Circular Susep nº 612/2020 -
Informação sobre o ofício à Susep com pedido de
caráter educativo e de orientação da aplicação da
referida circular;

> Consulta Pública nº 4/2021 - Informação sobre
a recente consulta pública que trata de Meios
Remotos nas operações de seguro, previdência
complementar aberta e capitalização.

Comunicação e Marketing
Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco Seguros)
Microsoft Teams 
Data: 26/02
Assuntos tratados:

> Informe sobre o novo integrante da Comissão,
representando a FenaPrevi;

> Atualização sobre a campanha de comunica-
ção CNseg, em desenvolvimento com a agência
Repense;

> Apresentação da proposta de comunicação da
CNseg para o Instagram;

> Assuntos gerais;

> Apresentação do planejamento de comunicação da
Confederação para 2021.

Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, presidida por Antonio Trindade, 
em 04 de fevereiro, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): comentada a reunião realizada em 13/01 sobre o assunto, com a 
participação de representantes da CNseg e da Fenacor. Informado que foi transmitido pela CNseg Guia 
Orientativo com procedimentos sobre o tema.

Open Insurance – API Automóvel: Relator: Walter 
Pereira (Presidente da Comissão de Automóvel da 
FenSeg). Após a apresentação a Diretoria elencou 
pontos a serem debatidos com a Susep.

Notícias do Presidente 

Regras de Acesso das Associadas aos Serviços  
da SUPEN: Relatores: Equipe da SUPEN/CNseg. 
Relatadas as regras de governança e reciprocidade 
das bases de dados que são compartilhadas pelo 
mercado e descritas as regras para o acesso de asso-
ciadas aos seguintes serviços: Central de Bônus, RNPA 
Auto, RNS Auto, RNS Demais Ramos.

Apresentações
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Lucros Cessantes em Decorrência da COVID - 
Julgamento na Suprema Corte do Reino Unido: 
Relato: Sylvia Rocha (Presidente da Comissão de 

Pauta Informativa

Alteração no Quadro de Associadas - Adesões 
e Exclusão: 

• XS3: aprovada a adesão da seguradora XS3,
joint venture da Caixa Seguradora com a Tokio
Marine.

• XL Seguros: informada a exclusão da XL Seguros
do quadro de associadas. A justificativa é que
a empresa foi adquirida pela AXA Corporate
Solutions Seguros S.A., que, assim como a AXA
Seguros S.A., já são associadas à FenSeg.

. Seguradora Pier: autorizada pela Susep a 
atuar, por até três anos, dentro do modelo 
Sandbox, a seguradora solicitou associar-se 
à FenSeg. Tendo em vista a condição diferen-
ciada da empresa, participante exclusivamente 
de ambiente regulatório experimental (Sandbox 
Regulatório), a Diretoria deliberou por encami-
nhar o tema ao Conselho Diretor da CNseg para 
alinhamento da Confederação e das demais 
Federações.

Alteração na Presidência da Comissão de 
Responsabilidade Civil: aprovado o nome de 
Lilian Lavigne Greco (Mapfre) para a Presidência 
da Comissão de Responsabilidade Civil da FenSeg.

Processo de Ressarcimento de Danos Elétricos 
- Ingresso da FenSeg como Amicus Curiae -
Relatora: Sylvia Rocha (Presidente da Comissão de 
Assuntos Jurídicos) - após análise do tema, consi-
derando que o assunto já teria sido referendado
pelas Comissões de Assuntos Jurídicos e de Riscos
Patrimoniais Massificados da FenSeg, os Diretores
aprovaram a contratação, entendendo que, em
caso de sucesso, ficará bem mais facilitada a soli-
citação de ressarcimento pelas Seguradoras.

Pauta Deliberativa
Assuntos Jurídicos): registrou que as cláusulas de 
Lucros Cessantes adotadas no mercado inglês são 
diferentes daquelas praticadas no Brasil, que esta-
belecem o reconhecimento da cobertura somente 
quando decorrentes dos danos físicos por eventos 
expressamente contratados na apólice. As cober-
turas inglesas englobam doenças e epidemias 
verificadas em regiões que apresentam distâncias 
prédefinidas em relação aos locais de risco, além 
das cláusulas aplicáveis de “tendências de 
negócios”.

Circular Susep nº 620 (CP 19/2020) - Grupo 
Patrimonial: disponibilizado quadro que com-
para o teor da Consulta Pública nº 19/2020 e as 
sugestões enviadas pela Federação com o dis-
posto na recém-expedida Circular Susep nº 
620/2020, que dispõe sobre as regras e os critérios 
para operação de seguros do grupo patrimonial. 
Pela análise do quadro, foi possível constatar que 
muitas sugestões encaminhadas pela FenSeg 
foram atendidas pela Susep.

