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Reunião das Diretorias

Em reunião de Diretoria da Confederação das Seguradoras, presidida por Marcio Coriolano, ocorrida no dia 16, foram tratados, entre outros, os assuntos abaixo:

Notícias do Presidente
• Boas-vindas: dadas saldações ao novo diretor da Confederação, Eduard Folch Rue, da Allianz Seguros S/A, que entrou
no lugar anteriormente ocupado por Ivan de La Sota.
• Comitê de Avaliação e Seleção do CRSNSP | Portaria MF 351/18: apresentada para conhecimento a Portaria 351/2018,
do Ministério da Fazenda, publicada no DOU de 25 de julho, que dispõe sobre a criação, a composição e o funcionamento
do Comitê de Avaliação e Seleção de Conselheiros (CAS) do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros
Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização (CRSNSP). Entre as atribuições do CAS, destaca-se a condução do processo de seleção de conselheiro para integrar o CRSNSP, a partir do recebimento das listas tríplices enviadas
pelas entidades representativas dos mercados de seguro, de previdência privada aberta, de capitalização, de resseguro
e de corretagem de seguro. Também foi noticiado que a Confederação indicou como representantes, titular e suplente,
para integrar o CAS, respectivamente, Miriam Mara Miranda (Diretora de Relações Institucionais) e Marcio Coriolano
(Presidente).
• Apresentação prévia do Fórum de Seguros na Argentina: relatada a participação do presidente da CNseg no evento
prévio ao Fórum de Seguros na Argentina, que contou com a participação de José Carlos Cardoso (presidente do IRB
Brasil Re e um dos coordenadores do evento), Carlos Alfredo Magarinos (embaixador argentino no Brasil), Juan Pazo
(superintendente de Seguros da Nação Argentina) e Adrian Werthein (chairman do Insurance Forum). A apresentação do
presidente da CNseg abordou, entre outros, o ambiente regulatório e representativo do mercado segurador brasileiro, a
penetração dos seguros e de seus segmentos e o desempenho do setor segurador 2008-2017.
• Programa Recomeço da Seguradora Líder DPVAT: comunicada a participação do presidente da CNseg na cerimônia
de lançamento do Programa Recomeço, que tem como objetivo dar apoio na ressocialização, qualificação e recolocação profissional de beneficiários do seguro DPVAT.

Notícias das Federações
• FenSeg - O presidente da Federação Nacional de Seguros Gerais, João Francisco Silveira Borges, destacou como pontos
importantes de acompanhamento da FenSeg o Projeto Rota 2030 Mobilidade e Logística (do Governo Federal), o encerramento da CPI do Rio Grande do Sul, as Letras Imobiliárias Garantidas, além das estatísticas do setor.
• FenaCap - Frederico Queiroz Filho, vice-presidente da Federação Nacional de Capitalização, atualizou os presentes sobre
as estatísticas da Capitalização, a boa repercussão da campanha Melhor Amigo nas redes sociais e o novo marco regulatório do setor.
• FenaSaúde - A presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar, Solange Beatriz Palheiro Mendes, compartilhou
com os presentes os principais assuntos de interesse da Federação, destacando: o acompanhamento da Ação Civil Pública
IDEC (reajuste dos planos individuais e familiares); o Imposto sobre Serviços (ISS), Lei 19429/18 do Estado do Paraná
(CBHPO); a CPI dos Planos de Saúde; as audiências públicas da ANS; e estatísticas da Saúde Suplementar.
>>
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• FenaPrevi - Edson Luís Franco, presidente da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, atualizou os presentes
sobre os assuntos de interesse da Federação tratados no GTMK do Ministério da Fazenda (anuidades, alongamento e
adesão automática), bem como apresentou as estatísticas do setor.

Relatos
• GTMK do Ministério da Fazenda: o diretor técnico da Confederação, Alexandre Leal, atualizou os presentes sobre
as discussões do Grupo de Trabalho sobre Mercado de Capitais e Poupança de Longo Prazo (GTMK), do Ministério da
Fazenda, que tem como objetivos: a) estudar medidas que estimulem o crescimento da poupança de longo prazo, da
intermediação financeira, da eficiência do investimento privado e da redução do custo do capital no Brasil; e b) propor
aperfeiçoamentos dos marcos de regulamentação e de fiscalização dos mercados de seguros, resseguros, previdência
complementar, ações e demais.
• Marco Regulatório de Dados Pessoais no Brasil: o diretor da CNseg, Luiz Tavares Pereira Filho, deu conhecimento da
publicação da nova Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), no último dia 15 de agosto, e dos seguintes vetos:
a) criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (arts. 55 ao 59); b) vedação ao compartilhamento de
dados pessoais no âmbito do Poder Público e com pessoas jurídicas de direto privado (Inciso II do art. 23 e Inciso II do
§ 1º do art. 23); c) publicidade da comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais entre órgãos e entidades de
direito público (art. 28); d) penalidades de suspensão parcial ou total do funcionamento do banco de dados, de suspensão
do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais, e de proibição parcial ou total do exercício de atividades
relacionadas a tratamento de dados (incisos VII, VIII e IX do art. 52). Além disso, o diretor informou que a CNseg, no
próximo dia 24 de agosto, realizará workshop de Proteção de Dados Pessoais, aberto ao público, com participação dos
especialistas Mario Viola e Danilo Doneda.

Apresentação das Comissões Temáticas da CNseg
• Comissão de Assuntos Fiscais: o presidente da Comissão, Antonio Carlos Pedrosa falou sobre o objetivo do referido
fórum, que é identificar inconsistências relacionadas a assuntos tributários na legislação que afetem as empresas do
setor, analisar seus efeitos e sugerir ações que visem adequar as operações, sejam elas procedimentais (melhores práticas), administrativas ou até mesmo judiciais. Foram destacadas as seguintes ações realizadas pela Comissão: a) participação no desenvolvimento do REINF no grupo técnico da Receita Federal; b) realização de força tarefa junto a determinados
municípios com criação de GT’s para tratar as inconsistências detectadas na implementação da NF-e’s que vem afetando
as empresas do setor no cumprimento das obrigações principal e acessórias; e c) acompanhamento de projetos de lei que
buscam aumentar a alíquota da CSLL. Também foi destacado que a Comissão tem apoiado ativamente a FenaSaúde nas
questões tributárias da Saúde Suplementar, especialmente sobre ISS.
• Comissão de Gestão de Risco: Marcos Spiguel, presidente da Comissão, informou que o objetivo do grupo é discutir
assuntos relacionados à estrutura de gestão de riscos, entre outros temas ligados a solvência das empresas (incluindo
questões relacionadas a capital e Patrimônio Líquido Ajustado). Entre os temas constantes de agenda regulatória, acompanhados pela Comissão, foram citados a função atuarial; a política de remuneração; a revisão das normas de governança
e controles internos; a submissão de Modelos Internos e diretivas de ORSA. Os membros também participam ativamente
da Comissão Organizadora do Seminário de Controles Internos e Compliance da CNseg e acompanham os trabalhos da
Subcomissão de Riscos da Susep.

