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Grandes e Novos Desafi os

Apresentação

O ano de 2010 foi marcado por grandes e novos desafi os para o mercado 
segurador brasileiro. Mais que isso, indicou as diretrizes para que possamos 
perseguir o crescimento sustentado do setor nos próximos anos, reforçando 
sua importância para o desenvolvimento socioeconômico do País e ampliando 
os canais de interlocução com a sociedade em geral.

Estamos, de fato, vivendo uma nova era, em que o intercâmbio mais efi caz 
com o consumidor passa a ser o norte signifi cativo do setor de seguros. O ano 
em que se comemorou o aniversário de 20 anos do Código de Defesa do Con-
sumidor foi também o primeiro de atuação do Comitê de Relações de Consu-
mo, criado pela CNSeg, e da realização de duas conferências cujos debates 
miraram na busca pelo aperfeiçoamento da comunicação e da aproximação 
com o consumidor. 

Esse posicionamento não poderia ser diferente, no momento em que amplia-
mos a discussão em torno das reais possibilidades de crescimento do merca-
do segurador diante dos novos cenários que vêm sendo desenhados no país. 

A ascensão das classes C e D deverá introduzir mais 100 milhões de consu-
midores no mercado, os quais precisam conhecer e aprender a cultura do 
seguro. O desafi o, agora, é criar produtos mais simples e adequados a este 
público. Isso signifi ca abrir novos canais de distribuição e investir na adoção de 
program as de educação fi nanceira, que levem as pessoas ao consumo ético e 
consciente, fundamento básico para a formação do hábito de poupança.

Aliado a vários outros fatores, o avanço econômico das classes populares 
impactou positivamente sobre os segmentos do mercado. Em 2010, todas 
as carteiras cresceram e o setor de seguros fechou o ano com movimen-
to de aproximadamente R$179,3 bilhões, representando um crescimento de 
12,78% em relação a 2009 e atingindo a participação de 5,05% do Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro.

Tão signifi cativo quanto apresentar os resultados fi nanceiros do setor, é co-
nhecer o volume de recursos que as seguradoras repassam à sociedade, por 
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meio do pagamento de indenizações, resgates e benefícios. Importante indi-
cador do papel social desempenhado pelas empresas, o Balanço Social que 
segue anexo aponta números bastante relevantes. A publicação mostra ainda 
que houve um crescimento expressivo nos investimentos realizados pelas em-
presas na área de recursos humanos e nas ações de responsabilidade social. 
Esses resultados só demonstram que estamos cada vez mais empenhados 
em atuar como grandes geradores de benefícios para a sociedade. 

Em 2010, a força da união entre os principais agentes do setor foi determinan-
te para impedir que prosperasse a ideia de criação de uma seguradora estatal. 
A CNSeg atuou com fi rmeza e demonstrou a sua importância como referência 
na interlocução com o mercado, a sociedade e o Governo, na defesa dos inte-
resses do setor e associadas.

Nos próximos anos, o crescimento do mercado segurador e da sua contribui-
ção para a economia nacional será ainda maior. A Copa do Mundo de 2014, 
as Olimpíadas de 2016 e as obras do PAC devem impulsionar o segmento de 
seguro garantia e transformar o Brasil no mercado com maiores perspectivas 
de negócios para as seguradoras no mundo.

Para que possamos aproveitar de maneira consistente todas as oportunidades 
que se apresentam é preciso trabalhar intensamente no sentido de aperfeiçoar 
os nossos produtos, práticas e relacionamento com os públicos de interesse. 

Gerar conhecimento, valorizar a importância do setor e dialogar sempre com a 
sociedade serão as metas que perseguiremos nessa longa jornada, de forma 
a alcançar a missão e os objetivos registrados na Carta de Itaipava. Soma-se 
a isso o esforço contínuo para a criação de uma política nacional de seguros. 
Temos plena consciência de que os desafi os e percalços serão muitos, mas 
não há sombra de dúvida de que estamos no caminho certo.     

Jorge Hilário Gouvêa Vieira
Presidente da CNSeg
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Carta de Itaipava

Reunida em Itaipava, no Rio de Janeiro, a Diretoria da CNSeg – Confederação Nacional das Empresas de 
Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização discutiu sua identidade e suas 
metas, traçando os objetivos que refl etem os anseios do Mercado traduzidos em ações que, sob a administra-
ção de seu Presidente, levarão a Confederação ao norte desejado. A saber:

1. É Missão da CNSeg promover o desenvolvimento do Mercado de Seguros Gerais, de Previdência Privada 
e Vida, de Saúde Suplementar e de Capitalização, visando ao atendimento das necessidades dos cidadãos 
brasileiros, através do apoio e do fortalecimento de suas Associadas, representando-as perante à Socie-
dade e ao Poder Público;

2. No cumprimento de sua Missão, à CNSeg, como entidade maior de representação, cabe coordenar as 
ações de suas Federações e homogeneizar seus interesses junto à Sociedade, ao Poder Público e, espe-
cialmente, frente aos órgãos reguladores do Setor;

3. A ação da CNSeg visa:

a) A crescente participação do Setor na economia brasileira;

b) A promoção do Seguro, da Previdência Privada, Saúde Suplementar e da Capitalização em todas as 
suas vertentes, expondo à Sociedade seu papel de promotores do desenvolvimento, de agentes do 
progresso e partícipes do futuro;

c) O incentivo e a adoção de Práticas e Condutas que distingam o Setor;

d) A inclusão de novos consumidores para os produtos e serviços do Setor, especialmente através do 
apoio ao desenvolvimento de novas coberturas e novos padrões operacionais;

e) O incentivo à pesquisa e à criação de conhecimento no Setor, estabelecendo Convênios com a Escola 
Nacional de Seguros e com outros centros de ensino no Brasil e no Exterior, para ações de desenvolvi-
mento do conhecimento e uso político, social e econômico dos produtos e serviços de suas Associadas 
e suas Filiadas;

 f) A cooperação com os órgãos reguladores, visando ao aprimoramento do Marco Regulatório do Setor, espe-
cialmente na busca de sua simplifi cação e consequente redução de custos, em benefícios do consumidor;

g) O desenvolvimento de estudos e a manutenção de bases de dados para uso compartilhado por suas 
Associadas e suas Filiadas;

h) A prevenção e o combate sistemáticos ao abuso e à fraude nas operações do Mercado Segurador;

i)  A identifi cação e o enfrentamento dos fatores inibidores de crescimento do Setor; 

j)  O fortalecimento do setor em todos os seus segmentos, considerando a pluralidade das empresas que 
nele atuam.

4. Para a consecução de seus objetivos, a CNSeg deverá buscar a profi ssionalização de sua gestão, imple-
mentando, desde já, as seguintes medidas:

a) Modifi car seu Estatuto Social para a transformação da atual Diretoria em um Conselho Diretor;

b) Criar, em sua estrutura, o cargo de Diretor Executivo que, subordinado ao Presidente da CNSeg, será o 
responsável pela execução das operações da CNSeg.
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5. Nos próximos três anos, a atual Administração da CNSeg deverá:

c) Incrementar programas de esclarecimento, para o público em geral, dos produtos e serviços oferecidos 
pelo Setor;

d) Desenvolver campanhas de valorização da marca “SEGURO”, junto à Sociedade, fi xando a CNSeg 
como o órgão representativo do Setor;

e) Desenvolver estudos visando à proposição de modifi cações na Legislação do Setor, sobretudo com a 
revisão do Decreto–Lei  no 73/66;

f)  Consolidar o Conselho de Ética como órgão de verifi cação do cumprimento das normas de conduta 
ética pelas Associadas e como ambiente precursor da autorregulação do Setor;

g) Revisar a estrutura de gestão da Central de Serviços, visando à expansão e melhoria dos serviços pres-
tados às Associadas e suas Filiadas;

h) Implementar, em sua estrutura, a criação de uma área de desenvolvimento para o apoio às suas próprias 
iniciativas, às iniciativas de suas Associadas e suas Filiadas;

i)  Apoiar a gestão dos riscos do agronegócio, dos riscos fi nanceiros e dos riscos ambientais, através do 
desenvolvimento do Seguro Rural, dos Seguros de Crédito e de Garantia e dos Seguros Ambientais, 
substituindo a Administração Pública na análise, na subscrição e na fi scalização desses riscos, medindo 
previamente seus prováveis alcances e ressarcindo seus reais efeitos;

j)  Participar das iniciativas que visem à implementação do Microsseguro;

k) Revisar o modelo de representação regional da Confederação; 

l)  Fixar programa interno de desenvolvimento de seu quadro de pessoal.

Dada a importância deste encontro, os Dirigentes da CNSeg que participaram do evento de Planejamento 
fi rmam este documento denominado “Carta de Itaipava”, onde estão relacionados os principais marcos 
aprovados.

Itaipava, RJ, 21 de agosto de 2010.

Jorge Hilário Gouvêa Vieira
Patrick Antônio Claude de Larragoiti Lucas
Jayme Brasil Garfi nkel
Marcio Serôa de Araujo Coriolano
Marco Antonio Rossi
Ricardo José da Costa Flores
Antonio Cássio dos Santos
Nilton Molina
Alexandre Malucelli

Antonio Eduardo M. de Figueiredo Trindade
Luis Emilio Maurette
Luiz Tavares Pereira Filho
Mário José Gonzaga Petrelli
Paulo Miguel Marraccini
Pedro Cláudio de Medeiros B. Bulcão
Pedro Pereira de Freitas
Pedro Purm Junior
Renato Campos Martins Filho
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O Sistema Nacional de Seguros Privados é 
composto pelo Conse lho Nacional de Segu-
ros Privados (CNSP), pela Superintendência de 
Seguros Privados (Susep) e pelas sociedades 
autorizadas a operar em seguros privados, res-
seguros, capitalização, entidades abertas de 
previdência complementar, englobando ainda 
correto res de seguros e resseguros, conforme 
previsto no Decreto-Lei n° 73, de 21 de novem-
bro de 1966, que foi posteriormente modifi cado 
pelos Decretos-Lei nºs 296/1967 e 168/1967, 
pelas Leis nºs 10.190/2001 e 8374/1991 e 
pelas Leis Complementares nºs 126/2007 e 
137/2010. 

A formulação da política de seguros privados, o 
estabelecimento de suas normas e a fiscalização 
das operações no mer cado nacional são de 
competência privativa do Governo Federal.

Conselho Nacional de 
Seguros Privados – CNSP
O Conselho Nacional de Seguros Privados 
é composto pelo ministro da Fazen da, que o 
preside, pelo superintendente da Susep e por 
representan tes do Ministério da Justiça, do Mi-
nistério da Pre vidência e Assistência Social, do 
Banco Central do Brasil e da Comissão de Va-
lores Mobiliários. 

Destacam- se as seguintes atividades de com-
petência privativa do CNSP: 

Regular a constituição, organização, funcio-• 
namento e fiscalização dos que exercem ati-
vidades subordinadas ao Sistema Nacional 
de Seguros Privados, bem como a aplicação 
das penalidades previstas;  
Fixar as características gerais dos contratos • 
de seguro, previdência complementar aber-
ta, capitalização e resseguro;

Sistema Nacional de Seguros Privados
Estabelecer as diretrizes gerais das opera-• 
ções de resseguro;  
Conhecer os recursos de decisão da Susep;•   
Prescrever os critérios de constituição das • 
sociedades seguradoras, de capitalização, 
entidades abertas de previdência comple-
mentar e resseguradores, com fixação dos 
limites legais e técnicos das respectivas ope-
rações;  
Disciplinar a corretagem do mercado e a • 
profissão de corretor. 

Conselho de Recursos do 
Sistema Nacional de Seguros 
Privados, de Previdência e de 
Capitalização – CRSNSP 
O Conselho de Recursos do Sistema Nacio nal 
de Seguros Privados, de Previdência e de Ca-
pitalização é um órgão colegiado integrante da 
estrutu ra básica do Ministério da Fazenda, cria-
do em outubro de 1998 pela MP-1689-5 que 
alterou a Lei nº 9.649 de maio do mesmo ano. 
Tem por finalidade o julgamento, em última ins-
tância administrativa, dos recursos de decisões 
da Susep. O CRSNSP é inte grado por seis con-
selheiros titulares e respectivos suplentes, sen-
do um represen tante do Ministério da Fazenda, 
a quem cabe a Presidência, um representante 
da Susep, um representante da Secretaria de 
Direito Econô mico do Ministério da Justiça, um 
representan te da Fenaseg, um representante 
da FenaPrevi e um representante da Fena cor. 
Atua ainda junto ao CRSNSP um procurador da 
Fazenda Nacional, opinando sobre os recursos 
e prestando assessoramento jurídico ao presi-
dente do Conselho nas sessões de julgamento. 
As reuniões do Conselho são públicas e de-
mandam a presença de, no mínimo, dois terços 
de seus membros.



13

Superintendência de Seguros Privados - Susep 
para melho ria da governança corporativa das 
entidades do setor. Dentre essas mudanças, 
destacam-se a implementação de uma supervi-
são baseada em risco e a introdução de novas 
regras de solvência para o mercado.

Entre as importantes medidas adotadas em 
2010 constam os normativos propostos pela 
Susep e aprovados no CNSP que alteram di-
versos aspectos relacionados à saúde fi nan-
ceira do mercado supervisionado. Uma das 
resoluções sancionadas pelo CNSP refere-se 
à modernização de algumas regras referentes 
aos critérios para investimentos pelas socieda-
des seguradoras, de previdência, capitalização 
e resseguradoras. Conforme estabelecido no 
texto, operações com derivativos serão permiti-
das somente para proteção da carteira.

Orientadas pelas lições da crise fi nanceira de 
2008, todas as operações com derivativos pas-
saram a constar em sistemas de registro e li-
quidação fi nanceira de ativos autorizados pelo 
Banco Central e pela Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM), sendo vedada a realização de 
operações na modalidade “sem garantia”.

Outro normativo editado refere-se aos requeri-
mentos de capital para fi ns de solvência. Con-
forme as práticas internacionais de supervisão, 
a partir de janeiro de 2011 as seguradoras de-
verão possuir capital adicional para cobrir riscos 
de crédito, também presentes nas operações 
de resseguro e retrocessão, que são ferramen-
tas utilizadas pelas seguradoras para transfe-
rência de riscos. 

A exposição a imóveis foi limitada, ao mesmo 
tempo em que se procurou excluir intangíveis 
e outros ativos como obras de arte e pedras 
preciosas. 

Em 2010, o mercado de seguros apresentou 
cres cimento de 17,58% em relação a 2009, su-
perando com folgas a variação do PIB brasileiro.

O País também se prepara para a implanta-
ção dos microsseguros, produtos que visam 
beneficiar a população de baixa renda. O mi-

A Superintendência de Seguros Privados é uma 
autarquia vinculada ao Ministério da Fa zenda 
que tem a função de regular e fiscalizar os mer-
cados de seguros, previdência complementar 
aberta, capitalização, resseguros e os correto-
res habilitados. 

É administrada por um Conselho Diretor, com-
posto pelo superintendente e por quatro direto-
res. Também integram o Colegiado, sem direto 
a voto, o Secretário-Geral e o Procurador-Geral. 
Compete ao Colegiado fi xar as políticas gerais 
da Autarquia, com vistas à ordenação das ativi-
dades do mercado; cumprir e fazer cumprir as 
deliberações do CNSEP; e aprovar instruções, 
circulares e pareceres de orientação em maté-
rias de sua competência.

A presidência do Colegiado cabe ao superinten-
dente que tem, ainda, como atribuições, promo-
ver os atos de gestão da Autarquia e sua repre-
sentação perante o Governo e a sociedade.

A superintendência da Susep foi ocupada até 
abril de 2010 por Armando Vergilio dos Santos 
Junior, que se afastou do cargo para concorrer 
à eleição para a Câmara dos Deputados, sendo 
substituído por Paulo dos Santos.  

Em dezembro de 2010, o Colegiado da Susep 
apresentava a seguinte composição:

Superintendente Paulo dos Santos 

Diretor Técnico Alexandre Penner 

Diretor de Autorizações Murilo Matos Chaim 

Diretor de Fiscalização Paulo Roberto Fleury Araújo 

Diretora de Administração Vera Lucia Ribeiro Barreto Paes 

Secretário-Geral Eduardo Hitiro Nakao 

Procurador-Geral Luciano Portal Santanna 

Nos últimos anos, a Susep vem promovendo 
mu danças importantes em sua atuação regu-
latória, buscando alinhamento com as melho-
res práti cas internacionais de supervisão e de 
fiscalização do mercado de seguros, com vistas 
a promover transparência e criar mecanismos 
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crosseguro será a principal ferramenta para a 
inclusão social e fi nanceira de cerca de 100 mi-
lhões de pessoas, que hoje não estão cobertas 
por seguros. 

Em março de 2010, a Susep criou a Comissão 
Especial Permanente, reunindo a alta direção 
da Autarquia e os principais líderes do setor, 
com a finalidade de analisar o momento eco-
nômico dos seguros e propor alternativas que 
elevem o cres cimento e o desenvolvimento dos 
mercados su pervisionados.

Em dezembro do mesmo ano, o Colegiado da 
Susep aprovou seu Planejamento Estratégico 
para o período de 2011 a 2015, com as princi-
pais defi nições para que, ao fi nal desse prazo, 
seja alcançada a visão de futuro de “ser reco-
nhecida pela excelência na supervisão e no fo-
mento dos mercados supervisionados”.

Reestruturação Susep 
Com a publicação do Decreto nº 7.049, de 
2009, a Superintendência de Seguros Privados 
iniciou o processo de reestruturação organiza-
cional de forma a adequar a estrutura de car-
gos e funções às suas atribuições. Além dos 
34 novos cargos co missionados, a medida irá 
fortalecer a atuação da Susep junto aos con-
sumidores de seguros e ao público em geral, 
conforme previsão legal asso ciada à contrata-
ção de 136 novos servidores con cursados, os 
quais tomaram posse no período de outubro a 
dezembro de 2010. 

As principais modificações realizadas englo-
bam a extinção dos antigos departamentos e a 
criação de oito co ordenações-gerais, raciona-

lizando, estruturando melhor e distribuindo as 
atividades técnicas e la borais até então desem-
penhadas. As quatro dire torias, que no modelo 
anterior não possuíam vín culo hierárquico direto 
com os setores técnicos, passaram a respon-
der legalmente por atribuições e competências 
específicas, divididas entre as áreas de Fisca-
lização, Técnica, Autorização e Ad ministrativa, 
da seguinte forma: 

Na Diretoria de Autorizações (Dirat) estão • 
aloca das as Co ordenações-Gerais de Regis-
tro e Autori zações (CGRAT) e de Produtos 
(CGPRO); 

Na Diretoria Técnica (Ditec) está a Coorde-• 
nação-Geral de Monitoramento de Solvência 
(CGSOA), responsável pelo acompanhamen-
to dos passivos e ativos, do patrimônio e dos 
riscos inerentes às operações de seguros; 

Na Diretoria de Fiscalização (Difi s) estão a • 
Co ordenação-Geral de Fiscalização Direta 
(CGFIS) e a nova Coordenação-Geral de Jul-
gamentos (CGJUL), onde serão administra-
dos e julgados todos os processos adminis-
trativos sancionadores;  

Na Diretoria de Administração (Dirad), estão • 
as Coordenações-Gerais de Administração 
(CGA DM), de Planejamento (CGPLA) e de 
Tecnologia da Informação (CGETI) ;  

Na estrutura do Gabinete, reportando-se • 
direta mente ao Superintendente, ficaram a 
Auditoria In terna, a Corregedoria, a Procura-
doria Federal junto à Susep e a Secretaria-
Geral, a qual incorporou o Setor de Aten-
dimento ao Público, ampliado nesse novo 
modelo com o propósito de prestar melhor 
atendimento ao consumidor de seguros e ao 
pú blico em geral.
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A Lei nº 9.656/98 define Operadora de Plano 
de Assistência à Saúde como sendo a pes-
soa jurídica constituída sob a modalidade de 
sociedade civil ou comercial, cooperativa ou 
entidade de autogestão, que opere produto, 
serviço ou contrato de prestação continua-
da de serviços ou cobertura de custos assis-
tenciais a preço pré ou pós-estabelecido, por 
prazo indeterminado. Sua finalidade é garantir, 
sem limite financeiro, a assistência à saúde, 
pela faculdade de acesso e atendimento por 
profissionais ou serviços de saúde, livremente 
escolhidos, integrantes ou não de rede creden-
ciada, contratada ou referenciada, visando a 
assistência médica, hospitalar e odontológica, a 
ser paga integral ou parcialmente às expensas 
da operadora contratada, mediante reembolso 
ou pagamento direto ao prestador, por conta e 
ordem do consumidor. 

O setor de Saúde Suplementar compreende as 
seguintes modalidades de operação: 

Administradora de Benefícios:•  pessoa ju-
rídica que propõe a contratação de plano 
coletivo na condição de estipulante ou que 
presta serviços para pessoas jurídicas con-
tratantes de planos privados e coletivos de 
assistência à saúde. 

Autogestão:•  entidades que operam serviços 
de assistência à saúde ou empresas que, por 
intermédio de seu departamento de recursos 
humanos, responsabilizam-se pelo plano pri-
vado de assistência à saúde de seus empre-
gados ativos, aposentados, pensionistas e 
ex-empregados e respectivos grupos familia-
res assim como a participantes e dependen-
tes de associações de pessoas físicas ou ju-
rídicas, fundações, sindicatos, entidades de 
classes profissionais ou assemelhados.

Cooperativa Médica:•  sociedade de pesso-
as sem fins lucrativos, constituída conforme 
o disposto na Lei nº 5.764/71 (Lei Geral do 
Cooperativismo), que opera planos privados 
de assistência à saúde.

Cooperativa Odontológica:•  sociedade de 
pessoas sem fins lucrativos, constituída con-
forme o disposto na Lei nº 5.764/71 (Lei Ge-

Sistema de Saúde Suplementar
ral do Cooperativismo), que opera exclusiva-
mente planos odontológicos.

Filantropia:•  entidades sem fins lucrativos 
que operam planos privados de assistência 
à saúde e tenham obtido Certificado de Enti-
dade Filantrópica junto ao Conselho Nacional 
de Assistência Social (CNAS) e Declaração 
de Utilidade Pública Federal, Estadual ou 
Municipal junto aos órgãos competentes. 

Medicina de Grupo:•  empresas ou entidades 
que operam planos privados de assistência à 
saúde, excetuando-se aquelas classificadas 
nas modalidades anteriores. 

Odontologia de Grupo:•  empresas ou en-
tidades que operam exclusivamente pla-
nos odontológicos, excetuando-se aquelas 
classificadas nas modalidades anteriores. 

Seguradora Especializada em Saúde:•  soci-
edades seguradoras autorizadas a operar 
seguro saúde, devendo seu estatuto vedar 
a atuação em quaisquer outros ramos de 
segu ro. Em 2001, a Lei nº 10.185 exigiu que 
as seguradoras que já atuavam no segmento 
de seguro-saúde se transformassem em se-
guradoras especializadas, passando a estar 
subordinadas a uma nova estrutura de regu-
lação e fiscalização vinculada ao Ministério da 
Saúde, em conjunto com outras modalidades 
de operadoras de planos de saúde privados. 