Consulta Pública nº 25/2020 e Planejamento 
de Implantação do SRO: apresentado material 
completo com a programação para 
o desenvolvimento dos estudos sobre a CP 
25/2020, além do pró-memória da reunião com a 
Susep, realizada em 12/01, ocasião em que 
foram colocadas premissas, dificuldades e 
proposta de cronograma para a implantação do 
SRO.

Comissão de Inteligência de Mercado da 
CNseg (CIM) - Temas para Desenvolvimento em 
2021: a CNseg, por intermédio da CIM, solicitou 
que as Federações apresentassem sugestões de 
temas relevantes a serem abordados no plano de 
trabalho da referida comissão em 2021. Foram 
aprovados os seguintes temas: Efeitos da 
Pandemia (Impactos na Comercialização de 
Seguros / Mudança de Hábitos dos 
Consumidores) e Efeitos das Insurtechs e do 
Sandbox no Mercado Segurador.

Demonstrações Financeiras: apresentadas as 
demonstrações financeiras relativas 
a dezembro/2020.

Estatísticas Susep: apresentadas as 
estatísticas até novembro/2020.
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Riscos Patrimoniais – Massificados
Presidente: Jarbas Medeiros (Porto Seguro)
Data: 02/02
Microsoft Teams
Assuntos tratados:

> Nichos Diferenciados;

> Amicus Curiae no Processo de Danos Elétricos;

> IP Residencial;

> Assuntos diversos.

Riscos Patrimoniais/Grandes Riscos 
Presidente: Thisiani Martins (AXA XL)
Data:03/02
Microsoft Teams
Assuntos tratados:

> Consulta Pública nº 25;

> Nichos Diferenciados de Mercado;

> Lucros Cessantes – Julgamento da Suprema Corte
do Reino Unido;

> Assuntos diversos.

Prevenção e Combate à Fraude 
Vice-presidente: Abelardo Guimarães (Bradesco)
Data: 04/02
Microsoft Teams
Assuntos tratados:

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

> Assuntos Jurídicos;

> Assuntos da GPCF;

> GT Danos Corporais;

> Assuntos gerais.

Seguro Garantia Estendida 
& Afinidades
Presidente: Luis Henrique Meirelles Reis (Zurich Minas 
Brasil Seguros)
Data: 05/02
Microsoft Team
Assuntos tratados:

> PLC nº 142/2015, dispõe sobre a substituição de apa-
relhos de telefonia celular defeituosos - Consulta à
CAJ – Resposta;

> Consulta Pública nº 25 – Planilha de Dados SRO;

> Microsseguro;

> Plano de Ação 2021;

> Calendário de reuniões 2021;

> Assuntos gerais.

Seguro Rural 
(reunião extraordinária com 
o Ministério da Agricultura)

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Data: 09/02
Microsoft Teams
Assuntos tratados:

> Modelo de Recebimento de Propostas SISSER 2021:

• Orçamento PSR 2021;

• Execução PSR 2021;

• Considerações;

> A Safra do Seguro Rural 2021/2022.

Seguro Habitacional
Presidente: Lincoln Peixoto da Silva (Caixa Seguradora)
Data: 09/02
Microsoft Teams.
Assuntos tratados:

> Indicação de Membros da Comissão –
Recadastramento dos representantes atuais;

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

> Processo STJ - Recurso Repetitivo nº 1.804.965/SP;

> Ações contra o SH-AM e Uso da Minuta de
Contestação aprovado na CSH;

> Consulta Pública nº 25/2020 – Resposta à solicitação
da FenSeg até 3/2/2021;

> Evolução da Carteira do SH/AM até 11/2020 e
Perspectivas para o ano de 2021;

> Assuntos gerais.

Transportes
Presidente: Paulo Alves (AXA XL)
Data: 09/02
Microsoft Teams
Assuntos tratados:

> Relato da Subcomissão de Gerenciamento de Riscos
de Transportes;

> Assuntos gerais.

Comissões
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Seguro Rural 
(reunião extraordinária)

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Data: 12/02
Microsoft Teams
Assuntos tratados:

> Alterações das Regras do PSR 2021;

> Limite por CPF.

Responsabilidade Civil Geral
Presidente: Lilian Greco (Mapfre)
Data: 11/02
Microsoft Teams
Assuntos tratados:

> Report SRO;

> Report e comentários em relação à CP 25;

> Formação de GT para desenvolver Estudos Técnicos.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Sylvia Rocha (Allianz Seguros)
Data: 12/02
Microsoft Teams
Assuntos tratados:

> Caso da FCA – Lucros Cessantes – Consulta CESC
– Apresentação pelo Escritório Demarest – Dra.
Marcia Cicarelli;

> Formulário Susep – Resolução CNSP n.º 382;

> ADIs e ações que têm a FenSeg como “amicus
curiae” – Atualização;

> GT Danos Corporais – Retomada dos trabalhos;

> Liminar que exige CONTRAN voltar a emitir CRLV –
material anexo;

> DPVAT – Resolução CNSP n.º 399, de 29/12/2020;

> Cartilha Fenacor sobre LGPD;

> Assuntos gerais.