Atualização sobre IFRS 17
O diretor técnico da CNseg, Alexandre Leal, informou que a agenda de reuniões da Subcomissão de IFRS 17 da Susep está
prevista para terminar em 10 de janeiro de 2019 e que serão realizadas reuniões mensais a partir de agosto/2018 até
janeiro/2019 que tratarão de temas específicos. Na reunião prevista para ocorrer no dia 24 de agosto, constam da pauta a
classificação dos produtos de “Garantia Financeira”; feedback da reunião do CPC sobre a tradução do documento do
International Accounting Standards Board (IASB) e agregação dos contratos de seguros e determinação dos contratos
onerosos.
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Reunião das Comissões & Grupos de Trabalho
Assuntos Jurídicos

Ouvidoria

Presidente: Washington L. B. da Silva (Zurich Minas Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Videoconferência: RJ, SP e BSB
Data: 01/08/18
Assuntos tratados:
• PLC nº 53/2018, da Câmara dos Deputados - Dispõe
sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº
12.965/14 e Lei nº 16.758/18, do Estado de São Paulo
- Torna obrigatória a informação sobre cor ou identificação racial em todos os cadastros, bancos de dados
e registros de informações assemelhados, públicos e
privados, no Estado e dá providências correlatas;
• Propostas de alterações em normas para flexibilização
do envio de condições contratuais (Plano regulação
Susep) – Proposta Comissão de Relações de Consumo
– Análise da Comissão de Assuntos Jurídicos;
• GT Simplificação do bilhete de seguro de roubo e furto
de celular;
• ADI nº 5485 – Pedido de suspensão dos processos individuais – Avaliação;
• Recurso Especial nº 1616359/RJ – Susep X Associação
Mineira de Proteção e Assistência Automotiva – AMPLA;
• Portaria PGFN nº 376/18, que altera os arts. 20 e 21 da
Portaria PGFN nº 396/16, relativa ao Regime Diferenciado
de Cobrança de Créditos pela PGFN. Requerimento de
penhora de planos de previdência privada;
• Portaria MF nº 351/18 – Dispõe sobre a indicação e seleção de conselheiros para o Conselho de
Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados,
de Previdência Privada Aberta e de Capitalização
(CRSNSP), a criação, a composição e funcionamento
do Comitê de Avaliação e Seleção de Conselheiros do
CRSNSP e dá outras providências;
• Ação Civil Pública nº 0174276-42.2017.4.02.5102. MPF X
Susep – 4ª Vara Federal de Niterói.

Presidente: Silas Rivelle Jr (Unimed Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 13/08/18
Assuntos tratados:
• Apresentação de Estrutura de Ouvidoria – Porto Seguro;
• Minuta do Relatório de Atividades das Ouvidorias 2017
(lançamento previsto para 26/09);
• Pesquisas de Ouvidoria e Pesquisa Comissão de
Recursos Humanos de Estrutura de Ouvidoria;
• Pesquisa de estrutura do SAC para o Relatório de
Sustentabilidade do setor de seguros 2017 e acompanhamento de demandas de consumidores em todas as
instâncias;
• 8ª Conferência de Proteção do Consumidor de Seguros;
• Proposta do Ministério Público de Minas Gerais para
apresentação do CDC.

Investimentos
Presidente: Roberto Takatsu (HDI Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 03/08/18
Assuntos tratados:
• Revisão da minuta de alteração da Resolução CMN
4444 e da Resolução CNSP 321.

Controles Internos
Reunião presidida por Luciana Dall’Agnol (CNseg)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 14/08/18
Assuntos tratados:
• GDPR x Projeto de Lei de Proteção de Dados – participação Dr. Mario Viola;
• Subcomissão de Riscos da Susep: norma consolidada
disponibilizada pela Susep em 13.07, que trata sobre
os temas “Sistema de Controles Internos” (incluindo
gestor de conformidade), “Atividades de Controle
Atuarial” e “Auditoria Interna”;
• Simplificação Regulatória – proposta a ser enviada à
Susep;
• Circular Susep 447/2012 - dispõe sobre o acesso ao
cadastro de corretores por entidades representativas
do mercado e sobre contribuição sindical. Com a revisão da CLT, a contribuição sindical passou a ser facultativa sendo que na referida Circular, há a exigência que
os corretores recolham a contribuição e demonstrem
às seguradoras;
• Lei nº 13.608/2018 – serviço telefônico de recebimento
de denúncias e sobre recompensa por informações –
atualização do assunto pela Superintendência Jurídica
da CNseg;
>>
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• Lei estadual (SP) 16758/2018 – torna obrigatória a
informação sobre cor ou identificação racial em todos
os cadastros, bancos de dados e registros de informações assemelhados, públicos e privados, no Estado e
dá providências correlatas.
• Atualização sobre os Grupos de Trabalho Permanentes
instituídos no âmbito da Comissão: GT Governança
Corporativa; GT PLDFT; GT Compliance; GT Auditoria
Interna;
• Seminário de Controles Internos 2018.

Resseguro
Presidente: Nilton Haiter (Tokio Marine)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 16/08/18
Assuntos tratados:
• Apresentação Gaia Silva Gaede Advogados sobre
Solução de Consulta Cosit nº 91/2018, publicada em
08/08 - somente pode ser tributada como uma resseguradora local (tributação de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
domésticos) a resseguradora admitida cujo representante no Brasil, atue, de fato, com plenos poderes para
obrigar a resseguradora estrangeira (em conjunto com
a Comissão de Assuntos Fiscais);
• Update do GT de Embargos e Sanções;
• Simplificação regulatória - proposta Fenaber/CNseg.