Conselho de Saúde 
Suplementar - CONSU 
Criado pela Lei nº 9.656/98 e posteriormente 
alterado pelo Decreto nº 4.044, de 6 de de-
zembro de 2001, o Conselho de Saúde Suple-
mentar é órgão colegiado integrante da estru-
tura regimental do Ministério da Saúde, sendo 
composto pelo Ministro da Justiça, que o pre-
side, e pelos ministros da Saúde, da Fazenda 
e do Plane jamento, Orçamento e Gestão, além 
do presi dente da ANS, que atua como secretá-
rio das reuniões. O CONSU tem competência 
para de sempenhar as seguintes atividades: 

• Estabelecer e supervisionar a execução de 
políticas e diretrizes gerais do setor de saúde 
suplementar; 
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• Aprovar o contrato de gestão da ANS; 
• Supervisionar e acompanhar as ações e o 

funcionamento da ANS; 
• Fixar diretrizes gerais para a constituição, a or-

ganização, o funcionamento e a fiscalização 
das empresas operadoras de produtos, dos 
quais trata a Lei nº 9.656/98;

• Deliberar sobre a criação de câmaras técni-
cas, de caráter consultivo, de forma a subsi-
diar as decisões. 

Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS 
Criada pela Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 
2000, a ANS é autarquia sob regime especial, 
vinculada ao Ministério da Saúde. Sua missão 
é promover a defesa do interesse público na 
assistência suplementar à saúde, regulando as 
operadoras setoriais, inclusive quanto às suas 
relações com prestadores e consumidores, 
contribuindo assim para o desenvolvimento das 
ações de saúde no País. Entre suas competên-
cias, destacam-se as seguintes: 

•  Propor políticas e diretrizes gerais ao Conse-
lho Nacional de Saúde Suplementar - CONSU, 
para a regulação do setor de saúde suple-
mentar; 

•  Estabelecer parâmetros e indicadores de 
qualidade e de cobertura em assistência à 
saúde para os serviços próprios e de tercei-
ros oferecidos pelas operadoras;

• Estabelecer normas para ressarcimento ao 
Sistema Único de Saúde;

•  Normatizar os conceitos de doença e lesão 
preexistentes; 

•  Definir, para fins de aplicação da Lei nº 9.656, 
de 1998, a segmentação das operadoras e ad-
ministradoras de planos privados de as sistência 
à saúde, observando suas peculia ridades;

•  Decidir sobre o estabelecimento de subseg-
mentações aos tipos de planos definidos nos 
incisos I a IV do art. 12 da Lei nº 9.656, de 
1998;

•  Autorizar reajustes e revisões das contrapres- 
ta ções pecuniárias dos planos privados de 
assistência à saúde, de acordo com parâme-
tros e diretrizes gerais fixados conjuntamente 
pelos Ministérios da Fazenda e da Saúde;

•  Expedir normas e padrões para o envio de in-
formações de natureza econômico-financeira 
pelas operadoras, com vistas à homologação 
de reajustes e revisões;

• Fiscalizar as atividades das operadoras de 
planos privados de assistência à saúde e ze-
lar pelo cumprimento das normas atinentes a 
seu funcionamento;

•  Articular-se com os órgãos de defesa do 
consumidor, visando a eficácia da proteção 
e da defesa do consumidor de serviços pri-
vados de assistência à saúde, observado o 
dispos to na Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990. 

Câmara de Saúde 
Suplementar - CAMSS 
Órgão de caráter consultivo da estrutura da 
ANS, conforme a Lei nº 9.961/2000, cujo prin-
cipal objetivo é promover a discussão de temas 
relevantes para o setor de saúde suplementar 
no Brasil, além de dar subsídios às decisões da 
ANS. A Câmara de Saúde Suplementar é inte-
grada pelos seguintes membros: 

•  pelo Diretor-Presidente da ANS, ou seu subs-
tituto, na qualidade de Presidente; 

•  por um diretor da ANS, na qualidade de Se-
cretário; 

•  por um representante de cada um dos se-
guintes ministérios: Fazenda, Previdência e 
Assistência Social, Trabalho e Emprego, Jus-
tiça e Saúde; 

•  por um representante de cada órgão e enti-
dade a seguir indicados: Conselho Nacional 
de Saúde; Conselho Nacional dos Secretá-
rios Estaduais de Saúde; Conselho Nacional 
dos Secretários Municipais de Saúde; Con-
selho Federal de Medicina; Conselho Federal 
de Odontologia; Conselho Federal de Enfer-
magem; Federação Brasileira de Hospitais; 
Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, 
Estabelecimentos e Serviços; Confederação 
das Santas Casas de Misericórdia, Hospi tais 
e Entidades Filantrópicas; Confederação Na-
cional da Indústria; Confederação Nacio nal do 
Comércio; Central Única dos Traba lhadores; 
Força Sindical; Social Democracia Sindical; 
Federação Nacional das Empresas de Se-
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•  por dois representantes de entidades a se-
guir indicadas: de defesa do consumidor; de 
associações de consumidores de planos pri-
vados de assistência à saúde; das entidades 
de portadores de deficiência e de patologias 
especiais. 

Diretoria Colegiada
Na ANS, as decisões são tomadas pela Direto-
ria Colegiada, que apresentava a seguinte com-
posição em dezembro de 2010:

ANS ORG.
VINC.

DICOL

PRESI

CAMSS

CEANS

PROGE

PPCOR

AUDIT

OUVID

DIPRO

SECEX

DIFIS

DIOPE

DIGES

DIDES

SEGER

PRESI - Presidência

SECEX - Secretaria Executiva

DICOL - Diretoria Colegiada

DIDES - Diretoria de Desenvolvimento Setorial

DIGES - Diretoria de Gestão

DIOPE - Diretoria de Normas e Habilitação de 
Operadoras

DIFIS - Diretoria de Fiscalização

DIPRO - Diretoria de Normas e Habilitação de 
Produtos

SEGER - Secretaria Geral

Órgãos Vinculados

OUVID - Ouvidoria

AUDIT - Auditoria Interna

PPCOR - Corregedoria

PROGE - Procuradoria Federal junto à ANS

CEANS - Comissão de Ética

CAMSS - Câmara de Saúde Suplementar 

Organograma da ANS

guros Privados e de Capitalização (Fe naseg) 
sucedida pela Federação Nacional de Saúde 
Suplementar (FenaSaúde); Associa ção Médi-
ca Brasileira; 

•  por um representante de cada entidade a se-
guir indicada: do segmento de autogestão de 
assistência à saúde; das empresas de medi-
cina de grupo; das cooperativas de serviços 
médicos que atuem na saúde suplementar; 
das empresas de odontologia de grupo; das 
cooperativas de serviços odontológicos que 
atuem na área de saúde suplementar; 

Maurício Ceschin Diretor-Presidente Ingressou na ANS em novembro de 2009, quando assumiu a 
Diretoria de Desenvolvimento Setorial.
Em abril de 2010 passou a acumular o cargo de  
Diretor-Presidente, em substituição a Fausto Pereira dos Santos.

Diretor de Normas e Habilitação de Produtos. Desde agosto de 2010, em substituição a Alfredo Luiz de Almeida 
Cardoso.

Eduardo Sales Diretor de Fiscalização Em Julho de 2006, assumiu o primeiro mandato à frente da 
Diretoria de Fiscalização, para onde retornou em agosto de 2010  
para o segundo mandato.

Diretor Interino de Gestão Desde outubro de 2010, em substituição a Hésio de Albuquerque 
Cordeiro.

Leandro Reis Tavares Diretor de Normas e Habilitação de Operadoras 

Diretor Interino de Desenvolvimento Setorial

Ingressou na ANS em novembro de 2009, quando assumiu a 
Diretoria de Fiscalização, onde permaneceu até agosto de 2010, 
quando se tornou titular da Diretoria de Normas de Habilitação de 
Operadoras.
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Representação Institucional do 
Mercado Segurador
Confederação Nacional das Empresas de 
Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, 
Saúde Suplementar e Capitalização - CNSeg *

vênios com a Escola Nacional de Seguros e 
com outros centros de ensino no Brasil e no 
exterior, para ações de desenvolvimento do 
conhecimento e uso político, social e econô-
mico dos produtos e serviços de suas asso-
ciadas e suas fi liadas;

•  A cooperação com os órgãos reguladores, 
visando o aprimoramento do Marco Regula-
tório do Setor, especialmente na busca de 
sua simplifi cação e consequente redução de 
custos, em benefício do consumidor;

•  O desenvolvimento de estudos e a manuten-
ção de bases de dados para uso comparti-
lhado por suas associadas e suas fi liadas;

•  A prevenção e o combate sistemáticos ao 
abuso e à fraude nas operações do mercado 
segurador;

•  A identifi cação e o enfrentamento dos fato-
res inibidores de crescimento do Setor; e o 
fortalecimento do Setor em todos os seus 
segmentos, considerando a pluralidade das 
empresas que nele atuam.

* Relatório completo no Cap III 

A CNSeg, criada em agosto de 2008, é entida-
de de caráter associativo, enquanto a Fenaseg 
continua sendo a entidade de representação 
em grau superior, de caráter sindical, associada 
à Confederação Nacional do Sistema Financei-
ro - Consif. 

A ação da CNSeg visa: 

•  A crescente participação do Setor na econo-
mia brasileira;

•  A promoção do Seguro, da Previdência Pri-
vada, da Saúde Suplementar e da Capitali-
zação em todas as suas vertentes, expondo 
à sociedade seu papel de promotores do 
desenvolvimento, de agentes do progresso 
e partícipes do futuro;

•  O incentivo e a adoção de práticas e condu-
tas que distingam o Setor;

•  A inclusão de novos consumidores para os 
produtos e serviços do Setor, especialmente 
através do apoio ao desenvolvimento de no-
vas coberturas e novos padrões operacionais;

•  O incentivo à pesquisa e à criação de co-
nhecimento no Setor, estabelecendo con-

Federação Nacional de Seguros Gerais - FenSeg *
A FenSeg está voltada para o desenvolvimen to 
das atividades específicas dos ramos de segu-
ros do segmento denominado “seguros de da-
nos”. A entidade tem por finalidade congregar e 
re presentar suas associadas, inclusive perante 
o poder público, buscando o fortalecimento dos 
segmentos econômicos por ela representados 
e de suas relações com a sociedade, de forma 
a contribuir para o desenvolvimento econômico 
e social do País. Suas fi nalidades são: 

•  Exercer a representação política e institucio-
nal dos segmentos de seguros gerais; 

•  Promover a permanente defesa dos interes-
ses do segmento representado junto ao mer-
cado, aos poderes públicos, às instituições 
da sociedade civil e demais entidades; 

•  Representar as associadas judicial ou extra-
judicialmente; 

•  Atuar na criação e aprimoramento de leis, 
normas e regulamentos que aumentem a 
eficiência do segmento econômico represen-
tado, mediante interação e cooperação com 
autoridades e instituições da sociedade civil, 
no âmbito de sua atuação; 
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•  Estabelecer e implementar políticas que vi-
sem o desenvolvimento do mercado, no âm-
bito de sua atuação; 

•  Apoiar e desenvolver ações para a implanta-
ção de políticas públicas e privadas de inte-
resse do setor representado; 

•  Promover a integração entre as associadas; 
•  Indicar ou designar representantes junto aos 

órgãos públicos e privados, no âmbito de 
sua atuação; 

•  Desenvolver pesquisas e projetos, no âmbito 
de sua atuação; 

•  Desenvolver programa de formação, qualifi-
cação e certificação profissional; 

•  Divulgar às associadas informações relevan-
tes sobre assuntos que sejam objeto de sua 
atuação; 

•  Promover a divulgação das ações do setor e 
produzir material para divulgação e aprimora-
mento da imagem institucional; 

•  Promover e realizar eventos; 
•  Constituir e coordenar Comissões Técnicas 

e Grupos de Trabalho; 
•  Dar cumprimento ao Código de Ética e im-

plementar ações de autorregulação; 
•  Atender às solicitações formuladas pelas 

suas associadas para orientar iniciativas ou 
providências ligadas ao exercício de suas 
próprias atividades; 

•  Criar e manter as estruturas indispensáveis 
à consecução de seus objetivos e ao atendi-
mento às necessidades das associadas. 

* Relatório completo no Cap. IV 

Federação Nacional de Previdência Privada e Vida - FenaPrevi *
A FenaPrevi é uma associação civil sem fi ns 
lucrativos, que congrega e representa as em-
presas e entidades integrantes dos segmentos 
de previdência privada e de seguro de vida que 
atuam no território nacional, além de instituições 
similares ou congêneres que atuem no âmbito 
regional ou nacional. 

Em dezembro de 2010, a FenaPrevi contava 
com 79 associadas efetivas, dentre as quais 64 
seguradoras e 15 entidades abertas de previ-
dência complementar sem fi ns lucrativos. 

A seguir, apresentamos a Visão, a Missão e os 
Valores da FenaPrevi:

Visão de futuro
Ser uma instituição independente, reconhecida 
e valorizada pelos associados, mercado e co-
munidade, contribuindo para o desenvolvimen-
to dos segmentos de seguros de pessoas e de 
previdência privada.

Missão
Contribuir para o desenvolvimento dos seg-
mentos de seguros de pessoas e de previdên-
cia privada, representando institucionalmente 
seus associados junto aos órgãos reguladores, 
mercado e comunidade.

Valores
•  Foco nos Associados: realizar ações alinha-

das aos interesses estratégicos, ouvindo e 

respeitando suas necessidades e avaliando 
seus impactos nas empresas;

•  Excelência Contínua: trabalhar com foco nos 
objetivos estratégicos, criando alternativas 
que tragam benefícios e resultados tangíveis 
aos associados;

•  Comunicação Transparente: disponibilizar in-
formações que agreguem valor, trabalhando 
de forma transparente junto aos associados 
e comunidade;

•  Trabalho em Equipe: desenvolver ações em 
conjunto com associados, respeitando as di-
ferenças e interesses do setor;

•  Respeito à Diversidade: desenvolver e pa-
trocinar ações que respeitem e valorizem as 
diferenças individuais e culturais;

•  Ética: preservar nossos valores, através de 
conduta íntegra como instituição indepen-
dente, visando interesses dos associados e 
comunidade;

•  Comprometimento com a Comunidade: cons-
truir credibilidade através de atuação respon-
sável e alinhada aos valores da FenaPrevi;

•  Inovação e Criatividade: desenvolver solu-
ções inovadoras e criativas para os desafi os 
do setor.

* Relatório completo no Cap. V
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Federação Nacional de Saúde Suplementar - FenaSaúde *
O presidente Marcio Serôa de Araujo Coriola-
no assumiu a Federação em março de 2010, 
substituindo o então presidente Heráclito Brito 
de Gomes Junior, para um mandato que se en-
cerrará em 2012.

A FenaSaúde, entidade de representação das 
operadoras de planos de saúde suplementar,  
re úne grupos empresariais que atuam neste seg-
mento. Entre outras tarefas, cabe à FenaSaúde 
defender a estabilização do marco regulatório 
da saúde suplementar, diagnosticar problemas, 
incentivar discussões sobre desafios do setor e 
apontar soluções efetivas para a expansão do 
mercado. A entidade chama para si a missão 
de conscientizar a sociedade sobre a importân-
cia da saúde suplementar para o Brasil. Esta é 
a síntese dos objetivos da FenaSaúde, entidade 
criada em fevereiro de 2007, com sede no Rio 
de Janeiro.

O setor de saúde suplementar enfrenta enormes 
desafi os. De um lado, há uma extensa agenda 
regulatória por parte da ANS, o que exige aten-
ção para com os diversos dispositivos que po-
dem afetar severamente o mercado. De outro, na 
saúde observa-se uma crescente incorporação 
de novas tecnologias, desejadas pelas pessoas 
e com impactos relevantes sobre os custos. 

A FenaSaúde, em seu papel de representação 
institucional perante a sociedade e o governo, 
valoriza a convergência de ideais e propósitos 
entre suas associadas, na busca de um setor 
mais equilibrado, efi ciente e capaz de atender 
aos anseios da população, respeitadas as par-
ticularidades de cada empresa. 

A união em torno desses objetivos faz da Fede-
ração uma entidade atuante e cada vez mais re-
conhecida como instituição sólida na defesa do 
mercado.

Neste contexto, a FenaSaúde tem como mis-
são contribuir para a consolidação do mercado 

privado de assistência à saúde, através da tro-
ca de experiências e avaliações de temas de 
interesse comum, do desenvolvimento de pro-
postas para o crescimento do mercado e do 
seu fortalecimento como re presentação institu-
cional das operadoras priva das de saúde su-
plementar.

A FenaSaúde tem como valores: 

•  Ser um importante meio de representação 
dos associados, através de ideias, propos-
tas e instrumentos comuns para a valoriza-
ção e sustentabilidade da atividade priva-
da de assistência à saúde e das melhores 
práticas para o atendimento da população 
beneficiária; 

•  Valorizar os associados, respeitando e aco-
lhendo sua diversidade e liberdade de opi nião;

•  Oferecer as melhores condições ao seu al-
cance para manter os associados informa-
dos sobre os principais assuntos de interes-
se comum; 

•  Manter foros permanentes de debates, troca 
de experiências, produção de conhecimento 
e desenvolvimento de propostas sobre os as-
pectos assistenciais, econômico-financeiros, 
legais, técnicos e operacionais do setor de 
saúde suplementar;

•  Buscar permanentemente o trabalho em 
equipe, incentivando a participação de todas 
as associadas; 

•  Manter agilidade no desenvolvimento dos 
trabalhos, com estruturas operacionais bem 
dimensionadas para atender às necessida-
des dos associados;

•  Buscar constantemente a transparência na 
comunicação com a sociedade;

•  Incentivar práticas de cidadania e responsa-
bilidade social. 

* Relatório completo no Cap. VI 
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Federação Nacional de Capitalização - FenaCap* 

Os sindicatos se mantêm filiados à Fenaseg, a 
qual, mesmo com a criação da CNSeg, continua 
existindo como entidade de representação sindi-
cal. As entidades abertas de Previdência Privada 
sem Fins Lucrativos es tão reunidas em um único 
Sindicato Nacional, filiado à FenaPrevi. 
 
Relação dos Sindicatos 
Sindicato das Empresas de Seguros Privados, 
de Resseguros, de Previdência Complementar 
e de Capitalização no Estado de Santa Catarina 
Presidente: Paulo Lückmann
 
Sindicato das Empresas de Seguros Privados, 
de Resseguros, de Previdência Complementar 
e de Capitalização nos Estados do Rio de 
Janeiro e do Espírito Santo 
Presidente: Luiz Tavares Pereira Filho 

Sindicato das Empresas de Seguros 
Privados, de Previdência Complementar, de 
Capitalização e de Resseguros nos Estados 
de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito 
Federal 
Presidente: Luciano Macedo de Lima 

Sindicato das Empresas de Seguros Privados, 
Resseguros, Previdência Complementar e 
Vida, Saúde Suplementar e Capitalização nos 
Esta dos da Bahia, Sergipe e Tocantins 
Presidente: Antonio Tavares Câmara 

A FenaCap é a entidade de representação ins-
titucional das empresas de capitalização, reco-
nhecida pela sociedade e por suas associadas, 
com capacidade para promover o título de ca-
pitalização como instrumento de desenvolvi-
mento econômico e social. 

Entre outros objetivos, a FenaCap promove a 
permanente defesa dos interesses do segmen-
to; representa as associadas, judicial ou extra-
judicialmente; atua na criação e aprimoramento 

de leis, normas e regulamentos que aumentem 
a eficiência deste segmento econômico. 

Está encarregada, ainda, de realizar pesquisas 
e pro jetos, promover a divulgação de ações do 
setor e cuidar do aprimoramento da imagem 
institu cional do mercado, além de contribuir 
para a formação e a qualificação, concedendo 
certifica ção profissional.
 

*Relatório completo no Cap. VII 

Sindicatos Regionais * 
Sindicato das Empresas de Seguros Privados, 
de Resseguros, de Previdência Complementar 
e de Capitalização nos Estados do Paraná e 
do Mato Grosso do Sul 
Presidente: João Gilberto Possiede 

Sindicato das Empresas de Seguros Privados, 
de Capitalização, de Resseguros e de 
Previdência Complementar no Estado do Rio 
Gran de do Sul 
Presidente: Júlio César Rosa 

Sindicato de Seguros, Previdência 
Complemen tar e Capitalização do Estado de 
São Paulo 
Presidente: Mauro César Batista
 
Sindicato das Empresas de Seguros Privados, 
de Resseguros, de Previdência Complementar 
e de Capitalização do Norte e Nordeste 
Presidente: Múcio Novaes de Albuquerque 
Cavalcanti 

Sindicato Nacional das Entidades Abertas de 
Previdência Complementar 
Presidente: Francisco Alves de Souza
 

*Relatório completo no Cap. IX
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A Federação Nacional dos Corretores de Segu-
ros Privados e de Resseguros, de Capitalização, 
de Previdência Privada e das Empresas Corre-
toras de Seguros e de Resseguros – Fenacor é 
uma entidade sindical em grau superior, reco-
nhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
através da Carta Sindical emitida em 21 de mar-
ço de 1975, que representa judicial e extrajudi-
cialmente 26 sindicatos fi liados, nas Unidades da 
Federação, e tem por fi nalidade básica proteger 
e defender os interesses da categoria econômi-
ca que representa, perante as entidades priva-
das e as autoridades públicas.

Filiada à Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo – CNC, a Fede-
ração tem ainda como missão colaborar com 
os poderes públicos nos estudos e na busca 
de soluções para os problemas relacionados à 
categoria e ao mercado de seguros; e prestar 
assistência técnica e jurídica aos sindicatos fi -
liados, incluindo a assessoria técnica e opera-
cional no atendimento aos segurados e benefi -
ciários do Seguro DPVAT, através da sua sede 
de sindicatos fi liados e respectivas delegacias 
regionais.

Além disso, por delegação de atribuições da 
Susep, cabe à Fenacor o exame de pedidos de 
registro profi ssional de corretores de seguros 
dos Ramos Elementares, Vida, Capitalização e 
Previdência Privada, de alterações cadastrais e 
ainda o recadastramento de pessoas naturais 
e jurídicas, realizado a cada três anos, desde 
2002.

Diretoria Plena
A Diretoria Plena para o mandato 2010/2014 é 
composta pelos seguintes membros:

Federação Nacional dos Corretores de Seguros - Fenacor

Presidente Armando Vergílio dos Santos Júnior 
Vice-Presidente Robert Bittar
Vice-Presidente Paulo Roberto Sousa Thomaz
Vice-Presidente Roberto Silva Barbosa
Vice-Presidente Celso Vicente Marini
Vice-Presidente Nelson Peixoto Feijó Filho
Diretor Secretário Joaquim Mendanha de Ataídes 
Diretor Tesoureiro Cláudio Simão

Vice-Presidências Regionais
Com o objetivo de agilizar o atendimento dos plei-
tos de sindicatos e profi ssionais de todas as regi-
ões do País e, dessa forma, aumentar a capilarida-
de da atuação da entidade, a Fenacor criou cinco 
vice-presidências regionais. Na atual gestão, os 
vice-presidentes regionais são Geraldo Cavalcan-
te Ramos (Norte), Carlos Alberto Valle (Nordeste), 
Dorival Alves de Sousa (Centro-Oeste), Leôncio 
de Arruda (Sudeste) e Odair Roders (Sul).