Riscos de Crédito & Garantia
Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Data: 18/02
Microsoft Teams
Assuntos tratados:

1ª parte: 

> Consulta Pública n.º 25/2020 – Planilha de dados
SRO – Crédito;

> APEX – Atualização;

> ABGF – Atualização;

> Assuntos gerais.

2ª parte:

> Lei de Licitações – Debate com a participação de
representantes da Fenaber;

> Edital CPTM – Impugnação pela FenSeg – Reunião
com IFC e Governo de SP;

> Circular Susep nº 577 – Atualização dos trabalhos
do GT – Resposta ao Ofício Susep nº 370/2020;

> Retroatividade – Atualização dos trabalhos do GT;

> MDR – Clausulado – Atualização;

> Consulta Pública n.º 25/2020 – Planilha de dados
SRO – Fiança Locatícia;

> Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Felipe Smith (Tokio Marine)
Data: 23/02
Microsoft Teams
Assuntos tratados:

> Planejamento da Comissão de Resseguros da
CNSeg para 2021 - Participação: Nilton Haiter;

> Comissão de Riscos Patrimoniais Massificados –
Tema Principal: Projeto - Nichos Diferenciados –
Participação: Jarbas Medeiros;

> Consulta Pública nº 25 – SRO – Sistema de Registro
de Operações

> Circular Susep nº 621/2021 - Dispõe sobre as regras
de funcionamento e os critérios para operação das
coberturas dos seguros de danos (CP 16) – Quadro
Comparativo;

> Assuntos gerais.

Automóvel
Presidente: Walter Pereira (Zurich Brasil)
Data: 24/02
Microsoft Teams
Assuntos tratados:

> Assuntos de Sinistros;

> Open Insurance: API Auto;

> APVs: Apresentação para os Procons;

> Temas para vídeo institucional FenSeg;

> SRO – Sistema de Registro de Operações;

> Assuntos gerais.
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Comissões

Produtos de Risco / Atuarial / 
Produtos por Sobrevivência / 
Assuntos Jurídicos
Presidentes: Ana Flávia Ferraz (Bradesco) / Celina 
Costa (Brasilprev) / João Batista Mendes (Zurich) / 
Greicilane Ruas (Icatu)
Meio Remoto 
Data: 05/02
Assunto tratado:
> Discussão da Consulta Pública 25/2020 (Sistema de

Registro de Operações - SRO).

Obs.: Reunião conjunta com as comissões de Processos e Tecnologia 
da Informação, Atuarial, de Gestão de Riscos e de Governança e 
Compliance da CNseg. 

Atuarial 
(reunião extraordinária)

Presidente: Celina Costa (Brasilprev)
Meio Remoto 
Data: 08/02
Assunto tratado:
> Consulta Pública nº 01/2021 – Tábuas biométricas

BR-EMS.

Gestora do SIDE
Presidente: Reginaldo Herreira Ferraz (Bradesco Vida 
e Previdência)
Microsoft Teams 
Data: 23/02
Assuntos tratados:
> Melhorias e Backlog;
> Processo de 10 dias;
> Advertência em Pagamentos
> LGPD;
> Atualização da Tabela de Preços 2021.

Diretoria FenaPrevi
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por 
Jorge Nasser, em 10 de fevereiro, por videoconferência, tratou, entre outros assuntos, da 
reestruturação da governança da Federação. Na ocasião, foi aprovado o pedido de filiação da 
Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.

Riscos de Engenharia
Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil Seguros) 
Data: 25/02
Microsoft Teams
Assuntos tratados:

> Consulta Pública nº 25/2020;

> Circular Susep nº 621/2021 – Quadro Comparativo;

> Circular Susep nº 620/2021 – Impactos no ramo de
engenharia;

> Proposta de clausulado mais adequado ao mercado
– Propriedades circunvizinhas – Sugestões;

> GR – TV;

> Assuntos gerais.

Seguro Rural 
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Data: 25/02
Microsoft Teams
Assuntos tratados:

> Apresentação Ezze Seguros;

> Subvenção Federal;

> Reunião com INMET;

> Subvenção Estadual: Paraná e São Paulo;

> Instituto Pensar Agro.
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Comissões

Assuntos Assistenciais
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Data: 02/02
Microsoft Teams
Assuntos tratados:

> ICMS - SP (Medicamentos e OPME) – Repercussões;

> Caso Extra Rol – Recurso Especial nº 1.733.013/PR;

> Atrofia Muscular Espinhal (AME);

> Triagem Neonatal - Teste do Pezinho;

> Proposta de Emenda à Constituição - PEC nº
207/2019;

> Projetos de Lei.