Inteligência de Mercado
Presidente: Alex Conrado Korner (Zurich Santander)
Videoconferência: RJ/SP/Brasília
Data: 16/08/18
Assuntos tratados:
• Apresentação Capgemini “World Insurance Report 2018”;
• Evoluções dos Grupos de Trabalho 2018:
-- “O quão Digital o mercado segurador está quando
comparado a outros países?”,
-- “Estruturação de dados - Como podemos nos tornar
comparáveis no setor, para termos um ranking
comum para o mercado segurador, saúde, capitalização e previdência?”
-- “Melhor Idade”
• Apresentações de empresas BB & Mapfre e Icatu Seguros;
• Apresentação MJV “Metodologias Ágeis”;
• Conjuntura Macroeconômica;
• Outros assuntos.

Relações de Consumo
Presidente: Rosana Techima (Caixa Seguradora)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 16/08

Assuntos tratados:
• Apresentação do trabalho da Comissão de Inteligência
de Mercado: “Como a nova geração tecnológica se
relaciona com os produtos de seguros?”;
• Criação do Grupo de Trabalho para proposta de aprimoramento da rotina de relacionamento com o cliente
de seguros;
• Agenda Regulatória Susep 2018 – Princípios e política
institucional dos mercados supervisionados;
• Apresentação IPID (Insurance Product Information
Document) da EIOPA – Autoridade da UE para
Supervisão de Seguros e Previdência Complementar;
• 8ª Conferência de Proteção do Consumidor de Seguros
- Programação preliminar;
• Acompanhamento dos Projetos de Lei em andamento:
-- PLS 278/12
-- PLS 21/16
-- PLS 155/17
-- PLS 397/12
• Outros assuntos.

Sustentabilidade e Inovação
Presidente: Fátima Lima (BB & Mapfre)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 17/08/18
Assuntos tratados:
• Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas
ao Clima (TCFD) e Títulos de Impacto Social Apresentação da SITAWI a respeito das Recomendações
emitidas pelo TCFD e Títulos de Impacto Social com
ênfase em projetos de saneamento básico;
• Integração de fatores ASG no mercado de seguros e
previdência complementar aberta: uma proposta de
esclarecimento regulatório - Apresentação do projeto
coordenado pela UNEP FI de análise regulatória do setor
de seguros com vistas à integração ASG no negócio;
• Apresentação da edição de 2018 do Prêmio Antônio
Carlos de Almeida Braga;
• Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros Atualização do processo de elaboração do Relatório de
Sustentabilidade do Setor de Seguros – 2017;
• III Encontro de Sustentabilidade e Inovação do Setor
de Seguros - Proposta de programação do evento para
apresentação da matriz de materialidade e lançamento
do Sumário Executivo do Relatório de Sustentabilidade
do Setor de Seguros – 2017;
• Outros assuntos.
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Gestão de Riscos

Digitalização

Reunião presidida por Karini Madeira (CNseg)
Áudio conferência: RJ/SP
Data: 23/08/18
Assuntos tratados:
• Relato da Subcomissão de Riscos da Susep de 17/08;
• Simplificação Regulatória – proposta a ser enviada à
Susep – relator: Leonardo Diamante (Liberty);

Presidente: Diana Neves (Prudential)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 28/08/18
Assuntos tratados:
• Apresentação sobre Macro Processo;
• Consulta Pública Susep nº 04/18 – Guarda e
Armazenamento de Documentos;

Atuarial

Assuntos Fiscais

Presidente: Gustavo Genovez (Mitsui Sumitomo)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 24/08/18
Assuntos tratados:
• Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) – CTSeg;
• Relato da Comissão Atuarial da Susep;
• IFRS 17;
• Simplificação Regulatória;
• Tabela de Desenvolvimento de Sinistros;
• Lei de Acesso a Informação;
• Circular Susep 575/2018;
• Congresso do Instituto Brasileiro de Atuária;
• Manual da Metodologia de Tarifação do Seguro DPVAT.

Presidente: Antônio Pedrosa (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 28/08/18
Assuntos tratados:
• Atualização sobre a ADI 5.485 (Majoração da CSLL);
• Repercussão e posicionamento sobre a Solução de
Consulta 99.003 COSIT, de 03/07/18;
• Atualização sobre a Lei 157/16 para as Operadoras de
Planos de Saúde;
• Intenção formalizada dos principais assessores econômicos dos candidatos à Presidência da República para
tributação dos lucros e dividendos distribuídos. Quais
os impactos nas empresas nessa tributação? Quais as
alternativas para elidir mais essa oneração fiscal?;
• Percepções do mercado em relação à Resolução nº
3.004/18.

Seguros Inclusivos
Presidente: Eugênio Velasques
Videoconferência: RJ/SP
Data: 28/08/18
Assuntos tratados:
• Inovações em Microsseguros: a jornada da Pioneer Participação de Geric Laude, Diretor da Pioneer, seguradora das Filipinas, por videoconferência;
• Parceria da CNseg com a Impact Insurance (OIT);
• Consulta Pública Susep nº 4/2018 - Guarda e
Armazenamento de Documentos (Circular Susep 74/99);
• Outros assuntos.

Administração e Finanças
Presidente: Laênio Pereira dos Santos (Sul América)
Áudio conferência: RJ/SP
Data: 30/08/18
Assuntos tratados:
• Atualização das discussões sobre IFRS 17;
• Simplificação regulatória;
• Proposta para alteração na publicação da Tabela de
desenvolvimento de sinistros.

06

Agosto de 2018

Em reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, realizada no dia 2, conduzida pelo presidente João
Francisco Borges da Costa, foram tratados, entre outros, os assuntos abaixo:

Notícias do Presidente:
• Abertura: o presidente deu boas-vindas aos presentes, agradecendo a participação de todos e, especial agradecimento
a Luiz Pomarole, que o substituiu nas reuniões da Diretoria da FenSeg, do Conselho Diretor da CNseg e em outros encontros na Susep e em Brasília, durante o período em que esteve de férias.
• Letra Imobiliária Garantida – LIG: mencionado os estudos do BACEN sobre LIG’s, que serão emitidas lastreadas em
recebíveis das construtoras do mercado imobiliário. Para tanto, existem discussões/solicitações no sentido de que seja
desenvolvido Seguro de Crédito para garantia dos quotistas.