Comitê Político
O objetivo do Comitê é defender os interesses 
da categoria representada em Brasília ou mes-
mo em foros estaduais ou municipais. Tem sua 
composição formada por cinco representantes: 
os presidentes dos sindicatos do Rio Grande 
do Sul (Celso Marini) e do Distrito Federal (Dori-
val Alves); o suplente da diretoria do Sincor Goi-
ás (Jair Cunha); o diretor secretário da Fenacor 
(Joaquim Mendanha) e o vice-presidente da 
Fenacor (Roberto Barbosa).

Código de Ética
A construção do Código de Ética da Categoria 
tem por objetivo disseminar para a população 
brasileira os princípios éticos que norteiam o 
comportamento profi ssional dos corretores e 
empresas corretoras na condução de negó-
cios. É um importante passo na direção da au-
torregulação, na medida em que também foram 
criados Comitês Estaduais de Ética aos quais 
caberá julgar, em primeira instância, as denún-
cias de irregularidades praticadas por correto-
res de seguros da sua jurisdição. 

Em segunda instância, o julgamento será fei-
to pelo Comitê Nacional de Ética criado pela 
Fenacor. O resultado desse julgamento será 
encaminhado à Superintendência de Seguros 
Privados – Susep, para que sejam tomadas as 
providências previstas na legislação. 

Certifi cação Digital
Desde 2005, a Fenacor, em parceria com a Sera-
sa, está homologada como Agência Certifi cadora, 
podendo emitir Certifi cados Digitais – Fenacor.
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Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Totais

 Quantidade % Quantidade % Quantidade %

Fenacor 2.329 54% 2.890 55% 5.219 54%

AC. Oper. Serasa 1.964 46% 2.400 45% 4.364 46%

Totais 4.293 100% 5.290 100% 9.583 100%

Certifi cados Emitidos

Sistema de Excelência em Gestão Sindical – SEGS
Entidades Certifi cadas

Desempenho do SEGS 2008 2009

Sindicatos fi liados a Fenacor 26 26

Sindicatos fi liados ao SEGS 23 25

Sindicatos certifi cados no SEGS  18 24

Corretores em Atividade
A categoria dos corretores de seguros está presente em todo o território nacional, num total de 69 mil 
corretores, sendo 42,4 mil pessoas físicas e 26,8 mil pessoas jurídicas, as quais atuam nos ramos vida 
e elementares. Dentre as regiões brasileiras com maior penetração, destacamos a região Sudeste. 

Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Totais

 Quantidade % Quantidade % Quantidade %

Vida 13.888 33% 6.473 24% 20.361 29%

Todos os Ramos 28.581 67% 20.395 76% 48.976 71%

Totais 42.469 100% 26.868 100% 69.337 100%

Corretores Ativos

Corretores Ativos por Região

Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Totais

 Quantidade % Quantidade % Quantidade %

Norte 1.031 2% 696 3% 1.727 2%

Nordeste 4.116 10% 2.424 9% 6.540 9%

Centro-Oeste 2.254 5% 1.739 6% 3.993 6%

Sudeste 27.861 66% 17.047 63% 44.908 65%

Sul 7.207 17% 4.962 18% 12.169 18%

Totais 42.469 100% 26.868 100% 69.337 100%

Programa implantado em parceria com a Con-
federação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo – CNC, que incentiva o 
desenvolvimento da excelência na gestão das 
federações e sindicatos fi liados ao Sicomercio, 
por meio de critérios baseados nos fundamen-
tos do Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ). 
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Escola Nacional de Seguros 
Fundada em 1971, a Escola Nacional de Segu-
ros tem a missão de difundir o ensino, a pes-
quisa e o conhecimento em seguros. A institui-
ção atende às necessidades dos profi ssionais 
brasileiros através da educação continuada, 
ajudando-os a enfrentar um mercado com forte 
competitividade.

Diretoria

mesmo número verifi cado em 2009. Ao fi nal do 
ano, levando em conta cursos e exames, 5.969 
novas habilitações foram concedidas, conside-
rando-se as três fases do curso – Capitalização, 
Vida e Previdência e Demais Ramos.

O Curso Superior de Administração com Ênfase 
em Seguros e Previdência formou, em 2010, sua 
oitava e nona turmas cariocas, e a segunda e 
terceira na capital paulista, fechando o ano com 
281 graduandos, contando as duas cidades.

Em outubro, o Diário Ofi cial da União publicou 
portaria do Ministério da Educação, reconhe-
cendo a graduação no Rio de Janeiro. A avalia-
ção do MEC concedeu nota quatro, em escala 
que vai até cinco.

O MBA Executivo em Seguros e Resseguro, lan-
çado em 2008, continua obtendo grande acei-
tação do setor e é hoje a principal opção para 
profi ssionais que desejam se especializar. Ao 
todo, nove turmas estão em andamento, sendo 
cinco no Rio de Janeiro, três em São Paulo e 
uma Goiânia, que formou sua primeira turma. O 
MBA fechou o ano com 278 pós-graduandos.

Outros dois cursos de pós-graduação que me-
recem destaque são Gestão de Seguros – Vida 
e Previdência e Especialização em Gestão de 
Seguros. Ambos foram ministrados na modali-
dade fechada, respectivamente para profi ssio-
nais da Bradesco Vida e Previdência, em São 
Paulo, e da Par Corretora de Seguros (antiga 
Fenae Corretora), em Brasília.

No Rio de Janeiro, houve expressivo aumento 
no número de cursos técnicos fechados, inclu-
sive com empresas de outros setores. Exem-
plos dessa tendência foram a CPM Braxis, que 
fi gura entre as dez maiores empresas globais 
de tecnologia da informação, e a distribuidora 
Light, que fornece serviços de eletricidade.

Ainda na área de ensino, a modalidade a dis-
tância (EAD) permitiu a qualifi cação de profi s-
sionais que moram em lugares onde a Escola 

Presidente Robert Bittar

Diretor Executivo Renato Campos Martins Filho

Diretor de Pesquisa e 
Desenvolvimento Claudio Roberto Contador

Diretor Regional de São Paulo João Leopoldo Bracco de Lima

Diretor de Ensino Nelson Le Coq 
(até novembro de 2010) 

Superintendente 
Administrativo-Financeiro Paola Casado

Superintendente Comercial Henrique Berardinelli

Em 2010, a Escola Nacional de Seguros deu 
continuidade aos investimentos voltados para a 
expansão de suas atividades em todo o territó-
rio nacional, levando a qualifi cação profi ssional 
do setor a todas as regiões do País.

A instituição obteve êxito em sua estratégia. 
No total, foram contabilizadas mais de 36 mil 
participações em palestras, seminários e outros 
programas educacionais desenvolvidos pela 
Escola, em diversas cidades.

Mais uma vez, as 14 unidades regionais da enti-
dade foram decisivas na realização dos projetos, 
sendo que quatro representações receberam 
melhorias de infraestrutura: Ribeirão Preto, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. 

Em várias cidades foram mantidas parcerias 
com sindicatos de classe e instituições de ensi-
no, principalmente para realização de palestras 
e do Curso para Habilitação de Corretores de 
Seguros. Durante o ano de 2010, 42 cidades 
receberam turmas de formação de corretores, 
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não mantém unidade regional. Com o apoio de 
novas ferramentas e de uma metodologia que 
prioriza o atendimento personalizado, 3.649 
alunos participaram das atividades do EAD, um 
incremento de 80% em relação a 2009.

Outras atividades que vêm se destacando a 
cada ano são as palestras – ministradas nas 
grandes capitais e em cidades do interior – e 
os seminários. Juntos, esses eventos foram as-
sistidos por mais de 15 mil participantes, em 91 
diferentes cidades.

No campo editorial, a Escola manteve-se como 
referência na publicação de títulos relacionados 
a seguros, capitalização, previdência comple-
mentar, resseguro e risco. Ao longo do ano, 13 
novas obras foram lançadas, e editadas seis 
edições da Cadernos de Seguro, principal re-
vista técnica do setor, que circula ininterrupta-
mente há 30 anos.

Criado em 2009, o portal Tudo Sobre Seguros 
(www.tudosobreseguros.org.br) é um marco na 
comunicação entre o mercado de seguros e os 
públicos que com ele interagem, principalmen-
te consumidores e imprensa. Direcionado à so-
ciedade em geral, o portal tem como objetivo 
esclarecer dúvidas sobre as diversas modalida-
des de seguros.

O ambiente busca a interatividade com o inter-
nauta por meio de duas janelas: “Fale conosco” 
e “Pergunte ao especialista”. As perguntas mais 
simples são respondidas por uma equipe per-

manente e questões complexas contam com o 
auxílio de técnicos do mercado.

Na seção ‘Fases da Vida’, são detalhados to-
dos os produtos relacionados a cada estágio 
da vida, com links direcionados para crianças, 
estudantes, solteiros, casados, divorciados e 
pessoas da terceira idade.

O conteúdo do portal é atualizado periodicamen-
te, com a inclusão de informações sobre as di-
versas modalidades de seguros. Semanalmente, 
um novo tema é abordado na seção ‘O Seguro 
Cobre?’ e os textos mais robustos são revistos 
ou incluídos a cada dois meses, em média.

Ao longo do ano foram realizadas inúmeras cam-
panhas por e-mail, relacionando fatos impactan-
tes, tais como enchentes, ataques terroristas e 
desastres, às respectivas coberturas, sempre 
direcionando para áreas específi cas do site.

Em 2010, o Tudo Sobre Seguros apresentou 
crescimento expressivo, atingindo picos de até 
4.500 acessos diários e mais de 60 mil visitas 
em novembro, com média de 48 mil visitantes 
nos últimos três meses do ano.

Através de um grande esforço de divulgação 
e aculturamento, a proposta é que, gradativa-
mente, o site se consolide como referência para 
o setor e também para todos os públicos que 
não se relacionam diretamente com o mercado 
de seguros, mas que utilizam seus produtos e 
serviços.
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Novo Conceito
O setor segurador brasileiro atua nos seguintes 
segmentos: seguros gerais; de pessoas; previ-
dência aberta complementar; capitalização; e 
saúde suplementar, alcançando não só as se-
guradoras especializadas em saúde, bem como 
todas as modalidades de operadoras.

Tendo em mente que o seguro é uma forma de 
gestão de riscos empregada essencialmente 
para a proteção fi nanceira contra eventos cuja 
ocorrência, frequência e severidade são incer-
tas, entendemos ser oportuna a ampliação do 
conceito de “operações de seguros”, de forma a 
abranger as operadoras de saúde suplementar.

Fortalece esta nossa visão o fato de que, além de 
oferecerem acesso a hospitais, clínicas particula-
res e profi ssionais especializados, como as segu-
radoras especializadas em saúde, as operadoras 
das demais modalidades de planos de saúde 

também são reguladas e fi scalizadas pela ANS, 
aplicam as normas prudenciais, de solvência, os 
conceitos da mutualidade e subscrição de riscos 
em suas atividades e têm na FenaSaúde seu ór-
gão superior de representação institucional. 

Esta mudança de conceito refl ete a importância 
que nosso segmento tem hoje na economia do 
País, com signifi cativa participação no PIB, que 
já ultrapassou o patamar de 5% quando avalia-
do em termos de arrecadação. 

A fi m de tornar possível a comparação com infor-
mações disponibilizadas em informes anteriores, 
apresentamos os dados relativos à arrecadação e 
à arrecadação como percentual do PIB, sob duas 
óticas: a “ampliada”, tendo por base este novo 
conceito, e a “tradicional”, onde se considera so-
mente as seguradoras especializadas em saúde 
como integrantes do setor segurador brasileiro.         

Estrutura de Operação por 
Segmentos, Grupos e Ramos
 
Para operar no setor de seguros as sociedades 
seguradoras devem ser constituídas sob a for-
ma de sociedades anônimas, com ações nomi-
nativas (Leis no 6.404/1976 e no 10.303/2001). 
A autorização para funcionamento é concedida 
pelo superintendente da Susep, em razão de 
delegação contida na Portaria nº 151 do Minis-
tro da Fazenda, de 23/06/2004, ou pela ANS, 
no caso das sociedades seguradoras especia-
lizadas em saúde e demais operadoras de pla-
nos de saúde. 

As empresas reguladas pela Susep são autori-
zadas a operar nos ramos elementares (Não-Vi-
da), Vida ou em ambos. Aquelas que possuem 
autorização para operar exclusivamente no 
ramo Vida podem comercializar também planos 
previdenciários, conforme a Lei Complementar 
no 109/2001.

A Susep, ao regulamentar a oferta de produtos 
das seguradoras, os classifi cou em 92 ramos, 
divididos em 16 grupos, in seridos em três gran-
des segmentos: seguros gerais; de pessoas, 
que englobam as operações de previdência 
aberta complementar; e capitalização. 

O segmento de seguros gerais é integrado por 
12 grupos, que compreendem 77 ramos. Den-
tro desse segmento classifi cam-se os seguros 
de cobertura de riscos que envolvem bens e 
propriedades, e as responsabilidades inerentes 
a estas. 

No segmento de pessoas, e dentro do grupo 
Vida e Acidentes Pessoais, que é integrado por 
12 ramos, destaca-se o VGBL; no grupo Pre-
vidência estão inseridos dois tipos de planos, 
os de PGBL e os tradicionais. O segmento en-
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globa todas as operações relativas ao seguro 
de vida em geral, da formação de pecúlio e da 
complementação de aposentadoria.

O segmento de capitalização é aquele que ofe-
rece um instrumento que auxilia a população no 
esforço de constituição de reser vas fi nanceiras 
de curto e longo prazos, para a formação de 
poupança, aliado ao aspecto lúdi co do sorteio.

Segmento de Seguros Gerais 
Grupo Automóvel 
0520 - Acidentes Pessoais de Passageiros
0523 - Resp. Civil Transp. Rod. Interest. e Internac.
0524 - Garantia Estendida – Automóvel
0525 - Carta Verde
0526 - Seguro Popular de Automóvel
0531 - Automóvel
0544 - Resp. Civil Transp. Viagens Internacionais
0553 - RCF-V 

Grupo Patrimonial 
0111 - Incêndio Tradicional
0113 - Vidros
0114 - Compreensivo Residencial
0115 - Roubo
0116 - Compreensivo Condomínio
0118 - Compreensivo Empresarial
0141 - Lucros Cessantes
0143 - Fidelidade
0167 - Riscos de Engenharia 
0171 - Riscos Diversos
0173 - Global de Bancos
0176 - Riscos Diversos – Planos Conjugados
0195 - Extensão de Garantia Patrimonial
0196 - Riscos Nomeados e Operacionais 

Grupo DPVAT  
0588 - DPVAT Consórcio 1 (Categorias 1, 2, 9 e 10)
0589 - DPVAT Consórcio 2 (Categorias 3 e 4) 

Grupo Habitacional 
1066 - Habitacional – SFH 
1068 - Habitacional – Fora do SFH 

Grupo Transporte 
0621 - Transporte Nacional
0622 - Transporte Internacional
0627 – Resp. Civil Transp. Intermodal
0632 - Resp. Civil Transp. Viagem Internac.Carga
0638 - Resp. Civil Transp. Ferroviário Carga

0652 - Resp. Civil Transp. Aéreo Carga
0654 - Resp. Civil Transp. Rodoviário Carga
0655 - Resp. Civil Desvio de Carga
0656 - Resp. Civil Armador
0658 - Resp. Civil Operação Transp. Multimodal 

Grupo Riscos Financeiros 
0739 - Garantia Financeira
0740 - Garantia de Obrigações Privadas
0745 - Garantia de Obrigações Públicas
0746 - Fiança Locatícia
0747 - Garantia de Concessões Públicas
0750 - Garantia Judicial
0775 - Garantia
 
Grupo Crédito 
0819 - Crédito à Exportação Risco Comercial
0848 - Crédito Interno
0849 - Crédito à Exportação
0859 - Crédito à Exportação Risco Político
0860 - Crédito Doméstico Risco Comercial
0870 - Crédito Doméstico Risco Pessoa Física 

Grupo Responsabilidades 
0310 - Resp. Civil Adm. e Diretores (D&O)
0351 - Responsabilidade Civil Geral 
0378 - Responsabilidade Civil Profissional 

Grupo Cascos 
0433 - Marítimos
0435 - Aeronáuticos
0437 - Responsabilidade Civil Hangar
0457 - DPEM 

Grupo Rural 
1101 - Seguro Agrícola sem Cobertura do FESR
1102 - Seguro Agrícola com Cobertura do FESR
1103 - Seguro Pecuário sem Cobertura do FESR
1104 - Seguro Pecuário com Cobertura do FESR
1105 - Seguro Aquícola sem Cobertura do FESR
1106 - Seguro Aquícola com Cobertura do FESR
1107 - Seguro Florestas sem Cobertura do FESR
1108 - Seguro Florestas com Cobertura do FESR
1109 - Seguro Cédula do Produto Rural
1130 - Benfeitorias e Produtos Agropecuários
1161 - Agrícola
1162 - Penhor Rural Instit. Financeiras Privadas
1163 - Penhor Rural Instit. Financeiras Públicas 
1164 - Animais
1165 - Compreensivo de Florestas
1198 - Seguro de Vida do Produtor Rural 
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Grupo Riscos Especiais 
0234 - Riscos de Petróleo
0272 - Riscos Nucleares
0274 - Satélites 

Grupo Outros Seguros 
1279 - Seguros no Exterior
1299 - Sucursais no Exterior
 
Segmento de Pessoas 
(Vida+AP+Previdência) 
Grupo Vida 
0977 - Prestamista
0980 - Seguro Educacional
0990 - Renda de Eventos Aleatórios
0991 - Vida Individual
0992 - VGBL Individual
0993 - Vida em Grupo
0994 - VGBL Coletivo
0997 - VG/APC 

Grupo Acidentes Pessoais 
0936 - PCHV
0969 - Turístico
0981 - Acidentes Pessoais – Individual
0982 - Acidentes Pessoais – Coletivo 

Grupo Previdência 
PGBL Planos Tradicionais 

Segmento de Saúde 
Suplementar 
Regulamentado pela ANS, o segmento de saú-
de suplementar, que assegura às pessoas o 
acesso à medicina particular – hos pitais, clíni-

cas e profissionais especializados –, é integrado 
por três ramos: individual; coletiva empresarial; 
e coletivo por adesão (“associações”). 

As empresas interessadas em operar no seg-
mento de saúde suplementar, sob a forma de 
seguradora, devem ser especializadas, confor-
me disposto na Lei nº 10.185, de 2000. As ativi-
dades das demais modalidades de operadoras 
de planos de saúde são semelhantes às das 
seguradoras, por serem pautadas pelos mes-
mos conceitos do seguro: cálculo do risco e re-
gras prudenciais.  

Grupo Saúde 
Médico-hospitalar
Odontológico

Representação Institucional 
As empresas podem se filiar às Federações se-
toriais de acordo com suas áreas de atuação: 

• Federação Nacional de Seguros Gerais   
(FenSeg): 67 seguradoras

• Federação Nacional de Previdência 
Privada e Vida (FenaPrevi): 79 associadas 
efetivas, dentre as quais 64 seguradoras 
e 15 entidades abertas de previdência 
complementar sem fi ns lucrativos

• Federação Nacional de Saúde Suplementar 
(FenaSaúde): 27 associadas, sendo 12 
seguradoras especializadas em Saúde, 12 
medicinas de grupo e três odontologias de 
grupo

• Federação Nacional de Capitalização 
(FenaCap): 11 sociedades de capitalização
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de Pessoas (122,63%), para o qual con correu 
expressivamente o VGBL (crescimento de 
212,14% no período), cuja produção passou 
de R$ 11,76 bilhões em 2005 para R$ 36,70 bi-
lhões em 2010, mantendo uma trajetória cons-
tante de crescimento no período. 

Ainda no segmento de Pessoas, merecem des-
taque os seguros de Acidentes Pessoais, que 
acumularam um crescimento de 123,82% de 
2005 a 2010, com a arrecadação passando de 
R$ 1,30 bilhão para R$ 2,92 bilhões. 

Nesse mesmo período, o segmento de Segu-
ros Gerais registrou crescimento acumulado 
de 66,96%, ao passar de uma produção de 
R$ 22,55 bilhões em 2005, para R$ 37,65 
bilhões em 2010. Destaque para o acentua-
do crescimento de 343,04% no ramo de ris-
cos fi  nanceiros, tendo a produção saltado de             
R$ 202,8 milhões para R$ 898,5 milhões, e 
também para o segu ro rural, que acumulou 
crescimento de 279,63%, passando a produ-
ção de R$ 269,4 milhões para R$ 1,02 bilhão 
no ano passado. 

Ainda dentro do segmento de Seguros Gerais, o 
ramo Automó vel lidera a produção desde 2005, 
no que se refere ao volume total de negócios. 
Em 2010, a receita de prêmios foi da ordem de 
R$ 20,05 bilhões, contra R$ 12,13 bilhões em 
2005 – um crescimen to de 65,38%. A seguir, 
se destaca o ramo Patrimonial, que passou de 
uma produção de R$ 4,51 bilhões em 2005, 
para R$ 7,79 bilhões em 2010, com crescimen-
to acumulado no período de 72,85%. 

No mesmo intervalo de tempo, o segmento de 
Saúde Suplementar cresceu de uma produ ção 
de R$ 37,31 bilhões para R$ 72,69 bilhões, repre-
sentando um aumento acumulado de 94,85%. Já 
a produção do segmento de Capitalização pas-
sou de R$ 6,91 bilhões em 2005 para R$ 11,78 
bilhões em 2010, equivalendo a um crescimento 
acumulado de 70,48% no pe ríodo. 

O setor segurador brasileiro encerrou o ano de 
2010 com 1785 empresas em atividade. Des se 
total, 129 são seguradoras, das quais 31 são 
seguradoras de vida e previdência e 13 são es-
pecializadas em saúde. Há ainda 28 entidades 
abertas de previdência complementar (EAPCs), 
1614 operadoras de planos de saúde e 14 em-
presas de capitalização. 

Arrecadação
Em 2010, o setor arrecadou um total de             
R$ 183,89 bilhões em prêmios, contribuições e 
títulos de capitalização. Um valor que represen-
tou crescimento de 14,24% em relação aos   
R$ 160,96 bilhões registrados em 2009. 

O crescimento mais expressivo (17,94%) foi re-
gistrado no segmento de Pessoas, Vida e Pre-
vidência, que auferiu receita global de R$ 61,76 
bilhões, contra os R$ 52,37 bilhões registrados 
no ano anterior. 

Com pequenas va riações de índices, para mais 
ou para menos, essa boa performance tam bém 
se repetiu nos demais segmentos do setor: 
14,47% nos Seguros Gerais; 10,82% no seg-
mento de Saúde Suplementar; 16,60% no seg-
mento de Capitalização. 

Os maiores ramos em termos de arrecadação 
– VGBL e Automóveis – apresentaram cresci-
mento de 21,81% e 15,26%, respectivamente, 
no ano de 2010. Destacaram-se também, em 
função de sua expansão individual, os ramos 
Habitacional (21,87%), Patrimonial (20,08%) e 
Transportes (16,80%). 

O Seguro DPVAT, com prêmios totais em mon-
tante superior a R$ 2,89 bilhões, registrou um 
crescimento de 7,92% no ano de 2010. 