Comunicação
Presidente: Ranny Alonso (Amil)
Data: 03/02
Microsoft Teams
Assuntos tratados:

> Apresentação da diretora-executiva, Vera Valente:
Prioridades para 2021 e planejamento estratégico
da FenaSaúde;

> Apresentação do superintendente de Gestão e
Regulação, Cesar Cardim: Regimento Interno das
Comissões.

Jurídica
Presidente: Carlos Ernesto Henningsen (Golden 
Cross)
Data: 04/02
Microsoft Teams
Assuntos tratados:

> Planejamento Estratégico da FenaSaúde, 
Apresentação da Vera Valente, Diretora-Executiva;

> ICMS – Atualização;

> Garantia de acesso aos beneficiários de Manaus –
Atualização da Ação Civil Pública;

> Permissão de Downgrade - Atualização da Ação
Civil Pública;

> Territorialidade da decisão em Ação Civil Pública –
Avaliação de contratação de parecer;

> Previsão de julgamentos 2021 STJ/STF;

> Rol de Procedimentos: Avaliação de pareceres.

GT COPISS
Coordenador: Jansen N. Pereira (FenaSaúde)
Data: 05/02
Microsoft Teams 
Assuntos tratados:

> Reunião COPISS Coordenador:

• Impacto da LGPD no Padrão TISS;

• Mensagem de Anexo de Documentos;

> Aprimoramentos do Padrão TISS:

• Identificação de modelo de pagamento;

• Mensagem de Comunicação de Internação;

• Nome e sexo social.

Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Villas Boas (SulAmérica)
Data: 08/02
Microsoft Teams
Assuntos tratados:

Diretoria FenaSaúde
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por João Alceu 
Amoroso Lima, em 24 de fevereiro, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Temas regulatórios;
Relatório de Atividades de 2020; 
Temas jurídicos;
Projeto Serpro – Sistema DPI / ISS; 

Decreto do SAC;
LGPD;
Produtos não regulados; 
Campanhas de comunicação.
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> Apresentação da diretora-executiva, Vera Valente:
Prioridades para 2021 e planejamento estratégico
da FenaSaúde;

> Apresentação do superintendente de Gestão e
Regulação, Cesar Cardim: Regimento Interno das
Comissões;

> Calendário 2021;

> Consulta Pública nº 82/2021;

> Novos modelos de remuneração;

> Atualizações temas diversos.

Técnica de Saúde
Presidente: Luiz Celso Dias Lopes (Notredame/
Intermédica)
Data: 09/02
Microsoft Teams
Assuntos tratados:

> Apresentação da diretora-executiva, Vera Valente:
Prioridades para 2021 e planejamento estratégico
da FenaSaúde;

> Apresentação do superintendente de Gestão e
Regulação, Cesar Cardim: Regimento Interno das
Comissões;

> Calendário 2021;

> Consulta Pública nº 82/2021;

> Atualizações SEJUR;

> Atualizações temas diversos.

Odontologia
Presidente: Roberto Seme Cury (Odontoprev)
Data: 10/02
Microsoft Teams
Assuntos tratados:

> Apresentação da diretora-executiva, Vera Valente:
Prioridades para 2021 e planejamento estratégico
da FenaSaúde;

> Apresentação do superintendente de Gestão e
Regulação, Cesar Cardim: Regimento Interno das
Comissões;

> GT/ANS Odontologia - Temas prioritários;

> Comunicação - Campanha Mitos e Verdades;

> Rol/ANS - Diretrizes de Utilização;

> CBHPO 2021;

> RN 259/2011 - Revisão dos prazos de atendimento.

Relacionamento com Clientes
Presidente: Andrea Fortes (Amil)
Data: 11/02
Microsoft Teams
Assuntos tratados:

> Apresentação da diretora-executiva, Vera Valente:
Prioridades para 2021 e planejamento estratégico
da FenaSaúde;

> Apresentação do superintendente de Gestão e
Regulação, Cesar Cardim: Regimento Interno das
Comissões;

> Calendário 2021;

> Conselho Nacional de Defesa do Consumidor
(Decreto 10417/2020);

> Decreto SAC;

> Consulta Pública nº 82/202.

Ética
Presidente: Natália Gennari Endrigo Schaffer 
(SulAmérica)
Data: 11/02
Microsoft Teams
Assuntos tratados:

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

Contábil
Presidente: Roberto Chamberlain (Bradesco Saúde)
Data: 12/02
Microsoft Teams
Assuntos tratados:

> Apresentação da diretora-executiva, Vera Valente:
Prioridades para 2021 e planejamento estratégico
da FenaSaúde;

> Apresentação do superintendente de Gestão e
Regulação, Cesar Cardim: Regimento Interno das
Comissões;

> Indicação de lista tríplice para os cargos de presi-
dente e vice-presidente da Comissão, a ser ratifi-
cado pela diretoria em 24/02/2020;

> Apresentação dos pontos absorvidos no novo
plano de contas para 2022;