Pauta Deliberativa:
• IFRS 17 – Contratação da Ernst & Young (EY): relato da superintendente da CNseg, Karini Madeira, que informou que
os ramos afetos à FenSeg foram enquadrados pela Susep no IFRS 17, à exceção do Garantia Financeira que se encontra
ainda em discussão. Considerando que a EY já trabalhou com a FenaPrevi nas discussões sobre enquadramento dos
planos de caráter previdenciário com cobertura por sobrevivência no IFRS 17 e considerando o objetivo de agilizar e
otimizar as discussões, os membros do Conselho Diretor da CNSeg manifestaram o entendimento de que a mesma
consultoria deveria ser contratada para trabalhar para a CNseg, FenSeg e FenaPrevi, com os custos rateados entre as três
Federações. A diretoria aprovou o rateio.
• Representantes para as Comissões da CNseg: foram aprovadas as seguintes indicações para as Comissões da CNSeg:
-- Comissão de Assuntos Jurídicos: Isabel Candido Willig (Sompo) e Eidi Holanda Cavalcanti Trindade (PAN);
-- Comissão de Processos e Tecnologia da Informação: André Conde Caselli (BB Mapfre);
-- Comissão de Digitalização: João Carlos do Amaral Santos (PAN);
-- Comissão de Resseguro: Andre Yamamoto (PAN);
-- Comissão de Investimentos: Priscilla Dias (PAN);
-- Comissão de Administração e Finanças: Thiago Alves (PAN);
-- Comissão de Inteligência de Mercado: José Ricardo Paulino (Sompo);
• Encerramento de Final de Ano das Comissões Técnicas: aprovada a realização de workshop com apresentação dos
trabalhos efetuados pelos Presidentes das Comissões Técnicas da FenSeg. O encontro deverá ocorrer no Sindseg-SP, dia
28/11/2018, às 9h.

Pauta Informativa:
• GTMK – Grupo de Trabalho sobre Mercado de Capitais e Poupança de Longo Prazo: relato sobre os temas que
serão discutidos no referido Grupo de Trabalho, que dizem respeito às Federações, para ciência de todos.
• Estatísticas da Susep: Apresentadas e distribuídas as estatísticas até junho/2018.
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Assuntos Diversos:
• Projeto Rota 2030 – Mobilidade e Logística: dada ciência sobre o Projeto, que tem as seguintes características:
-- Objetivos:
·· Desenvolvimento da indústria automotiva;
·· Alinhar o produto nacional ao padrão dos grandes polos globais;
·· Ampliar as exportações de veículos e autopeças.
-- Incentivo:
·· Créditos tributários de 10,2% que poderão ser usados no abatimento do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)
e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL).
-- Metas:
·· Será concedido crédito de até R$ 1,5 bilhão. Para fazer jus ao benefício, a indústria terá que garantir um aporte
mínimo de R$ 5 bilhões em Pesquisa & Desenvolvimento por ano.
• Nichos Diferenciados de Mercado (Riscos Declináveis): Discutido o tema, a Diretoria decidiu direcioná-lo à
Comissão Estratégica de Assuntos Corporativos (CESC) da FenSeg para retomada do trabalho já iniciado pela Comissão
de Riscos Patrimoniais Massificados.

Comissões & Grupos de Trabalho
Prevenção e Combate à Fraude
Presidente: Anderson Mendonça (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 02/08/18
Assuntos tratados:
• Relatos dos Grupos de Trabalho: Patrimonial,
Transporte, Qualificação, Danos Corporais, Assistência
24h e SQF;
• Assuntos Jurídicos;
• Assuntos da Gerência de Prevenção e Combate a Fraude;
• Assuntos gerais.

• Hot Site: http://www.entendaoseuseguro.org.br –
Cadastros das Congêneres e Atendimento;
• GT – Padrão de Conduta no Relacionamento com os
Procons / Objetivos e Escopos;
• GT – Procedimentos de Seguros de Celular
• GT – Simplificação de Bilhetes
• Informações de Seguro de Celulares (Arquivos
Trimestrais): envio de dados;
• Separação de Roubo/Furto de portáteis;
• Pró-memória da reunião com Procon Assembleia sobre
Seguro de Roubo e Furto Qualificado de Celular;
• Assuntos gerais.

Garantia Estendida
Presidente: Luis Henrique M. Reis (Zurich Minas Brasil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 03/08/18
Assuntos tratados:
• 6º Colóquio de Proteção do Consumidor de Seguros /
Procon – Elaboração de plano de follow-up;
• Projeto de Lei 3804/2018 ALERJ, que dispõe sobre a
obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam
telefonia móvel, bem como outros aparelhos eletrônicos
que possuam imei (identificação internacional de equipamento móvel) estabelecidos no Estado do Rio de Janeiro,
a registrar o crime de roubo ou furto, imediatamente, na
Delegacia de Polícia - Audiência Pública;
• Quadro no programa Zorra Total: Roubo/Furto de
Celular (Solicitação: Patrícia Soeiro);

Riscos Patrimoniais Massificados
Presidente: Danilo Silveira (BB&Mapfre)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 07/08/18
Assuntos tratados:
• RNS Patrimoniais – Análise de relatórios e discussão
sobre Arquivo Especial;
• Seguro Obrigatório;
• Honorários e Despesas de Inspeção;
• Secretaria da micro e pequena empresa;
• Ressarcimento Danos Elétricos – Atualização;
• Plano de Ação – Revisão/atualização;
• Assuntos gerais.
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Seguro Habitacional
Presidente: Lincoln Peixoto da Silva (Caixa Seguradora)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 07/08/18
Assuntos tratados:
• Curso Básico de Seguro Habitacional - Relato sobre o
andamento;
• Revisão da Resolução CNSP n.º 205/09 - Relato sobre o
andamento;
• 3.º Seminário do Seguro Habitacional - Continuidade
da discussão sobre o seu planejamento;
• Regulamentação do Seguro Imobiliário em Apólices
Imobiliárias - Relato sobre o andamento;
• Evento sobre o Seguro Habitacional - Projeto-piloto
para divulgação sobre a importância dos seguros para
a sociedade;
• Monitoramentos diversos:
• Projeto de Lei n.º 6.546/16, do deputado Laércio Oliveira
(veda a discriminação aos tomadores de crédito que
tenham sido acometidos por neoplasia maligna);
-- Projeto de Lei n.º 9.995/18, do deputado Jorge Côrte
Real, que foi apensado ao PL n.º 8.556/17, de deputado Laudivio Carvalho (quitação 100% da dívida, nos
financiamentos do SFH a policiais civis e militares e a
bombeiros militares);
-- Abusividade de cláusula - Fatores de aumento do
prêmio do seguro por faixa etária (segurado com
mais de 59 anos de idade e com mais de 10 anos de
vínculo contratual):
·· Agint no AgREsp N.º 932.650 - SP;
·· EDcl no AgRg no REsp N.º 1.567.486 - RS;
·· AgRg no REsp N.º 1.428.005 - RS;
• Assuntos diversos.