Entre 2005 e 2010, a produção do setor regis-
trou crescimento acumulado de 94,57%, como 
resultado do crescimento global do seg mento 

Dados das Operações do Setor
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Arrecadação - Distribuição por Segmento - Visão Ampliada

Segmentos / Grupos 2005 2009 2010 Variação %
2010/2005

Variação %
2010/2009

Automóvel 12.125.057 17.398.186 20.052.338 65,38% 15,26%

Cascos 474.317 548.336 571.932 20,58% 4,30%

Crédito 481.177 426.684 426.153 -11,44% -0,12%

DPVAT 1.952.805 2.683.869 2.896.385 48,32% 7,92%

Habitacional 405.811 906.874 1.105.235 172,35% 21,87%

Patrimonial 4.505.843 6.486.165 7.788.497 72,85% 20,08%

Responsabilidades 452.946 632.850 750.099 65,60% 18,53%

Riscos Especiais 210.518 235.056 172.703 -17,96% -26,53%

Riscos Financeiros 202.805 867.937 898.499 343,04% 3,52%

Rural 269.436 1.023.597 1.022.846 279,63% -0,07%

Transportes 1.471.519 1.686.007 1.969.231 33,82% 16,80%

Outros 13

Segmentos de Seguros Gerais 22.552.247 32.895.562 37.653.919 66,96% 14,47%

Vida Individual/ Grupo/ APC/ Outros 6.941.134 11.142.077 12.796.024 84,35% 14,84%

Acidentes Pessoais 1.304.491 2.540.825 2.919.772 123,82% 14,91%

VGBL 11.759.004 30.132.802 36.704.259 212,14% 21,81%

PGBL 4.476.975 5.201.848 6.083.284 35,88% 16,94%

Planos Tradicionais 3.261.613 3.352.583 3.260.340 -0,04% -2,75%

Segmento de Pessoas 27.743.217 52.370.136 61.763.678 122,63% 17,94%

Seguradoras Especializadas em Saúde 7.912.489 12.403.605 13.979.366 76,67% 12,70%

Demais Modalidades 29.393.431 53.187.078 58.710.914 99,74% 10,39%

Segmento Saúde Suplementar 37.305.920 65.590.683 72.690.280 94,85% 10,82%

Segmento de Capitalização 6.910.339 10.104.143 11.780.949 70,48% 16,60%

Mercado de Seguros, 
Previdência Privada, Saúde 
Suplementar e Capitalização

94.511.723 160.960.523 183.888.825 94,57% 14,24%

Arrecadação, Contribuição e Receita de Prêmio - 2005-2009-2010 

Fonte: Susep - SES Base 2010/12 e ANS.

Valores em R$ mil 

34%
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Arrecadação - Distribuição por Segmento - Visão Tradicional

49%

10%

Seguros Gerais

Pessoas

Saúde Suplementar

Capitalização

11% 30%

Arrecadação do Setor Segurador em Relação ao PIB 

Ano
Arrecadação *

PIB Nominal 
(R$ milhões)

Participação relativa ao PIB (%)

Visão Tradicional 
(R$ milhões)

Visão Ampliada 
(R$ milhões) Visão Tradicional Visão Ampliada

2005 65.118 94.512 2.147.239 3,03 4,40 

2006 73.695 107.014 2.369.484 3,11 4,52 

2007 84.334 127.579 2.661.344 3,17 4,79 

2008 95.076 144.322 3.004.881 3,16 4,80 

2009 107.773 160.961 3.143.015 3,43 5,12 

2010 125.178 183.889 3.554.436 3,52 5,17 

Arrecadação do Mercado Segurador em Relação ao PIB 

* Prêmios de Seguros, Contribuições Retidas e Receita Retida e Capitalização. Fonte: Susep, ANS, Ipeadata e CNSeg/Siscorp

Em 2010, com uma produção global de R$183,89 
bilhões, a participação do setor segurador bra-
sileiro no PIB passou a representar 5,17% dos   
R$ 3,554 trilhões dos bens e serviços produzi-
dos no Brasil em 2010. Em 2005 a participação 

do setor de seguros era equivalente a 4,40%, 
ou seja, houve um crescimento acumulado de 
17,54% da participação do setor segurador no 
PIB ao longo dos últimos cinco anos.

2005

3,03

Visão Tradicional

Visão Ampliada

2006 2007 2008 2009 2010

3,11 3,17 3,16 3,43 3,52

4,40 4,52 4,79 4,80
5,12 5,17
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Arrecadação x Infl ação - Visão Ampliada

Arrecadação em Relação à Infl ação 
Entre 2006 e 2010, o setor segurador bra sileiro registrou crescimento de arrecadação de 94,6%, sen-
do que a inflação no Brasil, medida pelo IPCA, acumulou uma alta de 33,22%. Em 2010, para uma 
infla ção de 5,91%, o setor de segu ros expandiu sua arrecadação em 14,2%.

Crescimento 
2010

Crescimento 2006-2010

Valores em R$ mil Acumulado Anualizado

Crescimento da Arrecadação 2005 2009 2010* Nominal Real Nominal Real Nominal Real

Setor de Seguros 94.511.723 160.960.523 183.888.825 14,2% 7,9% 94,6% 46,0% 14,2% 7,9%

Segmentos de Seguros Gerais 22.552.247 32.895.562 37.653.919 14,5% 8,1% 67,0% 25,3% 10,8% 4,6%

Segmento de Pessoas 27.743.217 52.370.136 61.763.678 17,9% 11,4% 122,6% 67,1% 17,4% 10,8%

Segmento Saúde Suplementar 37.305.920 65.590.683 72.690.280 10,8% 4,6% 94,8% 46,3% 14,3% 7,9%

Segmento de Capitalização 6.910.339 10.104.143 11.780.949 16,6% 10,1% 70,5% 28,0% 11,3% 5,1%

IPCA - Índice Acumulado 100 125,79 133,22
Fonte: Susep, ANS, IGP-M/FGV (Suma Economica) e CNSeg/Siscorp

Valores em R$ mil 

Sinistros, Benefícios e Resgates 
Medida em percentual, a sinistralidade do merca do em 2010 (66,54%) situou-se abaixo do índice regis-
trado no ano anterior (69,92%). Já em valores absolutos, com um montante de R$ 89,27 bilhões pagos 
em sinistros, benefícios e resgates, contabilizou-se um crescimento de 7,33% sobre o montante pago em 
2009 (R$ 83,17 bilhões).

Segmentos

2009 2010 Variação % 2010/2009

Arrecadação 
Ganha (*)

Sinistros / 
Benefícios / 

Resgates
Sinistralidade Arrecadação 

Ganha (*)

Sinistros / 
Benefícios / 

Resgates
Sinistralidade Arrecadação 

Ganha (*)

Sinistros / 
Benefícios / 

Resgates

Seguros Gerais 27.238.868 16.399.620 60,21% 30.932.656 17.820.805 57,61% 13,56% 8,67%

Seguros de 
Pessoas 15.925.860 4.916.449 30,87% 18.163.115 5.227.234 28,78% 14,05% 6,32%

Vida + AP 12.802.639 4.556.437 35,59% 14.186.157 4.845.212 34,15% 10,81% 6,34%

Previdência 
Aberta 3.123.221 360.012 11,53% 3.976.958 382.022 9,61% 27,34% 6,11%

Saúde 
Suplementar 66.045.252 53.757.038 81,39% 73.395.181 58.030.450 79,07% 11,13% 7,95%

Capitalização 9.737.078 8.100.281 83,19% 11.678.841 8.192.177 70,15% 19,94% 1,13%

Total Mercado 118.947.058 83.173.387 69,92% 134.169.793 89.270.667 66,54% 12,80% 7,33%

* Arrecadação Ganha = Prêmio Ganho + Receitas Ganhas de Previdência + Receitas Ganhas de Capitalização. Fonte: Siscorp (Susep e ANS)

Valores em R$ mil 
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Arrecadação Ganha 2010

13,5%

8,7%

Seguros Gerais

Pessoas

Saúde Suplementar

Capitalização 54,7%

23,1%

Sinistros, Benefícios Resgates e Sorteios 2010

5,9%

9,2%

Seguros Gerais

Pessoas

Saúde Suplementar

Capitalização65,0%

20,0%

Provisões Técnicas 
As operações de seguros, pre vidência comple-
mentar aberta, saúde suplementar e capitaliza-
ção exercem papel fundamental na formação e 
na ad ministração de poupanças domésticas de 
longo prazo, que são componentes importan-
tes e indispensáveis para promover o desenvol-
vimento econômico e social do País. 

Na administração dessa crescente poupança 
interna, refletida nos saldos das provisões técni-
cas, observa-se outro relevante papel do setor 
que é o da aplicação prudente desses recursos 
em ativos que ofereçam segurança e liquidez, 
de sorte a se poder dar pleno e tempestivo 
atendi mento aos compromissos contratuais 
assumi dos com a clientela.
 

Em 2010, as provisões técnicas do setor de se-
guros brasileiro acumularam o total de R$ 290,9 
bilhões, valor superior em 20,79% aos R$ 240,8 
bilhões de 2009.
 
Para fi ns de ilustração, vale citar alguns exem-
plos de provisões técnicas que as companhias 
de vem constituir mensalmente, de acordo com 
o segmento de mercado, a partir de normativos 
emanados pela Susep e pela ANS: 

• Provisão de Prêmios Não Ganhos; Comple-
mentar de Prêmios; de Insuficiência de Prê-
mios; Matemática de Benefícios a Conceder; 
de Sinistros a Liquidar; de Sinistros Ocorridos 
e Não Avisados (IBNR); Provisão Matemática 
de Benefícios Concedidos;
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Segmentos 2009 2010 Variação %
2010/2009

Seguros e Previdência 217.368.777 262.515.826 20,77%

Saúde 8.536.885 11.144.713 30,55%

Capitalização 14.937.575 17.254.549 15,51%

Total - Mercado 240.843.237 290.915.087 20,79%

Provisões Técnicas

Fonte: Siscorp (Susep e ANS)

Valores em R$ mil 

• Provisão Matemática de Benefícios a Regu-
larizar, de Resgates e/ou Outros Valores a 
Regularizar, de Eventos Ocorridos e Não Avi-
sados, de Benefícios a Conceder, de Benefí-
cios Concedidos, de Despesas Administrati-
vas, de Oscilação de Riscos; de Insuficiência 
de Contribuições, de Riscos Não Expirados; 
Complementar de Prêmios, de Excedentes 
Técnicos, de Excedentes Financeiros, de Os-
cilação Financeira; 

• Provisão Matemática para Resgate; Provi-
são Administrativa; Provisão para Sorteios 

a Realizar; Provisão Para Participação nos 
Lucros de Títulos Ativos; Provisão para Con-
tingências; Provisão para Resgate de Títulos; 
Provisão de Sorteios a Pagar; Provisão Para 
Participação nos Lucros de Títulos Inativos.

Tanto os ativos garantidores das reservas técni-
cas quanto o patrimônio das companhias têm 
sua aplicação regulada pelo Conselho Mone-
tário Nacional (Resoluções CMN 3.308/2005, 
3358/2006 e 3557/2008), mediante regras pru-
denciais que levam em conta a diversificação e 
os riscos envolvidos.

Aplicações dos Ativos Garantidores 
reza das características das ações de emissão 
de companhias; bônus de subscrição; recibos 
de subscrição; e certificados de depósitos de 
companhias de primeira linha, além das cotas de 
fundos de investimento em ações das cita das 
empresas.
 
No segmento de imóveis, até 8% dos recursos 
devem ser aplicados em imóveis urbanos.

Em 2010, as empresas do setor segurador 
brasileiro mantiveram a conservadora política 
de investimentos de suas reservas técnicas, as 
quais permaneceram aplicadas, em sua maior 
parte, em títulos do gover no. 

No segmento de renda fixa, os recursos de vem 
ser aplicados, isolada ou cumulativamente, até 
100% em títulos públicos e fundos de investi-
mento cujas carteiras estejam representadas 
exclusivamente pelos referi dos títulos. Até 80% 
dos recursos podem ser aplicados em títulos 
privados como CDB e RDB. Até 10%, em fun-
dos de investimento classifi cados como fundos 
de dívida externa, cons tituídos sob a forma de 
condomínio aberto.
 
No segmento de renda variável, a aplicação dos 
recursos fica limitada de 3% até 49% do con-
junto dos investimentos, isolada ou cumulativa-
mente, a depender dos seguintes fatores:  natu-
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Patrimônio Líquido 
Em 2010, o patrimônio líquido consolidado do setor atingiu R$ 84,4 bilhões, refl etindo um crescimento 
de 13,92% em relação ao ano de 2009, quando era de R$ 74,1 bilhões. 

Aplicações das Provisões Técnicas do Setor de Seguros 2010

46%

18%

14%

Patrimônio Líquido

Segmentos 2009 2010 Variação %
2010/2009

Seguros e Previdência 45.731.219 52.719.407 15,28%

Saúde 22.498.419 25.519.555 13,43%

Capitalização 5.875.192 6.182.132 5,22%

Total - Mercado 74.104.830 84.421.095 13,92%
Fonte: Siscorp (Susep e ANS)

Valores em R$ mil 

Total de Investimentos 
Em 2010, o total dos investimentos do setor segurador atingiu R$ 375,3 bilhões, montan te equivalen-
te a 10,56% do PIB. Tal representatividade ressalta a importância do setor segurador para a economia, 
assim como seu crescimento de 19,17%, em relação ao ano de 2009, revela o seu grande potencial 
para promover o desenvolvimento econômico e social do País. 

Contas 2009 2010 Variação %
2010/2009

Investimentos 314.948 375.336 19,17%

Provisões Técnicas 240.843 290.915 20,79%

Patrimônio Líquido 74.105 84.421 13,92%

PIB Nominal 3.143.015 3.554.436 13,09%

Participação no PIB 10,02% 10,56% 0,54 pp
Fonte: Siscorp (Susep e ANS)

Valores em R$ milhões 

21%

1%

Fundo de Investimento de Renda Fixa

Quotas Fundos de Investimentos - Títulos Públicos

Notas do Tesouro Nacional

Demais Investimentos em Renda Fixa

Renda Variável

Imóvel0,0%
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Sediada na cidade do Rio de Janeiro, a Con-
federação Nacional das Empresas de Segu-
ros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde     
Suplementar e Capitalização (CNSeg) foi criada 
em 20/08/2008, pelo voto das quatro federa-
ções que a compõem: FenSeg, FenaPrevi,    

FenaSaúde e FenaCap. A CNSeg é entidade de 
caráter associativo, enquanto a Fenaseg, criada 
em 1951, continua sendo a entidade de repre-
sentação em grau superior de caráter sindical, 
associada à Confederação Nacional do Sistema 
Financeiro - Consif.

Representação Institucional do Mercado Segurador

Confederação Nacional das Empresas 
de Seguros Gerais, Previdência 
Privada e Vida, Saúde Suplementar e 
Capitalização – CNSeg
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Em 30 de março de 2010, ocorreu a eleição da 
diretoria da CNSeg para o triênio 2010/2013, com 
chapa única encabeçada por Jorge Hilário Gou-
vêa Vieira, que sucedeu ao presidente João Elisio 
Ferraz de Campos. A cerimônia de posse da nova 
diretoria foi realizada no dia 15 de abril de 2010, 
às 18h30, no Hotel Sofi tel, Rio de Janeiro. 

Nos dias 20 e 21 de agosto de 2010, a nova 
diretoria reuniu-se em Itaipava, Rio de Janeiro, 
com o compromisso de elaborar o Planeja-

mento Estratégico da CNSeg para o período 
2010/2013. Na ocasião, foram tomadas as se-
guintes decisões: a Diretoria Estatutária, eleita 
em Assembleia Geral, passou a ser denomina-
da Conselho Diretor; foi criada a Diretoria Exe-
cutiva, para gerenciar a operação da CNSeg; 
e foi aprovada a criação do Núcleo de Estudos 
e Projetos, com o objetivo de desenvolver pro-
jetos de médio e longo prazo em sintonia com 
o interesse do mercado segurador. 

Superintendência
de Assuntos

Institucionais e
do Consumidor

Superintendência
Jurídica

Superintendência
Técnica

Superintendência
de Comunicação

e Eventos
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Presidente 

Jorge Hilário Gouvêa Vieira Sul América Companhia Nacional de Seguros

1º Vice-Presidente 

Patrick Antônio Claude de Larragoiti Lucas Sul América Companhia Nacional de Seguros

Vice-Presidentes Natos 

Jayme Brasil Garfi nkel Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

Marcio Serôa de Araujo Coriolano Bradesco Saúde S.A.

Marco Antonio Rossi Bradesco Seguros S.A.

Ricardo José da Costa Flores Brasilcap Capitalização S.A.

Vice-Presidentes 

Antonio Cássio dos Santos Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A.

Nilton Molina Mongeral AEGON Seguros e Previdência S.A.

Diretores 

Alexandre Malucelli J. Malucelli Seguradora de Crédito S.A.

Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade Itaú Seguros S.A.

Luis Emilio Maurette Liberty Seguros S.A.

Mário José Gonzaga Petrelli Icatu Seguros S.A.

Paulo Miguel Marraccini Allianz Seguros S.A.

Pedro Cláudio de Medeiros B. Bulcão Sinaf Previdencial Cia. de Seguros

Pedro Pereira de Freitas American Life Companhia de Seguros

Pedro Purm Junior Zurich Brasil Seguros S.A.

Convidados 

Luiz Tavares Pereira Filho Bradesco Seguros S.A.

Renato Campos Martins Filho Escola Nacional de Seguros 

Conselho Diretor
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Presidente

Jorge Hilário Gouvêa Vieira Sul América Companhia Nacional de Seguros

Membros Efetivos

Acacio Rosa de Queiroz Filho Chubb do Brasil Cia. de Seguros

Antonio Cássio dos Santos Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A.

Carlos dos Santos Alfa Seguradora S.A.

Federico Baroglio Generali Brasil Seguros S.A.

Francisco Caiuby Vidigal Marítima Seguros S.A.

Jayme Brasil Garfi nkel Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

Jorge Estácio da Silva Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.

José Castro Araújo Rudge Itaú Vida e Previdência S.A.

José Roberto Marmo Loureiro  * Metropolitan Life Seguros e Prevdência Privada S.A.

Luis Emilio Maurette Liberty Seguros S.A.

Marcio Serôa de Araujo Coriolano Bradesco Saúde S.A.

Marco Antonio Rossi Bradesco Seguros S.A.

Mário José Gonzaga Petrelli Icatu Seguros S.A.

Nilton Molina Mongeral AEGON Seguros e Previdência S.A.

Patrick Antônio Claude de Larragoiti Lucas Sul América Companhia Nacional de Seguros

Pedro Pereira de Freitas American Life Companhia de Seguros

Pedro Purm Junior Zurich Brasil Seguros S.A.

Ricardo José da Costa Flores Brasilcap Capitalização S.A.

Thierry Marc Claude Claudon Caixa Seguradora S.A.

Conselho Superior Notáveis

Alberto Oswaldo Continentino de Araújo  

Eduardo Baptista Vianna  

João Elisio Ferraz de Campos  

José Américo Peón de Sá  

Representantes dos Sindicatos Regionais

João Gilberto Possiede Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de 
Ressegurros, de Previdência Complementar e de 
Capitalização nos Estados do Paraná e 
Mato Grosso do Sul

Júlio César Rosa Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de 
Ressegurros, de Previdência Complementar e de 
Capitalização no Estado do Rio Grande do Sul

Conselho Superior

* até outubro de 2010
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Conselho Fiscal
Membros Efetivos

Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa Bradesco Seguros S.A.

Laênio Pereira dos Santos Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.

Lúcio Antonio Marques Companhia de Seguros Previdência do Sul

Membros Suplentes

José Maria Souza Teixeira Costa Companhia de Seguros Aliança da Bahia

Luiz Sadao Shibutani Allianz Seguros S.A.

Conselho de Ética 
O Conselho de Ética da CNSeg, presidido por 
Jayme Brasil Garfi nkel desde sua criação, em 3 
de julho de 2008, consolidou-se em 2010 como 
órgão de verifi cação do cumprimento das nor-
mas de conduta ética pelas associadas ema-
nadas pela Carta de Itaipava e como ambiente 
precursor da autorregulação do setor.

Em dezembro de 2010, o Conselho era inte-
grado, também, por José Américo Peón de Sá 
(vice-presidente) e pelos conselheiros Antônio 
Eduardo M. F. Trindade, Marcio Serôa de Araú-
jo Coriolano, Mário Tei xeira de Almeida Rossi, 
Maria Helena Darcy de Oliveira e Oswaldo Má-
rio Pego de Amorim Azevedo, havendo vagas a 
serem preenchidas em 2011.  

O Conselho de Ética da CNSeg reuniu-se quatro 
vezes em 2010, para analisar casos de seguros, 
capitalização e previdência privada. Na primeira 
destas reuniões, no dia 4 de março, decidiu-se 
dar ampla divulgação à alteração no artigo 3º do 
Código de Ética do Mercado de Seguros, Previ-
dência Complementar e Capitalização, aprovada 
na reunião do Conselho Superior da CNSeg, em 
16 de setembro de 2009. 

O artigo passou a ter a seguinte redação: “Art. 
3º – As diretrizes deste Código aplicam-se a 
todos os operadores do mercado segurador e 

às instituições a ele aderentes, conforme indi-
cados a seguir: I – companhias seguradoras, 
empresas de capitalização, entidades abertas 
de previdência complementar e resseguradoras 
aderentes, entendidas como tais as empresas 
constituídas segundo a lei brasileira para todos 
esses fi ns e que tenham se obrigado a cumprir 
as normas deste Código. Parágrafo único – Este 
Código deverá ser objeto de adesão voluntária, 
individualizada e expressa por escrito por parte 
de cada uma das empresas aderentes, que de-
verão estar representadas, conforme o caso, na 
forma de seus estatutos sociais.” 

Em 2010, o Guia de Boas Práticas de Automó-
vel, elaborado pela FenSeg, foi incorporado ao 
Código de Ética da CNSeg, reunindo recomen-
dações para aprimorar as relações, no âmbito 
deste ramo, entre seguradoras, destas com os 
segurados, corretores, fornecedores, prestado-
res de serviços, setor público, órgãos de defesa 
do consumidor, órgãos de supervisão e con-
trole, além de procedimentos que contribuam 
para a preservação do meio ambiente.

Ainda em 2010, o Conselho de Ética atualizou o 
Código de Ética do Mercado, com a incorpora-
ção das operadoras de planos de assistência à 
saúde e a recondução dos membros cujo man-
dato se encerraria em 2010. 
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1 Ace Seguradora S.A. 57 Itaú Vida e Previdência S.A. 
2 Alfa Previdência e Vida S.A. 58 Itáú Xl Seguros Corporativos S.A. 
3 Alfa Seguradora S.A. 59 J. Malucelli Seguradora S.A. 
4 Allianz Seguros S.A. 60 Kyoei do Brasil Cia. de Seguros 
5 American Home Assurance Company 61 Liberty Seguros S.A. 
6 American Life Cia. de Seguros 62 Liderança Capitalização S.A. 
7 Aplub – Prev. Previdência 63 Luizaseg Seguros S.A. 
8 Aplub Capitalização S.A. 64 Mapfre Nossa Caixa Vida e Previdência S.A. 
9 Assurant Seguradora S.A. 65 Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. 