> Convite para participação da Comissão de Solvência 
para audiência pública nº 83 – Capital baseado em
Riscos operacional e Legal.
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Participação da FenaSaúde em eventos do setor

1ª Sessão Diálogos Brasil – Reino 
Unido em Saúde Digital: Desafios e 
Oportunidades em Telessaúde
Tema: Histórico da Implementação da Telessaúde no 
Reino Unido e no Brasil, desafios e possibilidades
Palestrante: João Alceu Amoroso Lima
Data: 09/02/2021 

2ª Sessão Diálogos Brasil – Reino 
Unido em Saúde Digital: Desafios e 
Oportunidades em Telessaúde
Tema: Histórico da Implementação da Telessaúde no 
Reino Unido e no Brasil, desafios e possibilidades
Palestrante: João Alceu Amoroso Lima
Data: 23/02/2021 

Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, em 24 
de fevereiro, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

SRO – Experiência Seguro Garantia: o Diretor-
Executivo da FenSeg apresentou a experiência do 
seguro garantia na implementação do SRO;

Painel estratégico 2020/2021: relatado o anda-
mento do assunto;

Solvência – Fluxo Realista: relatado o andamento 
do assunto;

Open Insurance: relatado o andamento do assunto;

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

Conhecimento

Temas relevantes que afetam o mercado de 
Capitalização: a Diretoria tomou conhecimento dos 
assuntos que estão sendo tratados no âmbito da Susep, 
da CNseg e do Congresso que afetam o 
mercado de capitalização;

Dados estatísticos: apresentados os dados estatís-
ticos do mercado de Capitalização de dezembro/2020;

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

Assuntos Assistenciais
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Data: 19/02
Microsoft Teams
Assuntos tratados:

> Apresentação da diretora-executiva, Vera Valente:
Prioridades para 2021 e planejamento estratégico
da FenaSaúde;

> Apresentação do superintendente de Gestão e
Regulação, Cesar Cardim: Regimento Interno das
Comissões;

> Frente Parlamentar Mista da Telessaúde.
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Comissões

Produtos, Atuarial e de Tecnologia  
Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)  
Microsoft Teams  
Data: 10/02
Assuntos tratados:  

> GT Provisões Técnicas – Fluxos Realistas (Consultoria
EY);

> GT Multidisciplinar - Open Insurance;

> Relato GT Atuarial - Resolução IBA.

Comunicação  
Presidente: Roberta Monteiro (Brasilcap 
Capitalização)    
Microsoft Teams  
Data: 11/02
Assuntos tratados:  

> Relato CCM/CNseg;

> Plano de comunicação e relacionamento para 2021;

> GT de Briefing para processo de concorrência.

Jurídica e de Controles Internos   
Presidente: Simone Moregola (Liderança 
Capitalização)   
Microsoft Teams   
Data: 25/02

Assuntos tratados:   

> Relato do GT de PLs;

> Discussão sobre o artigo 15 da Resolução CNSP n°
384/2020;

> Parecer – Assinatura Eletrônica;

> Renovação do contrato de prestação de serviço.

Administração e Finanças   
Presidente: Katia Varges (Icatu Capitalização)   
Microsoft Teams   
Data: 26/02
Assuntos tratados:   

> Relato dos membros da CAFIS/CNseg;

> Relato dos membros da CINV/CNseg;

> Definição escopo da CAF;

> Novo Quadro FIP Susep;

> GT Fluxo Realista (EY);

> Relato:

• SRO (Governança das empresas);

• Open Insurance;

• Reunião Assuntos Estratégicos – Susep;

> Educação continuada (posição dos pontos).
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Notícias

Com o objetivo de aproximar o setor segurador 
do consumidor final, a Confederação Nacional das 
Seguradoras - CNseg está, desde 08/02, presente no 
Instagram, com o endereço @cnseg_oficial. A ideia 
é aproveitar a plataforma para apresentar de forma 
leve, informal e didática, como os produtos e servi-
ços do setor segurador estão presentes em todos os 
momentos da vida das pessoas. Curiosidades sobre o 
seguro, suas inovações, sua história e pautas institu-
cionais também farão parte do perfil.   

Para Solange Beatriz Palheiro Mendes, Diretora-
Executiva da CNseg, estar no Instagram faz parte 
da estratégia de marketing e de comunicação, inte-
grando seu plano de comunicação 360 graus. “É 
sempre importante que a nossa marca - represen-
tante de um setor tão relevante para o país - tenha 
maior visibilidade e seja lembrada, mas a estratégia 
vai além. Com a presença no Instagram, fortalecemos 
o papel do setor segurador na perspectiva do consu-
midor, trazendo à reflexão a questão da importância
da proteção e prevenção aos riscos - seja para pes-
soas, seja para empresas - com linguagem próxima e
atual", afirma Solange Beatriz.

A CNseg também está presente no Facebook, 
LinkedIn e YouTube e sua entrada no Instagram for-
talece ainda mais a sua missão de disseminar a cul-
tura do seguro. 