Riscos Patrimoniais Grandes Riscos
Presidente: Marcelo Neves (Bradesco Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 08/08/18
Assuntos tratados:
• Apresentação da CDIOX sobre sistema tecnológico de
monitoramento, detecção e combate a incêndios que
objetiva minimizar/eliminar a possibilidade de sinistros;
• Assuntos gerais.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Sylvia Rocha (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 10/08/18

Assuntos tratados:
• Proposta de sugestões de “Perguntas e Respostas”
sobre PSL x CC;
• PL de Proteção de Dados e a contratação de seguros
pelo corretor em nome do segurado;
• Repercussão Geral - RE - Cobertura Adicional
Trabalhista do Seguro Garantia;
• Inadimplência no seguro Obrigatório de Transportes;
• Casos de Perdimento de veículos para União – MS;
• Garantia Adicional de Vidros, Lanternas, Faróis e Retro
visores - Aviso de Sinistro após o Término da Vigência;
• Simplificação do Bilhete de roubo e furto de celular;
• Projeto de Lei n.º 1.746/2016 (Deputada Marta Rocha
– RJ).

Riscos de Engenharia
Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 14/08/18
Assuntos tratados:
• Eleição do vice-presidente da Comissão;
• Apresentação Daniel Zaltman (IRB-Brasil Re): ALoP com
foco em Subscrição;
• Cobertura de Despesas Extraordinárias;
• Conceituação para atualização dos valores dos empreendimentos: Cláusula Particular de aumento automático/Renúncia de Seguro de Valor Inferior;
• Assuntos gerais.

Automóvel
Presidente: Eduardo Dal Ri (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 15/08/18
Assuntos tratados:
• Convite FEBRABAN;
• Convênio com a Secretaria de Segurança Pública do
Espírito Santo;
• Assuntos CNseg/SUPEN;
• Assuntos da Subcomissão de Sinistros;
• Sindseg/SC: palestra sobre os benefícios do Seguro
Automóvel;
• Itens Vigentes;
• PL sobre a equiparação das Associações e Cooperativas
de Proteção Veicular a Seguradoras;
• Contratos Autoglass e Carglass.
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Riscos de Crédito e Garantia
Presidente: Roque Melo (J. Malucelli)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 16/08/18
Assuntos tratados:
• GT RNS Crédito e Garantia;
Inclusão
de Ação
prêmio inadimplido
seg em
CNseg pelos Tomadores das
apólices
RNS;F
eçalh snodas
• Termo de Cosseguro;
• Seguro Garantia – Cláusula Anticorrupção: Ofício para
ANATEL c/c para Susep;
• IFRS 17: Seguro Garantia;
• Reunião com a ANEOR: Projeto de Lei n.º 01292/1995;
• Café com Seguro/São Paulo - A Aneel e o Seguro
Garantia de Leilões - Desafios e Oportunidades;
• Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Luiz Felipe S. de Vasconcellos (Tokio Marine)
Presencial em São Paulo
Data: 28/08

Assuntos tratados:
• Discussão sobre o trabalho de Nichos diferenciados;
• GT Cosseguro;
• Clausulado – Apólices em Excesso;
• Cláusula de Embargos e Sanções;
• Assuntos gerais.

Seguro Rural
Presidente: Wady Cury (BB & Mapfre)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 30/08/18
Assuntos tratados:
Relato sobre a reunião da CBAP;
Subvenção Federal;
Subvenção Estadual: São Paulo e Paraná;
Instituto Pensar Agro;
Relatos dos Grupos de Trabalho: GT de Assuntos Susep e
GT Equipamento e Penhor Rural;
Assuntos gerais..

A Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida - FenaPrevi, presidida por Edson Luis Franco, reuniu-se no dia 15, para tratar, entre outros assuntos, de questões relacionadas à simplificação e a temas abordados pelo
GT Mercado de Capitais.
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Comissões & Grupos de Trabalho
Investimentos

Assuntos Jurídicos & Produtos de Risco

Presidente: Marcelo Otávio Wagner (BrasilPrev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 03/08/18
Assunto tratado:
• Reunião conjunta com a Comissão de Investimentos
da CNseg para discutir aspectos relacionados às
Resoluções CMN 4444/15 e CNSP nº 321/15.

Presidentes: Greice Ruas (Icatu Seguros) e Patrick Paiva
(Icatu Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 29/08/18
Assuntos tratados:
• Seguro Viagem;
• Acidentes Pessoais – Portaria Susep nº 7.089/18;
• Portaria PGFN nº 376/18;
• Decisão do CARF - Contribuição Previdenciária
- Previdência Complementar Aberta - Natureza
Remuneratória;
• Julgamento pela Justiça do Trabalho de ações envolvendo seguro de vida em grupo;
• UPS – Benefício Social;
• Adesão automática aos planos coletivos;
• Ação Civil Pública nº 0174276-42.2017.4.02.5102;
• Invalidez por Acidente;
• Informações relacionadas à suspeitas de fraudes.

Comunicação, Marketing e Eventos
Presidente: Luiza Carvalho (Porto Seguro)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 14/08/18
Assuntos tratados:
• Estruturação de proposta de produção de vídeos e
criação de hotsite;
• Estatísticas de mercado;
• Pesquisa FenaPrevi/Ipsos.