10 Atlântica Companhia de Seguros 66 Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência S.A. 
11 Azul Cia. de Seguros Gerais 67 Mares-Mapfre Riscos Especiais Seguradora S.A. 
12 Banestes Seguros S.A. 68 Marítima Saúde Seguros S.A. 
13 BCS Seguros S.A. 69 MarÍtima Seguros S.A. 
14 Berkley International do Brasil Seguros S.A. 70 MBM Seguradora S.A. 
15 Bradesco Auto/Re Cia. de Seguros 71 Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. 
16 Bradesco Capitalização S.A. 72 Minas Brasil Seguradora Vida e Previdência S.A. 
17 Bradesco Saúde S.A. 73 Mitsui Sumitomo Seguros S.A. 
18 Bradesco Seguros S.A. 74 Mongeral AEGON Seguros e Previdência S.A 
19 Bradesco Vida e Previdência S.A. 75 Nobre Seguradora do Brasil S.A. 
20 Brasilcap Capitalização S.A. 76 Panamericana de Seguros S.A. 
21 Brasilprev Seguros e Previdência S.A. 77 Paraná Companhia de Seguros 
22 Brasilsaúde Cia. de Seguros 78 Porto Seguro – Seguro Saúde S.A. 
23 Brasilveículos Cia. de Seguros 79 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais 
24 Caixa Capitalização 80 Porto Seguro Vida e Previdência S.A. 
25 Caixa Seguradora 81 Pottencial Seguradora S.A. 
26 Caixa Vida e Previdência S.A. 82 Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. 
27 Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A. 83 QBE Brasil Seguros S.A. 
28 Centauro Vida e Previdência S.A. 84 Real Tokio Marine Vida e Previdência S.A. 
29 Cescebrasil Seguros de Crédito S.A. 85 Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S.A. 
30 Cescebrasil Seguros de Garantia e Crédito S.A. 86 Safra Seguros Gerais S.A. 
31 Chartis Seguros Brasil S.A. 87 Santander Capitalização S.A. 
32 Chubb do Brasil Cia. de Seguros 88 Santander Seguros S.A. 
33 Cia. Itaú de Capitalização 89 Seguradora Brasileira de Crédito À Exportação 
34 Cigna Seguradora S.A. 90 Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 
35 Companhia de Seguros Aliança da Bahia 91 Sinaf Previdencial Cia. de Seguros 
36 CompanhIa de Seguros Aliança do Brasil 92 Sul América Capitalização S.A. - Sulacap 
37 Companhia de Seguros Gralha Azul 93 Sul América Companhia de Seguro Saúde 
38 Companhia de Seguros Previdência do Sul 94 Sul América Companhia de Seguros Gerais 
39 Companhia Excelsior de Seguros 95 Sul América Companhia Nacional de Seguros 
40 Companhia Mutual de Seguros 96 Sul América Seguro Saúde S.A. 
41 Confi ança Cia. de Seguros 97 Sul América Seguros de Vida e Previdência S.A. 
42 Cosesp – Companhia de Seguros do Estado de São Paulo 98 Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. 
43 Fairfax Brazil Seguros Corporativos S.A. 99 Tokio Marine Seguradora S.A. 
44 Fator Seguradora S.A. 100 UBF Garantias & Seguros S.A. 
45 Federal de Seguros S.A. 101 UBF Seguros S.A. 
46 Gboex – Grêmio Benefi cente 102 Unibanco AIG Seguros S.A. 
47 Generali Brasil Seguros S.A. 103 Unibanco AIG Vida e Previdência S.A. 
48 HDI Seguros S.A. 104 Unibanco Companhia de Capitalização 
49 HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. 105 Unimed Seguradora S.A. 
50 HSBC Seguros (Brasil) S.A. 106 Usebens Seguros S.A. 
51 Icatu Capitalização S.A. 107 Vida Seguradora S.A. 
52 Icatu Seguros S.A. 108 Virginia Surety Companhia de Seguros do Brasil 
53 Indiana Seguros S.A. 109 Yasuda Segiros S.A. 
54 IRB - Brasil Resseguros S.A. 110 Zurich Brasil Seguros S.A. 
55 Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. 111 Zurich Minas Brasil Seguros S.A. 
56 Itaú Seguros S.A. 

O Código de Ética já teve a adesão de 111 empresas: 
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Conselhos, Comissões, Câmaras e Comitês
Em 2010, a CNSeg teve representação institu-
cional, por meio de seu dirigente máximo ou de 
representantes, nos seguintes órgãos:

Confederação Nacional do Sistema 
Financeiro – Consif 
Diretor Efetivo: Jorge Hilário Gouvêa Vieira
Delegados: Marco Antonio Rossi e Patrick 
Antônio Claude de Larragoiti Lucas

Federação Interamericana de 
Seguros – FIDES   
CNSeg – membro associado

International Insurance Society – IIS 
CNSeg – membro corporativo
Diretor eleito: Jorge Hilário Gouvêa Vieira

International Association of Insurance 
Supervisors – IAIS
CNSeg – membro observador

Mercosul
SGT-4 – Bancos e Serviços: Maria Elena Bidino
SGT-5 – Transportes: José Carlos de Almeida

Ação Empresarial
Comitê Executivo: Jorge Hilário Gouvêa Vieira 

Associação Nacional das Instituições 
de Crédito, Financiamento e 
Investimento – Acrefi  
Conselheiro: Jorge Hilário Gouvêa Vieira

Associação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiros e de 
Capitais – Anbima 
Conselho de Regulação e Melhores Práticas 
para os Serviços Qualifi cados ao Mercado de 
Capitais: Tarcísio Godoy
Conselho de Regulação e Melhores Práticas 
do Programa de Certifi cação Continuada: 
Osvaldo do Nascimento
Conselho de Regulação e Melhores Práticas 
para Indústria de Fundos de Investimento: 
Paulo Miguel Marraccini 

Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais - 4ª Câmara – Carf 
Conselheira suplente: Maria da Gloria Faria 

Centro Brasileiro de Mediação e 
Arbitragem – CBMA 
Conselheiro: José Américo Peón de Sá

Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social – CDES
Conselheiro: João Elisio Ferraz de Campos

Comissão Consultiva de 
Microsseguros – CNSP
Titulares: Antonio Cássio dos Santos e Jayme 
Brasil Garfi nkel 
Suplentes: Solange Beatriz Palheiro Mendes e 
Hélio Oliveira Portocarrero de Castro

Conselho de Recursos do Sistema Nacional 
de Seguros Privados – CRSNSP
Titular: Maria da Gloria Faria
Suplente: Salvador Cícero Velloso Pinto

Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais – Cebri 
Conselho Curador: Jorge Hilário Gouvêa 
Vieira 

Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador  – Codefat 
Titular: João Elisio Ferraz de Campos 
Suplente: José Ricardo da Costa Flores

Consórcio para Regularização do Mercado 
Segurador – CRMS 
Comissão Executiva: José Américo Peón de Sá

Escola Nacional de Seguros
Conselho Administração 
Conselheiros: Mauro César Batista e Miguel 
Junqueira Pereira 

Plano Diretor do Mercado de 
Capitais – Ibmec
Comitê Executivo: Nilton Molina
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Grupo de Líderes Empresariais – Lide 
Membros: Jorge Hilário Gouvêa Vieira e 
Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas

Susep – Comissão Especial Permanente
Representantes pela CNSeg: Jorge Hilário 
Gouvêa Vieira e Nilton Molina (CNSeg), Jayme 
Brasil Garfi nkel (FenSeg), Marco Antonio Rossi 
(FenaPrevi) e  Ricardo Flores (FenaCap) 

Susep - Comissão Especial Contábil
Titulares: Haydevaldo Roberto Chamberlain 
da Costa, João Augusto S. Xavier e Elizeu da 
Silva Souza
Suplentes: Laênio Pereira dos Santos, Denis 
dos Santos Morais, Carlos Augusto dos 
Santos Correa e Javier Miguel López 

Susep - Câmara Técnica Atuarial (LAT)
Almir Martins Ribeiro e Jair de Almeida Lacerda 
Junior 

Susep - Grupo Técnico – Risco de Crédito
Almir Martins Ribeiro, Anna Paula N de 
Almeida, Paulo Henrique M Annes, Antonio 
Carlos de Carvalho e Fabio Bastos de Souza

Susep - Grupo de Trabalho da Circular 
nº 380/08 – Lavagem de Dinheiro
10 representantes do mercado segurador: 
Alan Hammond Rua, Assizio Aparecido de 
Oliveira, Carlos Eduardo Corrêa do Lago, 
Danilo Campos, Fabio Bastos de Souza, 
José Ismar Alves Tôrres, Luiz Felipe de Paiva 
Wancelotti, Sandro Leal Alves, Sérgio Antonio 
Borriello, William Alan Yates 

O Planejamento Estratégico da CNSeg teve 
como objetivos:

• Defi nir um processo de direcionamento es-
tratégico voltado para a escolha do Modelo 
de Representação Institucional a ser imple-
mentado

•  Identifi car os requerimentos básicos do Mo-
delo de Governança e defi nir, de forma ob-
jetiva e idealmente consensual, as ações re-
comendadas para o efetivo cumprimento de 
sua missão institucional como entidade maior 
de representação das empresas segurado-
ras, das entidades de previdência privada e 
de vida, das empresas de capitalização e das 
empresas de saúde suplementar

•  Defi nir a coordenação das ações de suas fe-
derações associadas e Sindicatos afi liados, 
buscando homogeneizar seus interesses, 
especialmente perante aos órgãos regulado-
res do setor, o poder público e a sociedade

Ao longo do encontro, foram apresentadas à 
Diretoria as informações levantadas pela Con-
trol Consultoria, em entrevistas individuais e 
workshops com assessores e superintendentes 
da CNSeg, diretores executivos das federações 
e presidentes de comissões técnicas, e tam-
bém em entrevistas individuais com os próprios 
diretores da Confederação, para identifi cação 

de pontos do Novo Modelo de Representação 
Institucional do Mercado de Seguros, Previdên-
cia e Capitalização aprovado em 2005 que não 
chegaram a ser inteiramente implantados. 

Após amplo debate, foram aprovados Missão, 
Visão e Objetivos da CNSeg, como entidade 
única  de representação institucional do merca-
do segurador, e um Modelo de Governança que 
contempla estrutura organizacional com foco 
na profi ssionalização da entidade, baseada em 
papéis e responsabilidades bem defi nidos. 

Missão
•  Promover o desenvolvimento do Mercado 

de  Seguros Gerais, de Previdência Privada e 
Vida, Saúde Suplementar e de Capitalização 
visando ao atendimento das necessidades 
de coberturas securitárias das instituições, 
das empresas e dos cidadãos, através do 
apoio e do fortalecimento de suas Associa-
das, representando-as perante à sociedade 
e ao poder público. 

Visão
•  Ser reconhecida como a principal represen-

tante nacional 

•  Consolidar-se como Centro de Excelência 
para o mercado 

Planejamento Estratégico - 2010/2013
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•  Ser um indutor de percepção do mercado, 
agregando valor para a economia, a socie-
dade e a opinião pública

Objetivos
•  A crescente participação do setor na econo-

mia brasileira

•  A promoção do Seguro, da Previdência Pri-
vada, Saúde Suplementar e da Capitalização 
em todas as suas vertentes, expondo à so-
ciedade seu papel de promotores do desen-
volvimento, de agentes do progresso e partí-
cipes do futuro

•  O incentivo e a adoção de práticas e condu-
tas que distingam o setor

•  A inclusão de novos consumidores para os 
produtos e serviços do setor, especialmente 
através do apoio ao desenvolvimento de novas 
coberturas e novos padrões operacionais

•  O incentivo à pesquisa e à criação de conhe-
cimento no setor, estabelecendo convênios 
com a Escola Nacional de Seguros e com 
outros centros de ensino no Brasil e no ex-
terior, para ações de desenvolvimento do 
conhecimento e uso político, social e econô-
mico dos produtos e serviços de suas Asso-
ciadas e suas Filiadas

•  A cooperação com os órgãos reguladores, 
visando ao aprimoramento do Marco Regu-
latório do Setor, especialmente na busca de 
sua simplifi cação e consequente redução de 
custos, em benefícios do consumidor

•  O desenvolvimento de estudos e a manuten-
ção de bases de dados para uso comparti-
lhado por suas Associadas e suas Filiadas

•  A prevenção e o combate sistemáticos ao 
abuso e à fraude nas operações do mercado 
segurador

•  A identifi cação e o enfrentamento dos fatores 
inibidores de crescimento do setor

•  O fortalecimento do setor em todos os seus 
segmentos, considerando a pluralidade das 
empresas que nele atuam

Ações de Gestão
•  Apoiar a elaboração de Programa de Educa-

ção para a Sociedade

• Apoiar a elaboração de Plano Permanente de 
Educação

•  Desenvolver Plano de Comunicação Institu-
cional

•  Realizar estudo para redução da carga tribu-
tária

•  Promover a divulgação dos processos e ins-
trumentos do Conselho de Ética

• Coordenar as ações para implantação dos 
Guias de Boas Práticas destinados aos prin-
cipais ramos

• Implantar registro dos casos analisados pe-
las Ouvidorias

• Coordenar a implementação do Programa 
de Capacitação Técnica

• Elaborar Projeto de Simplifi cação do Contrato 
e redução da assimetria de conhecimento

• Criar o decálogo (“Top Ten”) para todos os 
ramos

• Desenvolver o glossário da CNSeg dos ter-
mos do setor

• Liderar núcleo de estudos estatísticos, atua-
riais, econômicos e outros, do setor

• Investir na manutenção evolutiva do Sistema 
de Consultas de Projetos de Leis

• Reforçar a presença institucional junto aos 
poderes Legislativo, Executivo e Judiciário

• Estabelecer política e procedimentos para 
melhorar o relacionamento com os órgãos 
reguladores

• Divulgar a política estabelecida para atuação 
institucional junto aos órgãos reguladores

• Desenvolver mecanismos que incentivem a 
inclusão de novos consumidores para os pro-
dutos e serviços do setor
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• Incentivar o crescimento dos segmentos vol-
tados à gestão dos Riscos do Agronegócio, 
dos Riscos Financeiros e dos Riscos Am-
bientais

• Desenvolver estudos visando à proposição 
de modifi cações na legislação do setor, in-
clusive, com a revisão do DL-73/66  

• Fixar programa interno de desenvolvimento 
de seu quadro de pessoal

Planos de Projetos
• Desenvolver Modelo de Governança

•  Desenvolver Modelo de Representação Insti-
tucional

•  Plano de desenvolvimento de mercado – 
conceituação

•  Quantifi car e identifi car ações para diminui-
ção do custo regulatório

•  Propor modelo e viabilizar implantação de 
produtos para Microsseguro e Seguro para 
População de Baixa Renda

•  Acompanhamento da implantação do Plano 
Estratégico, Ações de Gestão e de Projetos

Participaram do encontro em Itaipava, Rio de 
Janeiro, o presidente Jorge Hilário Gouvêa Viei-
ra; o 1º vice-presidente, Patrick Antônio Clau-
de de Larragoiti Lucas (SulAmérica); os vice-
presidentes Jayme Brasil Garfi nkel (FenSeg/          
Porto Seguro), Marcio Serôa de Araujo Coriola-
no (FenaSaúde/ Bradesco Saúde), Marco Anto-
nio Rossi (FenaPrevi/Bradesco Seguros), Ricar-
do José da Costa Flores (FenaCap/Brasilcap) e 
Nilton Molina (Mongeral); os diretores Antonio 
Eduardo Marques de Figueiredo Trindade (Itaú 
Unibanco Seguros), Luis Emilio Maurette (Liber-
ty), Mário José Gonzaga Petrelli (Icatu Seguros), 
Pedro Cláudio de Medeiros Bulcão (Sinaf), Pe-
dro Pereira de Freitas (American Life), Luiz Ta-
vares Pereira Filho (Seguradora Lider DPVAT) e 
Renato Campos Martins Filho (Escola Nacional 
de Seguros); o superintendente geral da Cen-
tral de Serviços e Proteção ao Seguro, Julio de 
Souza Avellar Neto; e os assessores da Presi-
dência da CNSeg, Cláudia Wilson, José Améri-
co Peón de Sá e José Arnaldo Rossi.

As principais deliberações do Planejamento Estra-
tégico da CNSeg estão contidas na Carta de Itai-
pava, reproduzida na íntegra nas páginas 6 e 7.
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O presidente, no exercício de suas funções, 
contou com a colaboração direta dos assesso-
res Claudia Wilson, José Américo Peón de Sá e 
José Arnaldo Rossi.

Neste ano de 2010, era interesse do mercado 
segurador levar ao conhecimento dos candi-
datos à Presidência da República os principais 
pleitos do setor, sendo, para isso, elaborado 
documento ofi cial consolidando sugestões e 
reivindicações.
 
Verifi cou-se a necessidade da realização de um 
Planejamento Estratégico para alinhamento da 
atuação da Confederação e das quatro Fede-
rações setoriais, sendo o posicionamento das 
entidades traduzido no documento denomina-
do Carta de Itaipava. 

Foi verifi cada a necessidade de se consolidar a 
CNSeg como entidade que refl ita os anseios do 
mercado segurador para o futuro e, para isso, 
foi aprovada a criação do Núcleo de Estudos e 
Projetos, com o objetivo de desenvolver proje-
tos de médio e longo prazo para o mercado.

Da mesma forma, foi estimulada a criação, pela 
Susep, da Comissão Especial Permanente, da 
qual participam os presidentes da CNSeg, da 
FenSeg, da FenaPrevi e da FenaCap. 

A oferta feita pelo IRB Brasil-Re, de venda de 
salas de sua propriedade, em Brasília, no mes-
mo prédio onde funcionam as instalações da 
CNSeg, foi recebida com grande interesse, por 
atender à diretriz de fortalecimento da nossa 
representação junto aos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário. Com este intuito, foi 
concretizada a compra das salas. 

Seguradora Estatal  
Cronologia dos Fatos
A ideia de criação de uma seguradora estatal 
surpreendeu o mercado segurador em maio de 
2010, quando passou a circular uma minuta de 
Medida Provisória (MP) propondo a criação da 

Empresa Brasileira de Seguros (EBS). Mais sur-
preendentes ainda eram os argumentos do go-
verno de que o setor não tinha capacidade para 
atender às demandas para o seguro garantia das 
grandes obras de infraestrutura, sobretudo do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 
E mais: a MP abria a possibilidade de o gover-
no atuar em ramos já amplamente atendidos 
pelo mercado, como seguro imobiliário, seguro 
garantia e seguro habitacional para pessoas de 
baixa renda, além de projetos de infraestrutura, 
energia e indústria naval, entre outros.

De imediato, a CNSeg procurou denunciar o 
confl ito de interesses que haveria no fato de 
o governo ser, ao mesmo tempo, segurado e 
segurador de seus próprios empreendimentos, 
mostrando que o mercado privado é melhor 
fi scal das obras do governo do que o próprio 
governo – que também não poderia operar em 
ramos já plenamente cobertos e consolidados 
pela iniciativa privada. 

Para provar que não há necessidade de in-
tervenção federal nesses segmentos, o setor 
mostrou a força de seu desempenho: um vo-
lume de prêmios de R$ 109 bilhões em 2009, 
que deverá atingir R$ 150 bilhões em 2012, e 
portanto com todas as condições de oferecer 
as garantias para as obras de infraestrutura do 
País dentro do cronograma do PAC, sem que 
haja necessidade de intervenção pública. Vale 
lembrar, ainda, o retrocesso que seria a criação 
de uma estatal de seguros, diante da quebra do 
monopólio estatal do resseguro, há dois anos, 
que permitiu ao Brasil acesso à capacidade glo-
bal de recursos, garantindo assim que não haja 
difi culdades para segurar obras e empreendi-
mentos de qualquer magnitude. 

Desde a abertura do Resseguro, 118 compa-
nhias já aportaram no país, aí incluídos alguns 
dos maiores players globais, os quais, por meio 
da Associação Brasileira das Empresas de Res-
seguros (Aber), manifestaram sua preocupação 
e a necessidade de continuar confi ando na es-
tabilidade das regras do governo brasileiro.

Presidência
Presidente: Jorge Hilário Gouvêa Vieira
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A forte reação do mercado segurador privado 
conseguiu reverter a tentativa do governo de 
criar uma seguradora estatal. Diante da mobili-
zação do setor, liderada pela CNSeg, o governo 
recuou e decidiu negociar com o mercado uma 
solução de consenso, que resultou na proposta 
de criação da Agência Brasileira de Garantias 
(ABG), ou Agência Gestora de Fundos Garan-
tidores, nome sugerido pela CNSeg na última 
reunião, realizada no fi nal de agosto, para fe-
char a proposta. Até dezembro de 2010, ainda 
não havia sido enviado ao Congresso Nacional 
um Projeto de Lei sobre o assunto.

Núcleo de Estudos e Projetos 
Assessor responsável: José Américo Peón 
de Sá

A formação deste núcleo iniciou-se em junho 
de 2010, com a contratação da atuária Fernan-
da Chaves. O núcleo realizou alguns projetos 
e assessorou as outras áreas da CNSeg, em 
especial nos seguintes assuntos:

Solvência /Risco de Crédito – Análise deta-
lhada do modelo apresentado pela Susep em 
abril/2010, que deu origem à Resolução CNSP 
no 228/10. A partir daí foi elaborada, no âmbito 
da Comissão Atuarial da CNSeg, uma planilha 
de cálculo de orientação ao mercado, incorpo-
rando uma comparação entre o estudo de im-
pacto apresentado pela Susep e o uso de da-
dos internos das empresas. Participaram deste 
estudo 24 empresas do setor.

International Finance Reporting Standards 
(IRFS) - Teste de Adequação de Passivo 
(TAP) - Ajudou na consolidação da proposta 
encaminhada à Susep pela Confederação, as-
sim como na contratação de uma consultoria 
econômica para analisar a taxa de desconto a 
ser utilizada no teste.

International Association of Insurers Super-
visors (IAIS) – Fernanda Chaves  participou da 
Conferência Anual da IAIS em Dubai, de 25 a 29 
de outubro. Neste fórum foi possível combinar 

a realização – em conjunto com a Susep e a 
ANS – de um evento com palestrantes interna-
cionais que antecedesse a reunião do Comitê de 
Solvência e Assuntos Atuariais da IAIS a ocor-
rer no Rio de Janeiro. Desta forma foi realizado 
nesta cidade, no dia 30 de novembro, o evento 
intitulado “Novos desenvolvimentos mundiais na 
área de Solvência”, que contou com a presen-
ça de quatro palestrantes internacionais, com 
tradução simultânea, e mais de 150 participan-
tes, entre reguladores e representantes do mer-
cado brasileiro. Já na reunião do subcomitê da 
IAIS, realizada entre os dias 1 e 3 de dezembro, 
contou-se com a participação de cinco técnicos 
da Confederação e das Federações, juntamente 
com cerca de 10 participantes da indústria, sob 
a coordenação deste núcleo.