Confira o artigo de Marcio Serôa de Araujo Coriolano 
publicado originalmente no site Poder 360, em 14/02.

“Em 1987, foi lançado um dos mais importantes 
documentos sobre a relação do homem com o meio 
ambiente. Elaborado sob a coordenação de Gro 
Brundtland, primeira-ministra da Noruega e presidente 
da Comissão Mundial das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, “Nosso Futuro Comum” 
usou, pela primeira vez, a expressão “desenvolvimento 
sustentável”. Trata-se de conceito cristalino: é o desen-
volvimento que “satisfaz as necessidades presentes, 
sem comprometer a capacidade das gerações futuras 
de suprir suas próprias necessidades”.

Hoje, parece incrível que essa definição tenha soado 
para muitos, há menos de 3 décadas, como ameaça 
à prosperidade das nações. A sustentabilidade é um 
conceito que se firmou como único caminho para fazer 
frente não apenas às mudanças climáticas, mas tam-
bém aos desafios econômicos e sociais que se multipli-
cam pelo mundo. Para o setor segurador, no entanto, a 
sustentabilidade sempre foi um pilar insubstituível. Por 
sua própria natureza, o seguro deve, obrigatoriamente, 
atender ao presente sem comprometer o futuro. Por 
esse motivo, a CNseg (Confederação Nacional das 
Seguradoras) vem reafirmar que as empresas do setor 

CNseg no Instagram

O futuro começa agora

https://www.instagram.com/cnseg_oficial/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/cnseg_oficial/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/CNseg/
https://www.linkedin.com/company/cnseg
https://www.youtube.com/channel/UC6PasI3AHX9NGmYZsfpLT9g
https://www.poder360.com.br/opiniao/economia/o-futuro-comeca-agora-escreve-marcio-coriolano/
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“A atividade securitária compreende uma das mais 
extensas cadeias produtivas de valor, abrangendo pro-
fissionais de diversas especialidades, que precisam de 
formação adequada para se engajarem no mercado 
de seguros”, afirmou o Presidente da CNseg, Marcio 
Coriolano, durante a solenidade virtual realizada em 18 
de fevereiro para o lançamento da disciplina “Seguros 
Privados” no Ibmec-Rio, fruto de convênio firmado 
entre a instituição de ensino e a Confederação Nacional 
das Seguradoras. 

O Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, o Reitor do 
Ibmec, Marcos Lemos, e os professores Fernanda Paes 
Leme (coordenadora da matéria), Angelica Carlini e Mario 
Viola (ambos especialistas em direito securitário) partici-
param do lançamento da disciplina. 

Após ressaltar a contribuição, para o convênio, da 
Superintendente Jurídica Glauce Karine Carvalhal, 
Marcio Coriolano lembrou que o mercado mais que 
dobrou de tamanho em nove anos, saltando de R$ 125 
bilhões em 2011 para R$ 273,1 bilhões em 2020, com 
uma taxa média geométrica de 8,1% no período. A volu-
mosa arrecadação, que é um espelho da demanda cres-
cente da população, torna o setor segurador o maior 

Seguros Privados: uma atividade 
estratégica de portas abertas para 
estudantes do Ibmec RJ

captador de poupança doméstica do País, com R$ 1,2 
trilhão alocados no mercado financeiro. A cifra res-
ponde por 25% da dívida pública. 

O dirigente da CNseg acrescentou que, comparando 
a mercados maduros, EUA, Europa e Ásia, o Brasil tem 
um mercado potencial de seguros enorme, visto que 
hoje oscila da casa de 4,5% do PIB, contando ramos 
elementares, o segmento de Previdência Privada e 
Vida, além de Capitalização, a 6%, se incluída a receita 
de Saúde Suplementar. 

Marcio Coriolano destacou que a atividade securitária 
compreende uma das mais extensas cadeias produtivas 
de valor, abrangendo profissionais de diversas especiali-
dades, que precisam de formação adequada para atuar 
no mercado de seguros. E reconheceu que o setor segu-
rador oferece excelentes oportunidades de desenvolvi-
mento acadêmico e profissional para jovens advogados, 
economistas e atuários, entre outros, que terão a oportu-
nidade de interagir, inclusive, com entidades internacio-
nais relacionadas à indústria do seguro. 

O Reitor Marcos Lemos não escondeu sua enorme satis-
fação de oferecer, na grade da instituição, uma disciplina 
tão relevante para a área de trabalho de todos os alu-
nos.  Segundo ele, as aulas também serão baseadas na 
extensa literatura econômica relacionada à informação 
assimétrica, “que inclusive já rendeu um prêmio Nobel 
em 2001 para Joseph Stiglitz, Michael Spence e George 
Akerlof, com destaque para o trabalho Equilíbrio no 
Mercado Competitivo de Seguros”.  