Gestora do SIDE
Presidente: Marcos Baby (Caixa Vida e Previdência)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 15/08/18
Assunto tratado:
• Notícias sobre as tratativas em relação às indisponibilidades do SIDE;
• Evolutivas do SIDE e janelas de produção das entidades, estudo de movimentação das portabilidades
conforme circulares 563/17 e 564/17.

Atuarial
Presidente: Celina Silva (Brasilprev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 22/08/18
Assunto tratado:
• Temas abordados na reunião da Comissão Atuarial da
Susep de 21/08/18.

Assuntos Contábeis e Fiscais
Presidente: Javier Miguel López (GBOEX)
Audioconferência: RJ/SP/RS
Data: 30/08/18
Assunto tratado:
• Reunião conjunta com a Comissão de Administração e
Finanças da CNseg.

Investimentos
Presidente: Marcelo Otávio Wagner (BrasilPrev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 30/08/18
Assunto tratado:
• Aspectos relacionados às Resoluções CMN 4444/15 e
CNSP nº 321/15 e às Estatísticas de Mercado.
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A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por Solange Beatriz Palheiro Mendes,
aconteceu no dia 8 e contou com a participação do economista do Insper, Paulo Furquim. Entre os assuntos tratados,
destaque para:
•
•
•
•

Resultados da campanha publicitária;
4º Fórum da Saúde Suplementar;
Projeto Mundo Novo;
Temas regulatórios da ANS: reajuste de mensalidades, coparticipação e franquias, solvência.

Comissões & Grupos de Trabalho
Comunicação

Relacionamento com Prestadores

Presidente: João Alceu Amoroso Lima (Intermédica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 07/08/2018
Assuntos tratados:
• Análise do clipping de imprensa FenaSaúde dos meses
de junho e julho;
• Atual cenário da Saúde Suplementar: cálculo do
reajuste e planos com franquia e coparticipação;
• Campanha publicitária sobre o reajuste dos planos
de saúde;
• Resultado das operadoras em 2017 (Relatório Prisma/ANS);
• Encontro de Comunicação – Prêmio Aberje;
• Vídeo de animação para explicar o reajuste.

Presidente: Tereza Villas Bôas Veloso (SulAmérica Saúde)
Coordenador: Sandro Leal Alves
Videoconferência: RJ/SP
Data: 13/08/2018
Assuntos tratados:
• Audiência Pública nº 70 – Fator de Qualidade;
• Reunião do GT de Remuneração FenaSaúde;
• Pacotes Oftalmológicos – reunião com Ministério da
Saúde;
• COTAQ/GT de Remuneração ANS – report da reunião.

GT COPISS
Coordenadora: Vera Queiroz (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 10/08/2018
Assuntos tratados:
• Mecanismos de autenticação de beneficiários – Token;
• Incorporação de novas mensagens de retorno;
• Informes ANS.

Odontologia
Presidente: José Maria Benozatti (OdontoPrev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 14/08/18
Assuntos tratados:
• Lei nº 19.429/18;
• CETI – Alinhamento de temas;
• Proposta de criação de Códigos TUSS.
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Solvência & GT IFRS17

Contábil (Reunião Extraordinária)

Presidente: Haydewaldo Chamberlain (Bradesco)
Coordenador: Sandro Leal Alves (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 20/08/18
Assuntos tratados:
• IFRS 17 – Contrato de Seguro – Aspectos relevantes Apresentação KPMG.

Presidente: Haydewaldo Chamberlain (Bradesco)
Coordenador: Sandro Leal Alves (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 27/08/18
Assuntos tratados:
• Guia Prático de Escrituração do Mercado de Saúde
Suplementar;
• Contabilização de plano exclusivamente odontológico
em regime misto de pagamento - RN 59;
• Reabertura de sinistro conforme a data de aviso;
• Inclusão de beneficiários planos odontológicos;
• GT IFRS17;
• Audiência Pública sobre alteração do Plano de Contas;
• Informes.

GT ROL
Coordenadora: Vera Queiroz (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 21/08/18
Assuntos tratados:
• Avaliação dos medicamentos Nusinersena e
Eculizumabe;
• Consulta Pública 69.

Técnica
Presidente: Lais Perazo Nunes de Carvalho (Amil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 23/8/18
Assuntos tratados:
• Política de preço e reajuste dos planos de saúde – report
da reunião do GT de Reajuste, realizada em 21/08/18;
• Mecanismos financeiros de regulação - Audiência
Pública ANS, de 04/09/18;
• IDSS 2019 (ano base 2018);
• Intervenção Fiscalizatória - 4º e 5º Ciclos de Fiscalização;
• Central de Serviços de Saúde – reunião a ser realizada
em 22/08/18;
• Fator de Qualidade – Consulta Pública nº 70;
• Declaração de Serviços Médicos (Dmed) e Declaração
do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF);
• RN 432 - Empresário Individual – Ofício FenaSaúde
enviado em 13/08/18.

Assistencial
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 28/08/18
• Assuntos tratados:
• Avaliação dos medicamentos Nusinersena e
Eculizumabe;
• Câmara Técnica de Implantes da AMB;
• Neurocirurgias.
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A reunião de diretoria da Federação Nacional de Capitalização, comandada por Frederico Guilherme Fernandes de Queiroz
Filho (Brasilcap), no dia 15, na sede da Susep, tratou dos seguintes assuntos:

Deliberação:
• Foram aprovadas as indicações do Sr. Farney Silveira (Cia Itaú de Capitalização) e Sra. Raquel Volpi (Brasilcap) como
representantes da Comissão de Controles Internos da CNseg
d
i

Conhecimento:
•
•
•
•

Marco Regulatório;
Execução orçamentária 2º trimestre de 2018 – Foi apresentado orçado X realizado do 2º trimestre/18
Dados estatísticos do mercado de capitalização - Dados Susep junho/2018;
Atas das reuniões das Comissões Técnicas da FenaCap- atas aprovadas das Comissões Técnicas.

Palavras da Susep
• Foi realizado um breve relato sobre o novo marco regulatório.