Entre outras atividades, o núcleo forneceu dados 
para o texto do Projeto Presidenciáveis; pres-
tou assessoria técnica para a discussão sobre 
subvenção e fundo de catástrofe do seguro ru-
ral; participou de todas as reuniões da Comis-
são Atuarial (seis) e na maioria da Comissão de 
Administração e Finanças (três), desde julho de 
2010; ajudou na elaboração e no contato com a 
Escola Nacional de Seguros para ministrar cur-
sos em atuária propostos pela CAT; ajudou na 
elaboração da programação do evento intitula-
do “Os impactos das novas normas contábeis 
e atuariais nas demonstrações fi nanceiras de 
2011”, que seria realizado em novembro 2010 
e foi adiado para 2011; ministrou palestra sobre 
solvência no “Ciclo de Palestras” para os novos 
concursados da Susep; e atuou no estreitamen-
to da ligação da CNSeg com o Instituto Brasileiro 
de Atuária (IBA).

Além disso, estão em andamento os seguintes 
trabalhos: a validação do Projeto DataSeg, de 
criação de um banco de dados do mercado na 
CNSeg; a análise das insolvências de segura-
doras ocorridas no mercado e a proposta de 
novo formato de cálculo para a taxa de fi scali-
zação a ser recolhida à Susep.
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Em reunião da diretoria da CNSeg, realizada no 
dia 30 de setembro de 2010, o presidente Jorge 
Hilário Gouvêa Vieira anunciou ofi cialmente a 
criação do cargo de diretor executivo da CNSeg, 
a ser ocupado por Solange Beatriz Palheiro 
Mendes, que assumiu em 1º de novembro, ao 
se desligar das funções de diretoria executiva 
da FenaSaúde.

A Diretoria Executiva é responsável por execu-
tar o Plano Estratégico, bem como dar supor-
te para a agenda positiva do setor, valorizar a 
imagem institucional do seguro e coordenar as 
ações de interesse comum das Federações, 
dentre outras atividades.

Foi contratada consultoria para apresentar, até 
fevereiro de 2011, a proposta de novo modelo 
de governança para a CNSeg. 

As atividades desenvolvidas pelas superinten-
dências subordinadas estão relatadas a seguir.

Comissões e Subcomissões 
Técnicas, Comitês e Grupos 
de Trabalho
As comissões técnicas, vinculadas às superin-
tendências específi cas, estão previstas no Es-
tatuto Social da CNSeg e são encarregadas de 
apreciar matérias de natureza técnica, mediante 
análise, discussão e proposição sobre assuntos 
de interesse geral do mercado segurador, sobre 
os quais emitem pareceres, elaboram planos de 
trabalho e sugerem normas de atuação visando 
à solução de problemas e à uniformização de 
procedimentos, com expedição de recomenda-
ções de natureza normativa ou geral. 

Enquanto as comissões técnicas são cons-
tituídas por tempo indeterminado e tratam de 
um elenco diversificado de assuntos, as sub-
comissões técnicas são constituídas a partir de 

Diretoria Executiva
Diretora Executiva: Solange Beatriz Palheiro Mendes

assuntos específi cos determinados por uma 
comissão técnica, podendo ser ou não por 
tempo indeterminado. Os comitês são consti-
tuídos por tempo indeterminado, possuem uma 
composição multidisciplinar, com a responsa-
bilidade de examinar determinadas questões e 
são incumbidos de implementar determinadas 
ações. E os grupos de trabalho são constituí-
dos para dar andamento a temas específicos e 
pontuais, podendo funcionar em parceria com 
outras entidades e acolher consultores, poden-
do ter duração prolongada ou se encerrar com 
a conclusão dos trabalhos.

Comissões e Subcomissões CNSeg

Comissão Atuarial – CAT

Comissão de Administração e Finanças – CAF

Comissão de Arbitragem - CARB (Será absorvida pela CAJ)

Comissão de Assuntos Jurídicos – CAJ

Comissão de Controles Internos – CCI

Comissão de Ouvidoria – COUV

Comissão de Processos e Tecnologia da Informação – CPTI

Comissão de Recursos Humanos – CRH

Comissão de Resseguro – CR

Subcomissão de Assuntos Fiscais – SCAF

Comitês

Comitê Permanente de Assuntos Governamentais – CPAG

Comitê de Relações de Consumo – CRC

Grupos de Trabalho

Seguro de Acidentes do Trabalho – SAT

Multidisciplinar-Contabilização Resseguro

Intermediação (com Fenacor)

Pequenas e Médias Empresas

Projeto “Estou Seguro”

Confederativo de Microsseguros
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A Diretoria de Relações Governamentais, sedia-
da em Brasília, tem como Missão representar a 
CNSeg perante os poderes públicos federais, 
estaduais e municipais, tendo as seguintes atri-
buições:

• Acompanhar diariamente a tramitação de 
proposições apresentadas nas Casas Legis-
lativas 

• Coordenar o Sistema de Acompanhamento 
de Projetos - Sisproleg

•  Encaminhar emendas às comissões técnicas 
nos prazos regimentais, bem como subme-
ter pareceres e/ou notas técnicas aos auto-
res e relatores das matérias apresentadas na 
Câmara, Senado e assembleias legislativas

•  Assessorar a CNSeg e as Federações seto-
riais nas estratégias a serem adotadas para 
acompanhamento de projetos de Lei

•  Acompanhar as sessões de plenário e co-
missões técnicas no âmbito do Poder Legis-
lativo 

•  Gerir o cadastro e atualização das informa-
ções a respeito das matérias de interesse do 
mercado segurador 

•  Providenciar o encaminhamento e acompa-
nhamento de processos nos poderes Execu-
tivo e Judiciário

•  Agendar audiências com autoridades fede-
rais, estaduais e do Distrito Federal

• Acompanhar o presidente e diretores da     
CNseg nas suas atividades em Brasília

•  Participar de audiências concedidas à CNSeg 
por autoridades dos poderes Executivo, Le-
gislativo e Judiciário

•  Atender a veículos de comunicação em Bra-
sília, após prévia liberação e orientação das 
linhas a serem observadas em cada caso. 
Essa linha de atuação visa dar uniformida-
de e coerência às posições institucionais da 
Confederação

Diretoria de Assuntos Governamentais
Diretor: Antonio Mazurek

Principais ações em 2010
•  Aproximadamente 300 audiências e conta-

tos, pessoais e por telefone, com parlamen-
tares federais e estaduais sobre matérias em 
tramitação e de interesse do mercado segu-
rador, envolvendo o envio de: 

•  Ofícios: 54

•  Pareceres: 46

•  Emendas: 49

•  Requerimentos: 16

•  Diversos (Voto em Separado, Destaques etc):8

•  E-mails e correspondências diversas: 170
 
Comitê Permanente 
de Assuntos 
Governamentais – CPAG
Nº de reuniões: 6
Nº de membros: 32 (representantes da 
CNSeg, da FenSeg, da FenaPrevi, da  
FenaSaúde, da FenaCap e da Seguradora 
Líder DPVAT)
Nº de projetos discutidos e analisados: 93 

O Comitê Permanente de Assuntos Gover-
namentais - CPAG, presidido e coordenado 
pela Diretoria de Assuntos Governamentais da     
CNSeg, analisa, aponta distorções e sugere al-
terações nos projetos de Lei, nas propostas de 
emendas constitucionais e nas medidas provi-
sórias, por meio de encaminhamento de pare-
ceres e emendas aos parlamentares; e acom-
panha a tramitação das matérias e outras ações 
que se desenvolvem no Congresso Nacional e 
assembleias legislativas. 

Sisproleg
O Sistema de Acompanhamento de Projetos, 
coordenado pela Diretoria de Assuntos Gover-
namentais, permite o cadastro, a alimentação 
e o acompanhamento de todos os Projetos 
de Lei de interesse do mercado, oferecendo 
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subsídios e suporte aos trabalhos da Superin-
tendência Jurídica e da Diretoria de Assuntos 
Governamentais, bem como às áreas técnicas 
e estratégicas da CNSeg e das Federações. De 

Casas Legislativas

Câmara dos Deputados

Senado Federal

Assembleias Legislativas
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Projetos por Segmentos

outra parte, o Sisproleg constitui a base de da-
dos para a atuação do CPAG - Comitê Perma-
nente de Assuntos Governamentais, hoje com 
aproximadamente 991 projetos cadastrados.

Processo Legislativo

Projetos de Lei e Medidas Provisórias
A tramitação dos projetos de Lei, emendas 
constitucionais, medidas provisórias e outras 
ações que se desenvolvem no Congresso Na-
cional e assembleias legislativas é analisada e, 
conforme o caso, é recomendada a apresenta-

ção de pareceres e emendas, as quais deverão 
ser encaminhadas aos parlamentares, apontan-
do distorções e, consequentemente, sugerindo 
alterações nos textos dos projetos.  
 

Saúde 220
Consumidor 106
DPVAT 91
Seguros 83
Automóvel 80
Vários 49
Código de Trânsito 36
Direito Trabalhista 33
Direito Civil 25
Direito Tributário 24
Vida 21
Previdência 20
Direito Penal 19
Sistema Financeiro 19
Tributos 19
Acidentes Pessoais 15
Resp. Civil 15
Direito Proc. Civil
Habitacional 10
Acidente de Trabalho 9
Banco de Dados
CLT 8
Outros
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Comissão de Finanças e Tributação, não 
concluiu sua tramitação

•  Projeto de Lei n.º 7080, de 2010 (PLS n.º 437, 
de 2008), trata do parcelamento do DPVAT: 
aprovado no Senado Federal, tramita na Câ-
mara dos Deputados

•  Diversos outros projetos de lei mereceram, 
cada um a seu tempo, o devido acompanha-
mento

Senado Federal
•  Projeto de Lei do Senado n.º 81, de 2006, 

do senador Gilvan Borges (PMDB-AP), obje-
tiva a transformação das Apólices de Segu-
ros  em Títulos Extra-Judiciais, foi arquivado, 
após diversas tratativas

•  Demais projetos foram acompanhados du-
rante o período

Matéria Convertida em Norma 
Jurídica
Medida Provisória n.º 472, de 2009, converti-
da em Norma Jurídica pela Lei n.º 12.249, de 
2010, trata, entre outros assuntos, das Taxas 
de Fiscalização cobradas pela Susep. A maté-
ria exigiu tratativas especiais, uma vez que as 
taxas inicialmente propostas comprometeriam 
a atividade seguradora em razão do ônus ex-
tremamente pesado. As referidas taxas foram 
reformuladas no Projeto de Lei de Conversão 
e aprovadas pelas duas Casas do Congresso 
Nacional, em parâmetros aceitáveis.

Matéria Aprovada e Pendente 
de Sanção da Presidente da 
República
Projeto de Lei do Senado n.º 372, de 2005, do 
senador Romeu Tuma (PTB-SP) – Projeto de Lei 
n.º 345, de 2007, na Câmara dos Deputados –, 
disciplina a comercialização de peças e com-
ponentes de veículos sinistrados. Aprovado no 
Senado Federal, o Projeto sofreu modifi cações 
na Câmara dos Deputados. Ao retornar à Casa 
de origem, o Senado Federal deliberou sobre 
as emendas da Câmara dos Deputados na ses-
são de 14.12.2010 e, em consequência, a ma-
téria foi encaminhada à sanção da Presidência 

Projeto de Lei nº 3.555/2004
Na movimentação legislativa do período, me-
rece destaque especial o funcionamento da 
Comissão Especial (temporária), criada pela 
Câmara dos Deputados e destinada à aprecia-
ção, discussão, oitivas de setores relacionados 
à atividade seguradora e, por fi m, deliberação a 
respeito do Projeto de Lei n.º 3.555/2004, ins-
pirado pelo advogado Ernesto Tzulrinik e apre-
sentado pelo deputado José Eduardo Cardo-
zo (PT-SP), cujo objetivo é o de disciplinar as 
condições das apólices e contratos de seguros 
celebrados no País.

Finda a legislatura e uma vez que a Comissão 
Especial, não obstante os trabalhos desenvol-
vidos, não deliberou sobre a matéria, o referi-
do Projeto de Lei deverá ser arquivado defi ni-
tivamente pela Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados. Cabe registrar, todavia, que o de-
putado Moreira Mendes (PPS-RO), presidente 
da Comissão Especial, diante do insucesso da 
propositura analisada por aquele órgão, apre-
sentou, ao fi nal da legislatura, um novo Projeto 
de Lei, o de n.º 8034, de 2010, o qual, embora 
de construção e redação diferente do Projeto 
de Lei prestes a ser arquivado, tem o mesmo 
objetivo: “Estabelece normas gerais em con-
tratos de seguro privado e revoga disposições 
em contrário”. Esse Projeto de Lei, em obser-
vância ao Regimento Interno da Casa, deverá 
ser arquivado a exemplo do anterior. Todavia, 
o autor, deputado reeleito, tem a prerrogativa 
de requerer o seu desarquivamento e, destarte, 
o Projeto de Lei será objeto de apreciação pela 
Casa. 

Outras Matérias Importantes
Câmara dos Deputados
• Projeto de Lei n.º 3411, de 2008, do depu-

tado Giacobo (PR-PR), objetivando dilatação 
da vigência das apólices de seguros equiva-
lente ao tempo de permanência dos veícu-
los automotores nas ofi cinas reparadoras, foi 
rejeitado com base nas contra-razões apre-
sentadas pela CNSeg

•  Projeto de Lei n.º 3266, de 2008, do deputa-
do Adilson Soares (PR-RJ), trata dos micros-
seguros. Embora tenha sido aprovado pela 
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da República. Acredita-se que a matéria, uma 
vez convertida em Norma Jurídica, vai impactar 
nos usos e costumes relacionados à questão 
das peças automotivas no País.

Poder Executivo
O Governo Federal decidira editar medida pro-
visória com o objetivo de criar uma empresa 
estatal para atuar na área de seguros, princi-
palmente os relacionados a grandes obras pú-
blicas. Sob a orientação, coordenação e envol-
vimento direto da presidência da CNSeg, foram 
desenvolvidas diversas ações e diálogos com 
a área econômica do governo, no sentido de 
evitar a intervenção estatal no setor privado. A 

O ano de 2010 foi marcado por mudanças na 
gestão da Superintendência de Administração 
e Finanças, cujos esforços se concentraram 
tanto na manutenção do nível de atendimento 
às demandas atuais dos serviços quanto na 
avaliação e no planejamento de seus desenvol-
vimentos.

A Superintendência responde pela administra-
ção e gestão fi nanceira e contábil das seguintes 
instituições:

• Fenaseg/CNSeg

•  FenSeg; FenaPrevi; FenaSaúde e FenaCap

•  CRMS (Seguradora Mineira)

•  Sindicato das Empresas de Seguro RJ/ES

O titular da Superintendência de Administra-
ção e Finanças ocupa, atualmente, a função 
de vice-presidente da Imobiliária Seguradoras 
Reunidas S.A., empresa da qual a Fenaseg é 
acionista majoritária.

A estrutura organizacional da Superintendência 
de Administração e Finanças foi alterada, vi-
sando eliminar sobreposições existentes e pro-
mover o desenvolvimento profi ssional de seus 

atuação logrou êxito e o governo decidiu adiar 
a implementação e não mais criar a seguradora 
estatal, deslocando o foco para uma parceria 
com o setor segurador privado do País.
 
Novo Cenário Político
Com as eleições realizadas em 2010, sob a égide 
do nosso processo democrático, iniciou-se uma 
nova legislatura e um novo governo assumiu os 
destinos do País. E nesse novo cenário, caberá 
ao setor segurador, a exemplo das demais ati-
vidades econômicas, estabelecer um novo re-
lacionamento institucional com os poderes da 
República e dos Estados federados.      

Superintendência de Administração 
e Finanças
Superintendente: Luís Felipe F. de O. Santos

funcionários, passando a ser composta pelas 
seguintes gerências:

•  Financeira

•  Contabilidade

•  R.H. & D.P.

•  Operacional e de Orçamento

•  Administrativa

A Gerência de Infraestrutura de TI foi incorpora-
da à estrutura da Central de Serviços e Prote-
ção ao Seguro, por decisão da Diretoria.

A Superintendência de Administração e Finan-
ças absorveu as atividades de emissão e entre-
ga das notas fi scais (NFS-e) referentes ao SNG e 
Sircof (aproximadamente quatro mil notas fi scais 
por mês), obtendo redução de custos da ordem 
de R$ 14 mil mensais. Também incorporou às 
suas obrigações a necessidade de atender a 
novos requisitos de informações demandadas 
pela Prefeitura do Rio de Janeiro em relação aos 
prestadores de serviços contratados.

Em termos de compliance, ações foram toma-
das para o atendimento à Portaria 1.510/ MT e 
à legislação que rege o pagamento de salários. 
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Especial atenção está sendo dada à revisão e/
ou ao estabelecimento de Políticas, Normas e 
Procedimentos Internos.

A melhoria de processos foi objeto constante 
de análise. Em 2010, implantou-se a centraliza-
ção dos bloqueios judiciais (ações do DPVAT) 
em conta única de depósito, o uso do EBTA no 
pagamento das passagens aéreas e a simplifi -
cação das atividades inerentes ao recolhimento 
de impostos.

Em 2010, merecem destaque as ações desti-
nadas ao consumidor de seguros, no ano em 
que o Código de Defesa do Consumidor co-
memorou seu 20º aniversário, principalmente a 
realização da 1a e 2a Conferências Interativas de 
Proteção do Consumidor de Seguros e a imple-
mentação do Projeto “Estou Seguro”, cujo ob-
jetivo é levar informação sobre riscos e seguro 
para a população de baixa renda.

Pode-se concluir que os trabalhos desenvolvi-
dos pelo Comitê de Relações de Consumo, pela 
Comissão de Ouvidorias do Mercado Segura-
dor e pelo Projeto “Estou Seguro” convergiram 
suas ações para a proteção do consumidor. O 
Comitê de Relações de Consumo se deteve na 
realização das duas conferências e na propos-
ta de identifi car as informações essenciais para 
que o consumidor possa entender as coberturas 
de seguro que está contratando. Sabe-se que o 
segurado não lê as condições de seguro e, mes-
mo que o faça, a linguagem técnica e jurídica o 
impedem de interpretar o contrato. A adoção de 
linguagem clara, objetiva e de fácil compreensão 
é o desafi o dos seguradores para ir ao encontro 
das expectativas de seus consumidores. 

O Ciclo de Palestras desenvolvido para os ouvi-
dores também merece destaque, uma vez que 
sua realização buscou melhor aparelhar os pro-
fi ssionais que têm a função de atender às recla-
mações dos segurados e mediar os eventuais 
confl itos na relação de consumo.

Bons resultados foram obtidos na renegociação 
de contratos, com a obtenção de redução de 
custos na renovação de seguros patrimoniais 
e de veículos e na proposta de renovação de 
contrato de aluguel de impressoras.

Na área de Recursos Humanos, deu-se pros-
seguimento às políticas de treinamento e ajuda 
educacional, de saúde e de motivação dos fun-
cionários. 

Superintendência de Assuntos 
Institucionais e do Consumidor
Superintendente: Maria Elena Bidino

A CNSeg acredita que a proteção do consumi-
dor do seguro signifi ca a proteção da indústria.

Projeto “Estou Seguro”
Coordenadora: Maria Elena Bidino 

Projeto de iniciativa da CNSeg, que contou com 
a adesão de 17 seguradoras e a participação 
da Susep, da Fenacor e da Escola Nacional de 
Seguros.

Com o objetivo de estudar a comunicação 
adequada para despertar consciência e com-
preensão sobre seguro, realçar o signifi cado 
da prevenção de risco e proteção do seguro, 
a CNSeg apresentou um projeto para a Orga-
nização Internacional do Trabalho (OIT). Através 
da Microinsurance Innovation Facility, a OIT se-
leciona projetos em âmbito internacional para o 
desenvolvimento de Microsseguros e o projeto 
da CNSeg foi um dos 18 selecionados na ro-
dada de março de 2009, que teve 180 proje-
tos inscritos. O subsídio da OIT para apoiar o 
desenvolvimento do projeto da CNSeg foi de 
U$ 350 mil, contando com a contrapartida da 
CNSeg no valor de U$ 150 mil.

O projeto recebeu o nome fantasia “Estou Se-
guro” e visou mudar a percepção do seguro 
na população de baixa renda. Seu objeto foi a 
criação e validação de uma metodologia repli-
cável, que informe e sensibilize populações de 
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baixa renda, em aglomerados urbanos, sobre 
gestão de risco e seguro. Para implementar o 
projeto, foi selecionado o Instituto de Estudo do 
Trabalho e da Sociedade (IETS), considerando 
sua experiência em microcrédito.

O projeto incluiu a exibição de um fi lme, a di-
fusão de radionovelas e apresentações de te-
atro de rua com textos sobre riscos e diversas 
coberturas de seguro. Estas informações estão 
disponibilizadas no site da CNSeg. 

Para a formação do GT e engajamento das se-
guradoras foram realizadas duas reuniões pre-
liminares no auditório da Confederação, em 7 e 
14 de janeiro, visando apresentar o projeto para 
as seguradoras e representantes da Susep, Es-
cola Nacional de Seguros, Fenacor e Instituto 
de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS). 

Grupo de Trabalho do Projeto 
“Estou Seguro”
Nº de reuniões: 8
Participantes do GT: 17 representantes de segura- 
doras (Ace Seguradora,American Life, Bradesco 
Auto/RE Companhia de Seguros, Bradesco Vida 
e Previdência, Caixa Seguradora, Capemisa 
Vida e Previdência, Cia. Excelsior de Seguros, 
Companhia de Seguros Aliança do Brasil, Icatu 
Seguros, Itaú Seguros de Auto e Residência, 
Mapfre Vera Cruz Seguradora, Mongeral AEGON 
Seguros e Previdência, Sinaf Previdencial Cia. de 
Seguros, Sul América Capitalização - SULACAP, 
SulAmérica Cia. Nacional de Seguros, Tokio Marine 
Seguradora, Zurich Seguros) e representantes 
da Susep, da Fenacor, da Escola Nacional de 
Seguros e da CNSeg.