Coordenadora da disciplina “Seguros Privados”, Fernanda 
Paes Leme assinalou que, após mais de um ano de trata-
tivas entre o Ibmec e CNseg, a eletiva tem como propó-
sitos específicos divulgar conhecimento técnico de segu-
ros, disseminar sua cultura, destacar sua função social e 
sua relevância econômica.  

estão credenciadas a dar sua colaboração para que o 
Brasil faça com sucesso a transição para uma socie-
dade sustentável”.

De início, vale lembrar que desde 2012, quando a 
ONU lançou os Princípios para Sustentabilidade em 
Seguros, a CNseg incluiu em sua agenda a integração 

de critérios ambientais, sociais e de governança (ASG). 
O caminho provou-se de acerto inequívoco. Hoje está 
amplamente demonstrado que empresas com boas 
métricas de ASG são mais resilientes e geram mais 
valor a longo prazo. Continua...

Confira a íntegra do artigo no Poder 360.

https://www.poder360.com.br/opiniao/economia/o-futuro-comeca-agora-escreve-marcio-coriolano/
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A edição 37 da Conjuntura CNseg, publicada pela 
Confederação Nacional das Seguradoras, informa ter 
ocorrido vigorosa reação da receita de dezembro do 
setor segurador nacional, assegurando alta de 1,3% no 
fechamento do exercício de 2020, em relação ao ano 
anterior, para esse segmento da economia nacional - 
responsável pela geração de mais de 170 mil empregos 
diretos no País. A arrecadação anual totalizou R$ 273,7 
bilhões, sem Saúde e DPVAT.  Na variação de dezembro 
sobre o mesmo mês de 2019, a arrecadação ficou na casa 
de dois dígitos, com expansão de 15,4%, alcançando R$ 
R$ 30,8 bilhões.  As provisões técnicas, que garantem os 
riscos do sistema, atingiram a cifra histórica de R$ 1,202 
trilhão, aumento de 7,5% sobre o exercício imediata-
mente anterior. Em sinistros, indenizações, benefícios, 
resgates e sorteios, o setor totalizou R$ 151 bilhões – sem 
Saúde e DPVAT - em 2020, representado crescimento de 
8,3% em relação a 2019.

O Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, no editorial 
da Conjuntura, ressalta a decisiva contribuição setorial 
de seguros, em 2020, para a proteção de rendas e patri-
mônios ameaçados pela queda do rendimento médio do 
trabalho, pelo desemprego em níveis altos e pela estag-
nação do produto de amplos segmentos produtivos. “O 
setor cumpriu a sua missão de desonerar o Governo de 
gastos para amparo à sociedade”, afirma.

Setor segurador cresce 1,3% em 2020, 
com contribuição de 6% do segmento 
de Danos e Responsabilidades

A professora Angelica Carlini afirmou que o estudo do 
seguro se mostra ainda mais importante em uma socie-
dade como a nossa, impactada por tantas alterações 
causadas pelas tecnologias disruptivas como a inteli-
gência artificial e suas muitas aplicações, o blockchain 
e o big data, entre outras. Em razão disso, exige-se a 
construção de novas matrizes de responsabilidade e, 
consequentemente, de novas coberturas de seguro”. 
Carlini classificou o seguro como um instrumento de 
desenvolvimento econômico e da paz social, de valor 
intangível e imensurável”.  

Já o professor Mario Viola disse que a atividade secu-
ritária caminha de mãos dadas com a evolução da 

sociedade, classificando esta parceria entre as duas 
instituições como inovadora. “Na Europa existem cáte-
dras de seguros, mas, no Brasil, acho que isso é iné-
dito”, afirmou. Para ele, a academia deve funcionar 
como mecanismo de geração de ideias que, posterior-
mente, devem ser aplicadas na prática. Nos Estados 
Unidos, complementou, “os grandes empreendedores 
saem de dentro das universidades, onde são captados 
pelas grandes instituições”.  

As aulas da disciplina “Seguros Privados” começam na 
próxima terça-feira, dia 23, e os alunos poderão con-
correr a duas bolsas de iniciação científica no curso de 
Direito, oferecidas pela CNseg.

As instituições de ensino mais tradicionais do mercado 
de seguros, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) e a 
Universidade Corporativa Sincor-SP (Unisincor), se uni-
ram para trabalhar em conjunto e oferecer capacitação 
aos corretores de seguros do Estado de São Paulo.

O Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, que é con-
selheiro da ENS, participou em 22/02 de evento virtual 
que marcou o lançamento da nova sinergia entre as ins-
tituições. Na ocasião, ele enalteceu o papel da educação 
para os seguros e para o país. Confira.