Comissões & Grupos de Trabalho
Jurídica e Controles Internos

Produtos e Coordenação

Presidente: Simone Moregola (Liderança Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 06/08/18
Assuntos tratados:
• Relato da Comissão de Assuntos Jurídicos da CNseg;
• Marco Regulatório;
• Projetos de Lei – FenaCap;

Presidente: Natanael A. de Castro (Sul América Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP/RS
Data: 09/08/18
Assunto tratado:
• Marco Regulatório

Comunicação
Presidente: Elena Korpusenko (Brasilcap)
Videoconferência: RJ/SP/RS
Data: 09/08/18
Assuntos tratados:
• Campanha Melhor Amigo (andamento da campanha,
primeiros resultados);
• Redes sociais FenaCap, estratégia de impulsionamento
(retomada);
• Novo Circular Susep;

Administração e Finanças
Presidente: Getúlio Antonio Guidini (Bradesco Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 31/08/18
Assuntos tratados:
• Relato da Comissão de Assuntos Fiscais da CNseg;
• Convergência às Normas Internacionais IFRS - próximos passos;
• Outros assuntos.
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Destaques CNseg e Federações
Rádio CNseg – A rádio que informa e protege
O quadro Fala Presidente, da Rádio CNseg abordou vários temas interessantes
em agosto. Confira:
• 06/08 Mercosul e o Seguro Verde
• 13/08 Termos do Seguro: prêmio e sinistro
• 20/08 O Seguro Habitacional no financiamento imobiliário
• 27/08 Títulos de Capitalização na organização financeira
Todo o conteúdo está disponível no site da Rádio CNseg, acesse!

CNseg participa de evento prévio para “Fórum de Seguros na Argentina”
Marcio Coriolano, presidente da Confederação das Seguradoras – CNseg, participou no dia 8 de agosto, em São Paulo, do
“Fórum de Seguros na Argentina - Apresentação prévia para o mercado brasileiro”, promovido pelo IRB Brasil Re.
Durante sua apresentação, Coriolano mostrou como está o
mercado de seguros brasileiro, destacando assuntos como a relação da economia com o setor, o desempenho dos segmentos dos
seguros no período de 2008 a 2017, as prioridades regulatórias e a
agenda da CNseg. Ele lembrou que o setor de seguros precisa ser
incorporado com mais efetividade nas agendas macro e microeconômicas do Governo para ser ainda mais presente na proteção
da sociedade e no papel de destacado investidor institucional,
formando poupanças.
A abertura do encontro coube ao presidente do IRB Brasil Re, José Carlos Cardoso, e ao embaixador argentino no Brasil,
Carlos Alfredo Magariños. Além de Marcio Coriolano, participaram o chairman do Insurance Forum (Argentina), Adrian
Werthein, e Juan Pazo, superintendente de Seguros da Nação Argentina. O evento contou com a presença de mais de 50
convidados, entre executivos de seguradoras e resseguradoras e especialistas do setor.
O “Fórum de Seguros na Argentina” ocorrerá em Buenos Aires, em setembro de 2018, com objetivo de reforçar a importância do seguro e do resseguro para o G-20, grupo que congrega as 20 maiores economias do mundo mais a União Europeia.

Arbitragem pode ser resposta mais assertiva para reduzir judicialização do setor
O presidente da CNseg, Marcio Coriolano, esteve entre as lideranças presentes à abertura do III Congresso Internacional
CBMA de Arbitragem, que ocorreu no dia 8 de agosto. O evento, realizado pelo Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem
(CBMA), reuniu especialistas nacionais e estrangeiros no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
Em seu relato, Marcio afirmou que o setor segurador experimenta um avanço sem precedentes da judicialização. “Somente
no setor de Saúde Suplementar, segundo dados da Central
Nacional das Unimed, as despesas em 2016 apenas com procedimentos não cobertos contratualmente foram R$ 320 milhões.
Na saúde pública como um todo, em 2017 foram dispendidos R$
7 bilhões por estados e municípios, em virtude de decisões judiciais, crescimento de mais de 1.000% entre 2010 e 2017”, afirmou.
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O presidente destacou que o Congresso do CBMA pode contribuir com respostas assertivas sobre a judicialização, já que
o procedimento da arbitragem pode ser cada vez mais usado para os seguros de médios e grandes riscos. Pediu que, se
possível, os juristas e especialistas presentes também debatessem o procedimento da mediação, mais apropriado para os
contratos por adesão, onde, segundo ele, também ocorre intensa judicialização.

Dados da Carta do Seguro avaliam comportamento do setor no 1º semestre
As seguradoras representadas pela CNseg esperam crescimento de 3,4% em 2018 ante o ano passado, praticamente
metade da variação projetada anteriormente, de alta 6,4%. Em um cenário otimista, porém, o desempenho do mercado
pode apresentar expansão de 6,1% neste exercício. Para 2019, contudo, as
projeções já indicam crescimento mais acelerado, com a expectativa, inclusive, de o mercado de seguros voltar aos sonhados dois dígitos de avanço.
No primeiro semestre, o faturamento total do setor apresentou expansão
de 1,7%, com quase R$ 116 bilhões em prêmios de seguros, conforme dados
da CNseg, obtidos com exclusividade pela Agência Estado. Os números não
consideram o seguro obrigatório, o DPVAT. “O mercado de seguros está
crescendo abaixo da inflação, mas não dá para olhá-lo como uma coisa
só. Quando se separam os segmentos, o de automóvel cresceu 7,5%. É um
desempenho forte”, avalia o presidente da CNseg, Marcio Coriolano.
>>> Clique aqui para ler na íntegra a 21ª edição da Carta do Seguro (Mockup)

CNseg participa do lançamento do "Programa Recomeço"
O presidente da CNseg, Marcio Coriolano, discursou, na noite do dia
16, em evento que marcou a apresentação do “Programa Recomeço”,
da Seguradora Líder, no hotel Rio Othon Palace, no Rio de Janeiro. Ele
parabenizou à Seguradora Líder pela atual governança corporativa
que está reinventando a gestão do Seguro DPVAT, o que propiciou a
criação do Programa. “A CNseg apoia entusiasticamente o ‘Programa
Recomeço’ e, como entidade que congrega e representa o setor
segurador, não medirá esforços para envolver suas associadas na
iniciativa”, disse o presidente da Confederação.
Ao lançar o Programa, o diretor-presidente da Seguradora Líder, Ismar Tôrres, explicou que a iniciativa busca proporcionar
novas oportunidades aos beneficiários do Seguro DPVAT. “A Seguradora Líder acredita que o seu papel no amparo às vítimas de acidentes de trânsito não deve estar restrito ao pagamento das indenizações. A crença em fazer mais e reforçar o
caráter social do seguro foi o que levou à criação do Programa”.
Na ocasião, houve também a participação do diretor geral da Escola Nacional de Seguros, Renato Campos e, a palestra
“Motivação e Foco para superar limites”, apresentada pelo atleta paraolímpico, Fernando Fernandes, além da participação
do presidente do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do
Sul, Guacir de Llano Bueno, e dos alunos da primeira turma do
curso-piloto de qualificação do Programa.
O projeto tem como objetivo auxiliar os mais de 3 milhões
de segurados pelo Seguro DPVAT que sofreram algum tipo
de invalidez na ressocialização, qualificação e reinserção no
mercado de trabalho. Eles representam mais de 75% dos 4
milhões totais de segurados pelo DPVAT. Dados do IBGE
mostram que 45 milhões de brasileiros possuem alguma deficiência, mas somente 403 mil estão empregados.