Principais Etapas
• Aprovação dos textos utilizados nas mídias 

(curta-metragem, teatro de rua e radionovela)

• Defi nição da política de vendas a ser adotada 
no projeto

• Defi nição do corretor responsável pela co-
mercialização dos produtos no Morro Santa 
Marta (Emílio Rodrigues Gomes)

• Aplicação de curso para habilitação de cor-
retor de seguro de capitalização e de vida e 

previdência, oferecido pela Bradesco Segu-
ros para pessoas selecionadas na comuni-
dade para auxiliar o corretor

• “Casa do Seguro” (posto de informações e 
vendas de seguro) – reforma custeada pelas 
seguradoras, pela CNSeg e pela Escola Na-
cional de Seguros

• Engajamento de cinco moradores da comu-
nidade no processo de intermediação, com 
pró-labore mensal de um salário mínimo (du-
ração de quatro meses)

• Aprovação da logomarca do projeto e das 
peças de comunicação

• Apresentação dos resultados das pesquisas 
quantitativas (em 600 residências) e qualitati-
vas (dois grupos focais) realizadas pelo IETS

• Distribuição às seguradoras de CD/DVD com 
resultado das pesquisas e curta-metragem 
sobre o projeto

• Relatório do corretor responsável sobre trei-
namento e vendas

• Distribuição de camisetas com logomarca do 
projeto aos encarregados da difusão das in-
formações e da venda de produtos

• Visita dos participantes do GT ao Morro San-
ta Marta

• Visita de Craig Churchill, responsável pela 
Microinsurance Innovation Facility, da OIT, à 
CNSeg e ao Morro Santa Marta – elaboração 
da agenda

• Concurso de Samba sobre o tema “Seguro”, 
com premiação custeada pelo IETS

• Relatório com resultado de comercialização 
dos projetos

• Apresentação pelo IETS de cronograma e or-
çamento para a Fase II do projeto

 
Prêmio Cobertura-Performance
Devido à repercussão e relevância do Projeto 
“Estou Seguro”, a CNSeg foi eleita a “Entidade 
do Ano” na 13ª Edição do Prêmio Cobertura-
Performance. O assessor da presidência José 
Américo Peón de Sá representou a CNSeg na 
solenidade de premiação, em cerimônia realiza-
da no dia 29 de novembro, São Paulo.
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Comitê de Relações de 
Consumo
Presidente: Maria Helena Darcy de Oliveira 
(Icatu Seguros)

Nº de reuniões: 8 ordinárias (a primeira no dia 
28 de janeiro), e 2 do Núcleo Executivo criado 
pelo Comitê para estudos dirigidos e ações es-
pecífi cas 
Nº de integrantes: 35 (19 titulares, 2 suplen-
tes, 3 convidados, 4 representantes das Fede-
rações setoriais e 7 da CNSeg)

Principais Ações
• Análise dos Projetos de Lei mais relevantes em 

relação à defesa e proteção do consumidor

•  Organização e realização da 1ª e 2ª Confe-
rências Interativas de Proteção ao Consumi-
dor do Mercado de Seguros

•  Redação da Carta da 1ª Conferência

•  Estreitamento do relacionamento com o Go-
verno (órgão regulador e órgãos de defesa 
do consumidor), federações do mercado 
(Fenseg, FenaPrevi, FenaCap e FenaSaúde), 
mídia e clientes

•  Discussão sobre problemas com o Seguro 
de Garantia Estendida

•  Criação de subgrupos de trabalho para ela-
boração de treinamento sobre direitos do 
consumidor de seguros

• Criação de indicadores de adesão à Carta 
da 1a Conferência Interativa de Proteção do 
Consumidor de Seguros; e para assessorar 
o trabalho das Federações quanto à elabora-
ção dos pontos-chave por linha de negócios

Propostas 
•  Desenvolvimento de pontos-chave

•  Desenvolvimento de documento com per-
guntas e respostas sobre seguros para vei-
culação no site da CNSeg

•  Criação de banco de dados sobre consumi-
dores que optaram por não receber ligações 
de fornecedores

•  Defi nição de diretrizes para comércio eletrônico

Reuniões Extraordinárias
• Reunião com o diretor do DPDC, Ricardo 

Morishita, e a coordenadora geral do Sindec, 
Juliana Pereira da Silva, no dia 26 de janei-
ro, em Brasília. O objetivo foi conhecer o re-
sultado do cadastramento das reclamações 
justifi cadas e não respondidas pelo sistema 
fi nanceiro, em particular pelo de seguros

•  Reuniões na FenaPrevi, com a Comissão de 
Produtos de Risco e com a Comissão de Pro-
dutos por Sobrevivência, para apresentar a 
proposta sobre a comunicação de seguros de 
vida para o consumidor e para identifi cação 
dos pontos-chave para os seguros de vida

•  Reunião com a Central de Serviços e Prote-
ção ao Seguro para apresentação ao Comitê 
de Relações de Consumo do Sibloq - Siste-
ma de Bloqueio de Ligações de Telemarke-
ting, o qual consiste em centralizar todos os 
dados de telefones dos diferentes Procons 
do Brasil, em uma base de dados adminis-
trada pela Central de Serviços da CNSeg, 
visando facilitar o trabalho de pesquisa das 
seguradoras

•  Encontros com jornalistas da Folha de SP e 
do Valor Econômico e visita à TV Globo e à 
GloboNews, em São Paulo, no dia 27 de ju-
lho; com jornalistas do jornal O Globo, no Rio 
de Janeiro, em 6 de agosto; e com jornalistas 
do Jornal da Tarde (Grupo Estado), no dia 25 
de agosto  

•  Reuniões com o presidente e diretoria do  
Procon SP, em São Paulo, no dia 18 de agos-
to; e com a presidente e a advogada do Idec, 
em São Paulo, no dia 25 de agosto, para re-
lato sobre a criação do Comitê de Relações 
de Consumo da CNSeg e seus objetivos 

Ações Realizadas
• 1ª Conferência Interativa de Proteção do 

Consumidor de Seguros (Seguros Gerais, 
Previdência Privada Complementar, Saúde 
Suplementar e Capitalização), em 3 de mar-
ço, no Rio de Janeiro

• 2ª Conferência Interativa de Proteção do 
Consumidor de Seguros, nos dias 10 e 11 
de setembro, em São Paulo
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Comitê de Microsseguros
Presidente: Antonio Cássio dos Santos 
(Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência)

Nº de reuniões: 2
Nº de integrantes: 21 (representantes das 
quatro Federações setoriais, de 9 seguradoras 
e 1 consultor externo)

Principais Assuntos
Análise do Projeto de Lei nº 3266/08, que dis-
põe sobre a criação das sociedades segura-
doras especializadas em microsseguros, dos 
corretores especializados e dá outras providên-
cias; comentários sobre as sugestões enviadas 
pela FenaPrevi. 

Comissão de Ouvidorias do 
Mercado Segurador
Esta comissão reúne representantes dos gru-
pos seguradores que instituíram suas ouvido-
rias, os quais correspondem a 95% do prêmio 
total do mercado segurador.

Presidente: Mário Teixeira de Almeida Rossi 
(Grupo Mapfre)

Nº de reuniões: 7
Nº de integrantes: 68 (34 titulares, 29 
suplentes e 5 funcionários da CNSeg)  

Principais Assuntos
• Estatísticas de reclamações recebidas pelas 

ouvidorias por ramos de seguros

•  Estatísticas da Susep sobre reclamações e 
informações dos consumidores

•  Tratamento das reclamações encaminhadas 
via Susep com indício de fraudes, além das 
reclamações via Procon, Bacen, IRB-Brasil 
RE, Federações, assembleias legislativas e 
demais órgãos de defesa de consumidor

•  Criação do Sistema Padrão para a Medição 
de Indicadores de Gestão de Reclamações 
(Siger)

•  Consolidação das sugestões de alteração 
à minuta da norma colocada em Audiência 

Pública Susep nº 07/2010, que dispõe sobre 
a instituição obrigatória das ouvidorias para 
as empresas que compõem o mercado de 
seguros

Propostas
•  Criação do canal comissão.ouvidoria@cnseg.

org.br no site da CNSeg

•  Atualização das ouvidorias das seguradoras 
no site da CNSeg e a inclusão dos currículos 
dos ouvidores

•  Criação de pontos-chave por ramo de seguro

•  Recomendações para padronização mínima 
de tratamento das reclamações

•  Engajamento dos corretores de seguros, por 
meio da Fenacor, no processo de redução 
das reclamações

•  Divulgação dos procedimentos operacionais 
das ouvidorias entre os membros da Comis-
são

Ciclo de Palestras 
•  A Ética e o Comportamento do Consumidor - 

8 de abril, SP. Palestrante: Sérgio Nery; d e-
batedor: Paulo Amador (Seguradora Líder 
DPVAT); m ediador: Mário Rossi (Grupo Ma-
pfre) 

•  A Relação de Consumo no Seguro - 13 de 
maio, RJ. Palestrante: Angélica Carlini;  deba-
tedor: Maria da Glória Faria (CNSeg);  media-
dor: José Júlio C. Melo (Grupo Porto Seguro)

•  Ouvidoria Como Prática de Governança Cor-
porativa - 17 de junho, SP.  Palestrante: Flore-
al Rodriguez;  debatedor: José Eduardo Batis-
ta (Kyoei do Brasil);  mediador: Carlos Manuel 
Martins (Royal & SunAlliance Seguros)

•  Sistema de Manejo de Confl itos e o Ambien-
te Empresarial - 12 de agosto, RJ.  Palestran-
te: Gabriela Asmar; d ebatedor: Maria Helena 
Darcy (Grupo Icatu Seguros);  mediador: Lu-
ciana Galvão de Oliveira (Brasilprev Seguros 
e Previdência) 

•  Arbitragem e o Seguro no Brasil - 20 de ou-
tubro, RJ. Palestrante: Pedro Batista Martins;   
 mediador: Sérgio Mello (Pellon & Associados) 
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Comissão de Resseguro
Presidente: Marcus Viana Clementino 
(Sul América Cia. Nacional de Seguros)

Nº de reuniões: 7 ordinárias e 1 extraordinária 
(GT Multidisciplinar)
Nº de integrantes: 46 (26 titulares, 16 
suplentes e 4 funcionários da CNSeg)

Principais Assuntos
• Desenvolvimento de um Sistema de Contro-

le de Ofertas de Resseguro - Gestor-Re (ex. 
Siscor) 

•  Operações intragrupos 

• IOF em operações de Resseguro

•  Elaboração de proposta para contabilização de 
Prêmio de Resseguro de Excesso de Danos 

•  Informações que devem ser enviadas pelas 
seguradoras aos resseguradores – Circular 
Susep nº 385/09 

•  Contabilização da comissão de resseguro, 
reembolso à cedente por parte do ressegu-
rador, das despesas administrativas e de co-
mercialização pagas

•  Riscos Nomeados e Operacionais – art. 9º da 
Circular 395/2009

•  Resolução CNSP nº 173/2007 

•  Criação de subgrupos para elaboração de 
um Glossário de Resseguro; revisão das Re-
comendações sobre a Elaboração do Con-
trato de Resseguro, disponíveis no site da 
CNSeg; criação de um Guia de Boas Práti-
cas para a Contratação de Resseguro (Con-
tract Certainty); e certifi cação técnica de res-
seguro on-line, a exemplo da certifi cação do 
LLMIT – Certifi cação do Mercado de Londres 
e do Lloyd’s

•  Realização da Conferência de Resseguro, no 
Rio de Janeiro, em 2011

•  Resoluções CNSP nºs 224 e 225, de 10 de 
dezembro de 2010

Comissão de Recursos 
Humanos
Presidente: Maria Helena Cardoso Monteiro 
(Sul América Cia. Nacional de Seguros)

Nº de reuniões: 6 ordinárias e 1 extraordinária
Nº de membros: 63 membros (32 titulares, 26 
suplentes e 5 funcionários da CNSeg) 

Principais Assuntos
• Conclusão da negociação da CCT 2010

•  Mudanças no FAP

•  Pesquisas salariais do mercado segurador

• Registro eletrônico de ponto (Portaria 1510/09)

•  Questões de segurança do novo sistema de 
REP

•  Encontro de RH no mercado segurador/    
Escola Nacional de Seguros

•  Elaboração de pauta patronal para negocia-
ção da CCT 2011

Em 2010, foram realizadas 24 pesquisas sobre 
temas das pautas de trabalho e outros solicita-
dos pelos membros da Comissão para orienta-
ção na gestão dos Recursos Humanos.

Comissão Temática: 
Patronal/Sindicato
No de reuniões: 4 

Principais Assuntos 
•  Contribuição Sindical

•  Repouso remunerado

•  Instituição do cargo de técnico de seguros

•  Redução da jornada de trabalho

•  Pauta de reivindicação da Convenção Coleti-
va de Trabalho dos Securitários em 2011
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Certifi cação Técnica
A Resolução CNSP nº 115/04 estabelece con-
dições mínimas para a Certifi cação Técnica de 
Empregados e Assemelhados das Sociedades 
Seguradoras, das Sociedades de Capitalização 
e das Entidades Abertas de Previdência Com-
plementar. 

A Fenaseg foi uma das entidades credencia-
das para a realização da certifi cação técnica, 
conforme regulamentado pela Circular Susep 
nº 290/05, o que lhe permitiu emitir o Certifi -
cado por Tempo de Serviço para profi ssionais 
e assemelhados elegíveis e com cinco ou mais 
anos de exercício ininterrupto na área objeto da 
certifi cação. Foi criado um sistema para essa 
fi nalidade, cujas instruções foram comunicadas 
ao mercado por meio da Circular Presi 014/05, 
de 21/6/05.

O responsável pelo RH da seguradora inicia o 
processo de requerimento ao acessar o siste-
ma BDCT – Banco de Dados para Certifi cação 
Técnica por Tempo de Serviço, disponível no 
site da CNSeg, que emite o respectivo certi-
cado somente se o preenchimento dos dados 
e as condições atenderem aos requisitos das 
normas. A validade do certifi cado é de cinco 
anos, contados a partir da data da sua emis-
são. Ao expirar este tempo, o sistema dispara 
comunicado para reinício do processo.

Em 2010, a CNSeg emitiu 109 certifi cados. 
Desde o início da certifi cação técnica, em de-
zembro de 2005, até novembro de 2010, foi 
emitido um total de 7.682 certifi cados nas se-
guintes áreas/segmentos certifi cáveis:

•  Atendimento ao Público - Seguros: 2.470

•  Atendimento ao Público - Previdência: 593

•  Atendimento ao Público - Capitalização: 207

•  Controles Internos: 815

•  Regulação e Liquidação de Sinistros - Auto:      
1.235 

•  Regulação e Liquidação de Sinistros - 
Seguros: 1.186

•  Regulação de Sinistros - Previdência: 173

•  Venda Direta - Seguros: 247

•  Venda Direta - Previdência: 667

•  Venda Direta - Capitalização: 89

Relações Institucionais 
Nacionais

Palestras Proferidas 
Palestrante: Maria Elena Bidino 

•  IV Congresso Brasileiro de Direito de Seguros 
e Previdência da AIDA, no painel “O Seguro e 
o desenvolvimento do Brasil, perspectivas e 
possibilidades do seguro como instrumento 
de paz e desenvolvimento social”, em 19 de 
março, Porto Alegre, RS

• Ciclo de Palestras do Grupo de Debates Tri-
butários do Rio de Janeiro - GDT Rio, sobre 
“Tributação no Setor de Seguros e Ressegu-
ro”, em 13 de julho, no Centro Cultural da Jus-
tiça Federal, Rio de Janeiro, RJ

•  I Colóquio de Microsseguro, sobre o tema 
“Mudança da percepção do Seguro nas clas-
ses C e D”, em 17 de agosto, na Academia 
Nacional de Seguros e Previdência - ANSP, 
São Paulo, SP

•  Ciclo de Palestras de ambientação para os 
concursados 2010 da Susep, em 18 de outu-
bro no auditório do Banco Central, Brasília, DF

 
Palestrante: Ricardo Tavares Pereira

•  6º Congresso Estadual dos Corretores de Se-
guro do Estado de Minas Gerais, sobre Micros-
seguros, em 20 de agosto, em Caeté, MG

Participação em Seminários 
e Congressos
• II Conferência Anual Brasileira de Resseguro, 

dias 4 e 5 de março, no Copacabana Palace, 
Rio de Janeiro, RJ 

• 2º Seminário do Lloyd’s, em 27 de julho, no 
Copacabana Palace, Rio de Janeiro, RJ 

• Reunião conjunta GNT de Resseguros AIDA/
ANSP, em 27 de julho

• V Fórum Nacional de Seguro de Vida e Pre-
vidência Privada, organizado pela FenaPrevi, 
dias 15 e 16 de setembro, em São Paulo, SP
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• Evento “Ressegurando o futuro”, da Munich Re, 
em 17 de setembro, São Paulo, SP

Relações com a Escola Nacional 
de Seguros
Parceria com a Confederação Nacional da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil (CNA) e a Escola 
Nacional de Seguros, visando a elaboração 
do conteúdo de cartilha para esclarecimento e 
orientação ao produtor rural sobre a importância 
do seguro rural para mitigar riscos da produção 
e melhorar a gestão da atividade agropecuária, 
fi rmada no dia 21 de janeiro. 

Aulas proferidas em 2010 nos cursos promo-
vidos pela Escola Nacional de Seguros por 
Maria Elena Bidino: “MBA Resseguro”, em 10 
de março, 21 e 23 de setembro; aula inaugural 
“Práticas de Resseguro”, em 15 de março; aula 
inaugural “MBA Seguros e Resseguro”, em 3 de 
maio; “Curso de Resseguro para os Concursa-
dos 2010 da Susep”, 18 de novembro a 19 de 
dezembro.

Relações Internacionais
Participação em fóruns internacionais de seguro.

Federação Interamericana de 
Empresas de Seguros – FIDES
A FIDES congrega, como membros ativos, di-
versas entidades representativas das empresas 
de seguros privados, instaladas em 18 países 
das Américas e Península Ibérica, dentre elas 
a CNSeg. 

Representando o presidente da CNSeg, a titular 
desta Superintendência participou da Assem-
bleia Geral Ordinária da FIDES, realizada em 5 
de outubro, Montevidéu/Uruguai.

Principais Assuntos

• Informe de gestão da Secretaria Geral
•  Projeto Microsseguros Fomin/BID
•  Projeto “Base de Dados Microsseguros Ban-

co Mundial Fomin/ BID
•  Seminario Alta Dirección de  Aseguradoras;
•  Prêmio de Destaque ao Segurador Iberoa-

mericano
•  Proposta da Declaração de Montevidéu 

A FIDES fi rmou convênio com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento – BID e o Fun-
do Multilateral de Investimentos - Fomin, para 
a realização de um Projeto de Mi crosseguros 
na América Latina e Caribe, cujo período de 
execução é de 36 meses (novembro de 2009 
a novembro de 2012). Foram selecionados, e 
aceitaram aderir ao projeto, os seguintes paí-
ses: Brasil, México, Venezuela, Guatemala, Co-
lômbia e Peru. 

O programa é composto de quatro fases:

• Avaliação de experiências bem sucedidas

•  Elaboração de uma matriz de requerimentos 
mínimos por país

•  Plano de construção de capacidades

•  Fortalecimento institucional e disseminação 
de lições aprendidas

O projeto contempla também a transferência de 
uma verba de U$ 50 mil, para cada um dos paí-
ses que apresentarem um projeto de microsse-
guro a ser implementado no país proponente.

Em 6 de outubro, em Montevidéu, Uruguai, foi 
realizado o I Foro Interamericano de Microsse-
guros, que também faz parte desse projeto.

Associação Latino-Americana 
de Desenvolvimento e 
Integração – Aladi
Com sede em Montevidéu, a Aladi é o órgão 
que abriga e administra todos os acordos re-
gionais da América Latina, tais como Conesul, 
Mercosul, Pacto Andino e Associação dos Paí-
ses Centro-Americanos, apoiando e dando su-
porte a todos os acordos bilaterais.

Conesul 

A CNSeg é convidada para dar suporte na área de 
Seguros, pelos seguintes órgãos e instituições: 

• Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) – Para atuar basicamente em Segu-
ros de Transportes; Garantia de Obrigações 
Contratuais, em suas diversas modalidades; 
Responsabilidade Civil de Passageiros, além 
de aspectos da área de segurança viária e 
controles de fronteira. Tais ações envolvem 
basicamente a FenSeg
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•  Ministério de Transportes – Para atuar nas 
mesmas áreas solicitadas pela ANTT, e ain-
da nas diversas modalidades de Seguros de 
Transportes Marítimos e Aéreos, envolvendo 
basicamente a FenSeg

•  Ministério das Relações Exteriores – Além 
dos temas acima, que são discutidos nas 
reuniões dos Comitês de Fronteira, é o órgão 
responsável pelo acordo Carta Verde. Tais 
ações envolvem basicamente a FenSeg

•  NTC & Logística e ABTI – Solicitam apoio da 
área de seguros, na elaboração de suges-
tões de negociação e pautas nas reuniões 
coordenadas pelos órgãos públicos acima 
citados, além de reuniões de orientação aos 
transportadores associados, envolvendo ba-
sicamente a FenSeg

Mercosul

No Mercosul, os assuntos são discutidos em 
11 Subgrupos de Trabalho (SGTs).

O SGT-4 trata dos assuntos relacionados a Ban-
cos e Serviços, incluindo, portanto, Seguros. O 
tema Seguro é tratado institucionalmente, pois 
além de ter que aprovar formalmente todos os 
temas relacionados a seguros específi cos, tra-
tados e aprovados em qualquer dos demais 11 
SGTs, é no SGT-4 que se trabalha na elimina-
ção de assimetrias para futura integração do 
setor no âmbito do Mercosul. Portanto, a ação 
envolve basicamente a CNSeg. Entre os temas 
mais polêmicos, estão os relacionados a Mode-
lo de Solvência, Resseguro, Moedas, Produtos 
e Estrutura de Comercialização. O SGT-5 trata 
dos assuntos relacionados a Transportes, en-
volvendo, portanto, a FenSeg.

Foram realizadas 10 reuniões, sendo duas no 
âmbito do Mercosul e oito no âmbito da Aladi, 
nas quais a CNSeg foi representada por con-
sultor externo.

International Association of 
Insurance Supervisors – IAIS
 
Constituída em 1994, com base na experiência 
da National Association of Insurance Commis-
sioners – NAIC, a IAIS é integrada por 190 auto-
ridades supervisoras de seguros de 140 países, 

na qualidade de membros, e conta ainda com 
a participação de mais 120 seguradoras, resse-
guradoras e associações de seguro de vários 
países, na qualidade de Observadores.
 
A Susep passou a fazer parte da composição 
de seus Membros em 1996 e a CNSeg, na qua-
lidade de Membro Observador, em 2002.

Uma das principais funções da IAIS é fixar prin-
cípios e normas internacionais básicas, que sir-
vam de referência para os supervisores de se-
guros de todas as jurisdições na elaboração de 
seus modelos de sistemas e suas práticas de 
controle da atividade seguradora. 

A 17ª Conferência Anual da IAIS realizada de 
27 a 29 de outubro, em Dubai, teve como tema 
geral “O portal para confi ar na indústria de se-
guros”. O evento reuniu 468 profi ssionais de 
91 países, que trocaram experiências referen-
tes aos novos padrões de supervisão impostos 
pela crise fi nanceira de 2009. 

Pela CNSeg, estiveram presentes o presidente 
Jorge Hilário Gouvêa Vieira, a superintendente 
Maria Elena Bidino e a atuária Fernanda Cha-
ves. Também participaram do encontro Osval-
do do Nascimento e Carlos André Guerra Bar-
reiros (Itaú Vida e Previdência).

Principais Assuntos

• Estabilidade Financeira e Risco Sistêmico: 
diferenciação entre o segmento bancário e o 
de seguros como fonte de risco sistêmico; 
mudança do foco da supervisão, incluindo 
as seguradoras; vigilância macro-prudencial 
para identifi car novos tipos de riscos que po-
dem surgir do mercado segurador

• Impactos das Normas Internacionais de Con-
tabilidade sobre as seguradoras e a regulação 
de seguros: apresentação do Comitê de Nor-
mas Internacionais de Contabilidade (Iasb) so-
bre a minuta; norma única para a contabilida-
de de seguros coerente com a regulação; as 
principais preocupações com relação à minu-
ta apresentada se referem à taxa de desconto 
e aos dispositivos para a transição

• Projeto ComFrame: estrutura de supervisão 
sob medida para Grupos Seguradores Inter-
nacionalmente Ativos (IAIGs): linguagem co-
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mum utilizada pelos supervisores nacionais 
através de regulação convergente e compa-
rável

• Moldura Regulatória para Liquidação de Se-
guradoras: fundo de proteção ao segurado; 
pré-fi nanciamento para assegurar uma li-
quidação com o mínimo de perturbação no 
mercado; necessidade de cooperação e co-
ordenação internacionais

• Semelhanças e Diferenças entre as Respos-
tas dos Supervisores à Crise Financeira: pro-
blemas e cenários não previstos foram muito 
difíceis de administrar; seguradoras precisam 
estar conscientes do impacto de eventos ex-
tremos; supervisores devem estudar a publi-
cação do FMI e do Financial Stability Board-
FSB

• Implementação das Normas da IAIS 

International Insurance 
Society - IIS  
Instituição sem fi ns lucrativos, fundada em 
1965, é integrada por mais de mil membros de 
92 países. A CNSeg é fi liada à IIS desde 2007, 
na condição de membro corporativo. 