CNseg marca presença no lançamento do
novo programa da ENS e do Sincor-SP

https://youtu.be/lJNKCiE2u5E
https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n37.html
https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n37.html
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A CNseg planeja fragmentar os dados nacionais relacio-
nados à diversidade e à inclusão das oito regiões sindi-
cais do setor de seguros. Será uma importante métrica 
para que dirigentes, associadas e sociedade em geral 
possam avaliar o andamento das políticas de diversi-
dade e de inclusão nos mercados locais do setor segu-
rador. Esses dados, em fase de coleta, estarão disponí-
veis nas novas edições do Relatório de Sustentabilidade, 
publicação anual da Confederação Nacional das 
Seguradoras. Para a CNseg, o raio-X da diversidade 
local permitirá maior sinergia com os oito Sindicatos 
Regionais, obtendo melhores práticas de governança 
corporativa e de inclusão social. Fornecer um pano-
rama da diversidade local no setor é mais uma ação do 

Indicadores vão aferir avanço da 
diversidade e inclusão nos mercados 
locais do setor de seguros

projeto “Sinergias entre Confederação e Sindicatos de 
Seguradoras”, que pretende alinhar as atividades das 
entidades para coordenação compartilhada da estraté-
gia representativa em nível nacional.

A notícia foi publicada pelo jornal Valor Economico, em 
sua edição impressa e on-line de 23/02.

Embora com menores taxas médias apresentadas nos 
anos anteriores à pandemia, o crescimento de prêmios do 
ano passado superou o de outras atividades industriais, 
comerciais e de serviços - com exceção do agronegócio - 
colocando o setor segurador entre os mais resilientes aos 
severos efeitos das crises epidemiológica e econômica.  
Os impactos da recessão econômica, contudo, geraram 
um desempenho heterogêneo entre ramos e modalida-
des de seguros - uns com extraordinária alta; outros com 
desempenho negativo. 

“A crise de mobilidade trazida pela pandemia afetou 
duramente o setor segurador nacional, embora o efeito 
precaucional contra o risco do coronavírus tenha desper-
tado maior interesse por ramos com coberturas direta-
mente correlacionadas à proteção em tempos de crise 
de mobilidade - como Patrimonial, Habitacional, Crédito 
e Garantias, Responsabilidade Civil, Rural, Marítimos e 
Aeronáuticos e Vida Risco. Outros ramos - como os de 
Automóveis, Transportes, Garantia Estendida e Planos 
de Acumulação - tiveram reversão de desempenho em 
razão da crise econômica que reduziu o volume de ati-
vidades produtivas, aumentou a taxa de desemprego e 
desestabilizou o mercado de capitais com forte volatili-
dade de ativos”, assinala Marcio Coriolano.

No ano, o segmento de Danos e Responsabilidades, cuja 
arrecadação avançou 6% sobre a de 2019, foi o mais 

dinâmico, enquanto o de Pessoas manteve-se estável e os 
Títulos de Capitalização decresceram 4,1%. Contribuíram 
para a alta do setor os ramos: Marítimo e Aeronáuticos, 
alta de 44; Rural, 29,5%; Responsabilidade Civil, 22,8%; 
Crédito e Garantias, 17,8%; e Patrimonial, 10,2%. Com 
viés de baixa, o Garantia Estendida com recuo de 6,3%; 
Automóveis, 2,1%; e Planos de Acumulação, 1,4%. 

Em seu editorial, Marcio Coriolano assinala ainda que 
os cenários ainda não permitem antever o desempe-
nho do setor segurador neste exercício. A seu ver, o 
resultado dependerá crucialmente do tamanho da taxa 
de aumento do PIB para abrir espaço à recuperação de 
ramos de seguros caudatários da produção industrial, 
agrícola e comercial, como é o caso dos grandes riscos 
patrimoniais. “E também do incremento da renda pessoal 
e do emprego, combustíveis da demanda por produtos 
básicos patrimoniais, cobertura de vida, previdenciários, 
saúde suplementar e capitalização”, pondera.

https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n37.html
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/02/23/cnseg-divulgara-dados-regionais-de-diversidade-e-inclusao-do-setor-de-seguros.ghtml
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Consternadas, a Confederação Nacional das Seguradoras 
- CNseg e a Federação Nacional de Seguros Gerais -
FenSeg lamentaram o falecimento de Danilo Sobreira, 
ocorrido em 12/02, querido amigo e profissional 
expoente do mercado de seguros. Gerente-técnico da 
Federação desde 2011, ocupava o cargo de presidente 
do Conselho do CVG-RJ, entidade que presidiu por 
duas vezes. Foi membro da ANSP (Academia Nacional 
de Seguros e Previdência) e dedicado professor da ENS 
(Escola de Negócios e Seguros). Seu profundo conhe-
cimento do seguro, o sorriso largo, o colega generoso

CNseg e FenSeg lamentam 
profundamente o falecimento 
de Danilo Sobreira

e um rico relacionamento com todos são algumas das 
lacunas que deixa Danilo Sobreira. Deixa mulher, cinco 
filhos e uma legião de amigos.

https://cedom.cnseg.org.br/destaques_do_acervo/cnseg-70-anos-fazendo-historia/
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