16

17

Agosto de 2018

CNseg compõe Comitê criado pelo Ministério da Fazenda
O Ministério da Fazenda divulgou as Portarias 356 e 355, de 17 de agosto de 2018, que designam, respectivamente, o
presidente da CNseg, Marcio Coriolano, e a diretora de Relações Institucionais da Confederação, Miriam Miranda, como
membros do Comitê de Avaliação e Seleção de Conselheiros do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros
Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização (CAS-CRSNSP). O Comitê foi criado pela Portaria MF nº 351, de
24 de julho de 2018 e, é formado, também, pelo presidente do Conselho de Recursos, como membro nato, e por representantes da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Susep.

CNseg e Ibmec-RJ levam disciplina sobre seguro para alunos dos cursos de graduação
A Confederação das Seguradoras assinou um convênio de cooperação acadêmica com o Centro Universitário Ibmec-RJ
para a oferta de disciplina eletiva sobre o seguro a alunos dos cursos de graduação. A iniciativa inédita, que tem por
objetivo disseminar a cultura do seguro entre estudantes e futuros profissionais de diversas áreas do conhecimento, contempla também a concessão de duas bolsas de estudo semestrais
para alunos que tiverem interesse em desenvolver artigos e
estudos na temática do seguro. Pelo acordo, o tema do direito
do seguro passará a ser uma matéria eletiva na grade curricular
dos cursos de Direito, Economia e Administração do Ibmec-RJ
(unidade Centro). A assinatura do convênio foi realizada na
presença do reitor, Marcelo Ferreira Lourenço, e do presidente
da CNseg, Marcio Coriolano. O consultor jurídico da Presidência
da Confederação, Luiz Tavares, e a superintendente jurídica, Glauce Carvalhal, idealizadora do convênio, também participarão. Para Coriolano, o convênio amplia o “Programa de Educação em Seguros”, que tem por objetivo levar conhecimento
estruturado e informações qualificadas e compreensíveis à sociedade em geral.

Benefícios e desafios da Lei Geral de Proteção de Dados
A coleta e utilização de dados pessoais no Brasil passarão por uma grande revolução a partir da entrada em vigor da Lei
Geral de Proteção de Dados. Foi o que afirmaram os especialistas ouvidos por mais de 400 profissionais de seguros no
“Workshop Proteção de Dados Pessoais”, realizado pela CNseg no dia 24 de agosto.
Na abertura do evento, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, destacou a entrada do país em um seleto grupo de
países nos quais os dados são cada vez mais protegidos e a relação entre consumidores e prestadores de serviço, mais
transparente. “Nossa tarefa principal, a partir deste evento e de
outras ações desenvolvidas pela CNseg, é mensurar o alcance
da nova lei na proteção dos dados em processo e rotina. Para
nós, do campo do seguro, as mudanças são mais impactantes
porque os dados demográficos são a matéria-prima da nossa
atividade, desde a tarifação, passando pela subscrição de riscos
até a etapa da regulação da indenização”, comentou.
O evento contou com dois painéis temáticos:
“A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e o setor de seguros: oportunidades e desafios interpretativos” - os
participantes do painel contextualizaram o processo de aprovação do projeto, bem como os efeitos a longo prazo. Danilo
Doneda e Mario Viola, doutores em Direito pela UERJ e especialistas em Proteção de Dados, foram os palestrantes e a
moderação foi realizada por Glauce Carvalhal, superintendente Jurídica da CNseg.
“Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 – Desafios para adequação e regulação” - os obstáculos necessários para que
prestadores de serviço possam se adequar à lei foi o principal tema da mesa. Além de Danilo e Mário, participou da mesa
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a professora de Direito Civil da UnB, Laura Schertel Mendes, com moderação de Washington Luís B. da Silva, presidente da
Comissão Jurídica da CNseg.
A cobertura completa do evento está disponível no Portal da CNseg, confira!

Eventos com participação da FenaSaúde
A Federação Nacional de Saúde Suplementar continua participando de inúmeros eventos do setor. Confira abaixo:
• 18º Congresso Nacional do MPCON- BH
Palestrante: Solange Beatriz Palheiro Mendes
Tema: “O Futuro da Saúde Suplementar no Brasil”
Realizado em 10 /08/18, em Belo Horizonte
• Audiência Pública – CDH - Senado Federal
Debatedor: José Cechin
Tema: “Os impactos das politicas de Estado frente a saúde suplementar e suas consequências no SUS”
Realizado em 13/08/18, em Brasília
• Hospital Israelita Albert Einstein
Fórum de Líderes do Setor da Saúde
Debatedora: Solange Beatriz Palheiro Mendes
Realizado em 13/08/18, em São Paulo
• IESS- Instituto de Estudos da Saúde Suplementar
Seminário Internacional do IESS
Painelista: José Cechin
Tema: “Qualidade Assistencial e Segurança do Paciente em Serviços de Saúde”
Realizado em 15/08/18, em São Paulo
• IESS- Instituto de Estudos da Saúde Suplementar
Congresso Jurídico do IESS
Participante da abertura: José Cechin
Realizado em 16/08/18, em Brasília
• Seminário Summit Saúde Brasil 2018
Jornal Estado de São Paulo:
Debatedor: José Cechin
Tema: “Saúde Suplementar: Desafios e Alternativas do Setor”
Realizado em 17/08/18, em São Paulo.
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