Em 2010, a convite do presidente executivo 
da IIS, Michael J. Morrissey, o presidente da 
CNSeg, Jorge Hilário Gouvêa Vieira, assumiu a 
vaga de Osvaldo do Nascimento no Board of 
Directors da instituição.

O 46º Seminário da IIS foi realizado em Madri, 
Espanha, de 6 a 9 de junho, tendo como tema 
geral “As consequências da crise fi nanceira”.

Principais Assuntos

• Recuperação da confi ança do setor, abala-
da pela crise fi nanceira

• Impactos de requerimentos de capital adi-
cional para o consumidor

• Impacto das mudanças regulatórias nas 
estratégias de negócios e nas perspectivas 
dos investidores no setor de seguros

Pela CNSeg, estiveram presentes o presidente 
Jorge Hilário Gouvêa Vieira e  a superintenden-
te Maria Elena Bidino. Também participaram do 
seminário Marco Antonio Rossi (Bradesco Se-

guros), Carlos Eduardo Corrêa do Lago (Bra-
desco AutoRe), Osvaldo do Nascimento (Itaú 
Vida e Previdência), Paulo Miguel Marraccini 
(Allianz). Pela Escola Nacional de Seguros, es-
tavam Robert Bittar, Renato Campos Martins 
Filho, Claudio Roberto Contador e Maria Luiza 
de O. Martins.

Durante o evento, foi confi rmada a cidade do 
Rio de Janeiro como sede do 48º Seminário 
Anual da IIS, a ser realizado em 2012. 

European Insurance and 
Reinsurance Federation - CEA
A Federação Europeia das Seguradoras e Res-
seguradoras é composta por 33 entidades re-
presentativas de seguros e resseguros, com-
preendendo 95% do prêmio total arrecadado 
na União Europeia.

A 2a Conferência Internacional de Seguros foi 
realizada no dia 11 de junho, em Londres, com 
o tema “O seguro em um mundo de mudanças” 
sendo debatido por 20 dos principais segura-
dores e reguladores internacionais, ao longo de 
três painéis:

• A Visão dos Presidentes - Como os segu-
radores reagiram e sobreviveram à crise fi -
nanceira internacional? Como estão se pre-
parando para o mundo em mudança? 

• A Visão dos Segurados - O que os segura-
dos esperam dos seguradores?

• A Visão dos Reguladores - Como os regu-
ladores reagirão diante da expectativa dos 
consumidores e da indústria?

Pela CNSeg, estiveram presentes o presidente 
Jorge Hilário Gouvêa Vieira e  a superintendente 
Maria Elena Bidino. Também participaram Pau-
lo Miguel Marraccini (Allianz), Carlos Eduardo 
Corrêa do Lago (Bradesco AutoRe) e Renato 
Campos (Escola Nacional de Seguros).

Foram disponibilizados no site da CNSeg os 
relatórios da CEA intitulados “Seguro: um se-
tor único. Por que as seguradoras diferem dos 
bancos?” e “Por que as exigências excessivas 
de capital prejudicam os consumidores, as se-
guradoras e a economia?”.
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International Meeting of 
Insurance Associations - IMIA
As Associações de Seguradoras promovem 
reuniões anuais, que antecedem às Conferên-
cias da CEA e da IAIS, para tratar de temas re-
lacionados com as normas em discussão sobre 
controle e supervisão, bem como defi nir posi-
ções que refl itam o interesse comum da indús-
tria de seguro. 

Em encontro realizado no dia 10 de junho, em 
Londres, a IMIA apresentou a posição dos seus 
membros sobre os assuntos que foram trata-
dos na “2ª Conferência Internacional de Segu-
ro” promovida pela CEA, realizada no mesmo 
local, em 11 de junho. 

Principais Assuntos

• Cenário do Seguro no mundo em mudança

• Reconhecimento das diferenças entre ban-
cos e seguradoras

• Risco de uma exigência excessiva de capital

• Fortalecimento do Network Internacional das 
Associações de Seguro

Estiveram presentes o presidente da CNSeg, 
Jorge Hilário Gouvêa Vieira, a superintendente 
Maria Elena Bidino, o superintendente geral da 
Central de Serviços e Proteção ao Seguro, Julio 
Avellar, e o superintendente Renato Pita.Tam-
bém participou Carlos Eduardo Corrêa do Lago 
(Bradesco AutoRe).

Em 25 e 26 de outubro, na cidade de Dubai, 
Emirados Árabes, foi realizada a segunda reu-
nião da IMIA.

Principais Assuntos

• Normas sobre combate à lavagem de dinheiro

• Proposta de criação de uma Federação In-
ternacional, que não foi aprovada

• Minuta da correspondência endereçada aos 
líderes do G-20

• Assuntos que seriam objeto das palestras 
constantes da agenda da 17ª Conferência da 
IAIS realizada entre 27 e 29 de outubro

Pela CNSeg, estiveram presentes o presidente 
Jorge Hilário Gouvêa Vieira, a superintendente 
Maria Elena Bidino e a atuária Fernanda Cha-
ves.

Integrantes da IMIA
Association of British Insurance - ABI, Associa-
tion of Bermuda Insurers and Reinsurers - ABIR, 
American Council of Life Insurers - ACLI, All 
Russian Insurance Association - ARIA, Ameri-
can Insurance As sociation - AIA, Association of
Savings and Investment of South Africa -ASISA, 
Association of Life Insurance Companies - ALIC, 
Association of Spanish Insurers - Unespa, Ca-
nadian Life & Health Insurance As sociation - 
CLHIA, European Insurance and Reinsurance 
Federation - CEA, Brazilian Insurance Confe-
deration - CNSeg, Federación Interamericana 
de Empresas de Seguros - FIDES, Fédération 
Française des Sociétés d’Assurances - FFSA, 
German Insurance Industry Association - GDV, 
General Insurance Association of Japan - GIAJ, 
Group of North American Insurance Enterprises 
- GNAIE, International Insurance Society - IIS, 
Insurance Council of Australia - ICA, Internatio-
nal Underwriting Association - IUA, Korea Insu-
rance Research Institu te - KIRI, Life Insurance 
Association of Japan - LIAJ, Lloyd’s, Property 
Casualty Insurers Association of America - PCI, 
PIOB and Toronto Cen tre, Polish Chamber of 
Insurance - PIU, Reinsurance Association of 
America - RAA, Russian Association of Motor 
Insurers - RAMI, South African Insurance Asso-
ciation - SAIA, The Gene va Association.
 
Network of Insurance 
Associations
Rede de relacionamento de entidades repre-
sentativas do setor de Seguro e Resseguro, in-
tegrada por 40 associações, representando 68 
países dos cinco continentes.

Em novembro, foi encaminhada aos líderes do 
G-20 a correspondência assinada por esse 
grupo de associações, defendendo a adoção 
de regulamentação específi ca para o setor de 
Seguro, diferenciada da aplicada para o setor fi -
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nanceiro, face às características peculiares das 
operações de Seguro. A CNSeg foi signatária 
desta correspondência.

Participantes

Além da CNSeg, participaram da correspon-
dência as seguintes instituições: Association of 
British Insurance - ABI, Association of Bermuda 
Insurers and Reinsurers - ABIR, American Coun-
cil of Life Insurers - ACLI, American Insurance 
As sociation - AIA, Association of Savings and 
Investment of South Africa - ASISA, Association 
of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives 
in Europe - AMICE, Association of the Insurance 
and Reinsurance Companies of Turkey, Austrian 
Insurance Association - VVO, America´s Health 
Insurance Plans - AHIP, Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros - AMIS, Associa-
tion of Spanish Insurers - Unespa, Czech Insu-
rance Association - CAP, Canadian Life & He-
alth Insurance As sociation - CLHIA, European 
Insurance and Reinsurance Association - CEA, 
Chilean Insurance Association AACH, Dublin 
International Insurance and Management Asso-
ciation - Dima, Dutch Association of Insurers,  
Federación Interamericana de Empresas de Se-
guros - FIDES, Fédération Française des Soci-
étés d´Assurances - FFSA, German Insurance 
Industry Association - GDV, General Insurance 
Association of Japan - GIAJ, Group of North 
American Insurance Enterprises - GNAIE, Hong 
Kong Federation of Insurers, Insurance Asso-
ciation of Pakistan, Insurance Bureau of Cana-
da - IBC, Insurance Council of Australia - ICA, 
Irish Insurance Federation, National Association 
of Insurance Companies - ANIA, Italy, Korea Life 
Insurance Association - KLIA, Life Insurance As-
sociation of Japan - LIAJ, Life Insurance Asso-
ciation of Malaysia, Life Insurance Association 
of Singapore, Lloyd’s, Philippine Life Insurance 
Association - PLIA, Property Casualty Insurers 
Association of America - PCI,  Polish Chamber 
of Insurance - PIU,  Reinsurance Association of 
America - RAA, Russian Association of Motor 
Insurers - RAMI, South African Insurance Asso-
ciation - SAIA, Thailand Insurance Association.

Munich Re Foundation
A Fundação Munich Re tem como objetivo resol-
ver questões-chave que possam afetar o futuro 
da sociedade. Seu interesse principal é desem-

penhar um papel ativo na procura de soluções 
inovadoras no âmbito da globalização e desen-
volvimento internacional e seus impactos sobre 
o futuro da humanidade em países que apre-
sentem diferentes estágios de desenvolvimento. 
Nesse contexto, as áreas nas quais a Fundação 
pode estar ativamente envolvida são muitas e 
variadas, abrangendo educação e treinamento, 
ciência e investigação, prevenção de desastres, 
proteção ambiental e saúde pública. 

A 6ª Conferência de Microsseguros, organizada 
pela Fundação Munich Re, realizou-se no perío-
do de 9 a 11 de novembro, em Manila/Filipinas, 
com 520 participantes de 50 países. Ao fi nal do 
encontro, a superintendente Maria Elena Bidino 
ressaltou que, no Brasil, como nos demais paí-
ses em que o microsseguro se consolida, é um 
grande desafi o a ser superado levar a oferta do 
seguro para os mais pobres. Em nome do pre-
sidente da CNSeg, foi formalizado convite para 
que o Brasil seja a próxima sede da Conferência 
Internacional de Microsseguro,agendada para o 
período de 8 a 10 de novembro de 2011. 

The Geneva Association - 
International Association for the 
Study of Insurance Economics
Organização que reúne os principais executi-
vos de seguros do mundo e cuja fi nalidade é 
desenvolver pesquisas e estudos da economia 
de seguros e disseminar informações importan-
tes para o funcionamento sustentável do setor. 
A Geneva Association tem atuado junto com 
reguladores internacionais e organismos de 
normatização, como a IAIS, o International Ac-
counting Standards Board (IASB) e outros, bus-
cando soluções para melhorar a regulamenta-
ção e a fi scalização da indústria de seguros.

A CNSeg se uniu aos grupos seguradores Bra-
desco e Sul América, membros dessa Asso-
ciação, para coordenar a organização da 38a 
Assembleia Geral, a ser realizada no Rio de Ja-
neiro, em 2011.

Organização Internacional do 
Trabalho - OIT   
 
A Organização Internacional do Trabalho - OIT, 
por meio de sua Microinsurance Innovation Fa-
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cility of the International Labour Offi ce, incenti-
va a elaboração de projetos para desenvolver 
o Microsseguro. A CNSeg concorreu na sele-
ção resultante da terceira rodada de doações e 
seu projeto “Estou Seguro” foi selecionado. Em 
dezembro de 2010, a CNSeg divulgou, para o 
mercado segurador brasileiro, a quinta rodada 
de doações da OIT, em âmbito internacional. 

Visitas de Delegações 
Estrangeiras à CNSeg 
Relacionadas ao Projeto 
“Estou Seguro”
• Em junho: presidente da Allianz Seguros da 

Índia, Kamesh Goyal; presidente da Allianz 
do Brasil, Max Thiermann; vice-presidente 
do Conselho da Allianz, Paulo Marraccini, e 
diretora de Projetos Sociais da Allianz, Rose 
Oliveira

• Em julho: Herman Smit, do Center for Finan-
cial Regulation & Inclusion - Cenfri 

• Em outubro: Craig Churchill, responsável 
pelo Social Finance Programme Employment 
da área da Microinsurance Innovation Facility, 
da OIT, e seu executivo José Miguel Solana, 
para avaliação do projeto e cooperação para 
as próximas ações 

• Em novembro: Anibal de Oliveira, diretor da 
Ophavela, instituição moçambicana de mi-
crofi nanças, sem fi ns lucrativos, com clientes 
de poupança e créditos rotativos e seu con-
sultor Carlos Assumpção 

• Ainda em novembro: Douglas Wm. Barne, 
presidente da Barnet Companies e diretor 
executivo do Group of North American In-
surance Enterprise - GNAIE; Francisco Ja-
vier Garayoa, diretor do Fórum Espanhol de 
Investimentos Socialmente Responsáveis e 
Katherine Munt, representante da Federação 
Európeia de Seguros

Assuntos Gerais

• Barnert Global – Ed Stepherson, diretor de 
Assuntos Governamentais, em 25 de janeiro

• Mapfre Re – Bosco Francoy e Ramon Ayme-
rich, em 3 de fevereiro

• Clientele Ltd. – Noel Prendergast e Gavin Soll 
(África do Sul), em 18 de maio

• AXCO – Barry Barnet, em 15 de julho

• Lord Mayor of the City of London, Alderman 
Nick Anstee e sua comitiva: Paula Walsh, 
cônsul geral britânico no Rio de Janeiro, Alan 
Charlton, embaixador britânico no Brasil e 
outros executivos, em 18 de outubro

• IIS – Colleen McKenna Tucker, diretora exe-
cutiva, no período de 27 a 30 de setembro 
para o planejamento do 48º Seminário, em 
2012, no Rio de Janeiro

• Patrick Liedtke, Secretário Geral da The Ge-
neva Association e Barbara Botterill, coorde-
nadora da Conferência, entre 28 de novem-
bro a 01 de dezembro  

Links Relacionados

CEA: http://www.cea.eu

FIDES: http://www.fides.org.br

IAIS: http://www.iaisweb.org 

IETS: http://www.iets.org.br 

IIS: http: //www.iisonline.org 

OIT: http://www.oitbrasil.org.br 

MIN Microinsurance Network:
http://www.microinsurancenetwork.org/ 

Munich Re Foundation:
http: //www.munichre-foundation.org 

The Geneva Association: 
http: //www.genevaassociation.org
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Superintendência de 
Comunicação e Eventos
Superintendente: Leonardo Laginestra

comunicação da CNSg com os seus diversos 
públicos, em atendimento às recomendações 
do planejamento estratégico da entidade para 
os próximos anos.

Os temas que tiveram maior repercussão na 
imprensa em 2010 foram as duas Conferências 
Interativas do Consumidor, o Relatório de Rou-
bo e Furto de Veículos 1º semestre 2010, o Pro-
jeto “Estou Seguro” e o lançamento do 7º Ciclo 
do Sistema de Quantifi cação da Fraude, todos 
promovidos e realizados pela CNSeg.

No segmento de Seguros Gerais, o destaque 
fi cou por conta do impacto das enchentes em 
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais; da 
implantação das UPPs nas favelas do Rio de 
Janeiro; dos carros incendiados pelos trafi can-
tes em represália; e da reposição de peças em 
automóvel. 

Já na área de Saúde Suplementar, despertou 
grande interesse dos jornalistas o impacto do 
novo Rol de Procedimentos da ANS, a portabi-
lidade dos planos de saúde, as novas regras de 
planos coletivos, a remuneração dos médicos, 
as novas Resoluções Normativas da ANS e a 
Notifi cação de Investigação Preliminar (NIF).

Relevante também foi a viabilização de uma sé-
rie de matérias sobre fraude contra o Seguro 
DPVAT, publicadas nos jornais Hoje em Dia, de 
Belo Horizonte, e O Povo, de Fortaleza, tendo 
o jornalista deste último ganho o Prêmio Allianz 
de Seguros 2010. E ainda a campanha institu-
cional do Seguro DPVAT, veiculada em televi-
são, radio, outdoor, busdoor e revistas.

Assessoria de Comunicação
Pesquisa de opinião realizada no mercado se-
gurador sobre os veículos de comunicação da 
CNSeg, a seguir relacionados, revelou, entre 
outras coisas, que os produtos desfrutam de 

A Superintendência de Comunicação tem como 
missão prestar serviços voltados para a qualifi -
cação e manutenção da imagem da CNSeg, ob-
servando-se os aspectos estratégicos e políticos 
da Confederação.
 
Suas responsabilidades são: gerenciar as ati-
vidades e responsabilidades das Gerências de 
Comunicação, de Eventos e Publicações e da 
Biblioteca; planejar ações de comunicação a 
médio e longo prazo; atender e monitorar de-
mandas das assessorias de imprensa externa 
e interna e da Seguradora Líder DPVAT; efetuar 
análises técnicas referentes às solicitações de 
patrocínio.

Gerência de Comunicação  
Gerente: Ângela Cunha

Assessoria de Imprensa 
Prestada à CNSeg, FenSeg, FenaSaúde e Se-
guradora Líder DPVAT.

Nos últimos anos, o mercado segurador evoluiu 
também como tema de interesse do grande pú-
blico, não somente por sua função de proteger 
pessoas e patrimônios, mas sobretudo por sua 
capacidade de gerar poupança de longo prazo. 
O reconhecimento deste fato pela sociedade 
acabou se refletindo no relacionamento da 
CNSeg, FenSeg, FenaSaúde e Seguradora Líder 
- DPVAT com a imprensa, que passou a ser mais 
intenso e frequente, totalizando este ano cerca 
de 200 demandas jornalísticas, que geraram uma 
média de 2.600 contatos via e-mail e telefone.

Em agosto, a FenaSaúde contratou os serviços 
da CDN para otimizar seu relacionamento com 
a mídia e a sociedade em geral, visando maior 
esclarecimento da população sobre o segmen-
to da saúde suplementar.

Em novembro, a CNSeg fi rmou parceria com a 
CDN Comunicação Corporativa, para reforçar a 
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forte credibilidade, principalmente por serem 
veículos com a marca CNSeg, o que abre  
oportunidade para se trabalhar ainda mais a 
comunicação da marca.

Revista de Seguros 
Considerada referência entre as publicações do 
segmento, conforme revelou a pesquisa de opi-
nião, a Revista de Seguros é o órgão de divul-
gação oficial do mercado segurador, sendo a 
mais antiga publicação do setor, em circulação 
desde a década de 1920. A revista aborda, em 
suas edi ções trimestrais, questões atuais rela-
cionadas aos segmentos de seguros, ressegu-
ros, previ dência privada, saúde suplementar e 
ca pitalização, por meio de reportagens e arti-
gos assinados por jornalistas especializados, 
con sultores e técnicos do setor. 

A Revista de Seguros passa por reformula-
ções periódicas para tornar-se mais eficiente 
em sua missão de publicação corporativa, es-
tando aberta ao tratamento de outros assuntos 
de natureza econômica e cultural, como forma 
de aproximação com um número crescente de 
leitores. Em 2010, foram distribuídos mais de 
20 mil exemplares das quatro edições a um 
correio de assinantes composto por segurado-
ras, resse guradoras internacionais, executivos 
do mer cado de seguros, previdência privada e 
capi talização, entidades de classe e representa-
ção do setor, corretores de seguros, bibliotecas 
de universidades, profissionais liberais ligados à 
atividade seguradora, empresas de outros seg-
mentos da economia, autoridades dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, órgãos go-
vernamentais, instituições culturais, jornalistas e 
assessorias das mais diversas especialidades. 

Nas quatro edições de 2010 foram produzidas 
cerca de 70 matérias, entre reportagens e arti-
gos assinados por especialistas. Os principais 
temas abordados se relacionaram ao consumi-
dor, ao microsseguro, ao desempenho do mer-
cado – em um ano ainda marcado pela crise 
econômica internacional – e às perspectivas 
para 2011.

“Viver Seguro em Ação” 
Ao fi nal de 2010, o mais novo canal de comu-
nicação da CNSeg com o mercado chegou 
em sua 57ª edição, cumprindo sua função de 
manter as associa das da CNSeg, FenSeg,              
FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap, bem como 
as entidades e outros profissionais do setor, in-
formados sobre as principais atividades e ações 
desenvolvidas a cada mês por todas as áreas de 
trabalho da Confederação e das Federações, aí 
incluídas notícias sobre resseguros, previdência 
privada, saúde complementar e capitalização. 
De periodicidade mensal, o “Viver Seguro em 
Ação” é distribuído em versão eletrônica para 
um público de mais de 1.500 pessoas. 

Internet 
O portal “Viver Se guro” está no ar desde 2008, 
abrigando os sites da CNSeg e das quatro fede-
rações setoriais – FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde 
e FenaCap. Em um único endereço, o usuário 
encontra uma imensa gama de informações 
sobre as entida des do Setor, com seções fixas 
e outras de atualização periódica. São ao todo 
cerca de 140 campos de informações, dentre 
eles o noticiário on-line, onde foram publicadas 
aproximadamente 2.400 matérias, e a seção de 
entrevistas, que este ano abrigou 26 entrevistas 
com especialistas e representantes de entidades 
do setor. Outra novidade de 2010 foi a disponibi-
lização de resenhas estatísticas sobre o desem-
penho do mercado segurador, elaboradas pela 
Siscorps Sistemas Corporativos. 

O portal coloca ainda à disposição do usuá-
rio organogramas, composição dos conselhos 
e diretoria; “Publicações” – como o Balanço 
Social da atividade de seguros, previdência 
complementar aberta e capitalização no Brasil, 
Informe CNSeg e os Guias editados pela enti-
dade; “Presidência” – perfil do titular da CNSeg 
e sua trajetória profissional; “Central de Servi-
ços” – que reúne 13 bases de dados (como 
Siac, SNG, Siseg e Tabela Fipe); “Eventos” – da 
CNSeg e/ou aqueles em que haja participação 
de seus representantes, além de eventos do 
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Gerência de Eventos e 
Publicações
Gerente: Leila Pontes

Eventos
Em 2010, houve um crescimento de 6% no nú-
mero de eventos realizados em relação à 2009, 
conforme registra o quadro comparativo abaixo:  

Entidade Demanda

CNSeg 30

CNSeg/Líder 03

FenSeg 01

FenaPrevi 03

FenaSaúde 02

FenaCap 01

Seguradora Líder 13

mercado em geral; “Mercado” – informações 
atualizadas sobre o Sistema Nacional de Segu-
ros, Mercos seguros, Fenacor, Escola Nacional 
de Seguros e empresas que compõem o setor; 
“Estatísticas” – de Seguro, Previdência Com-
plementar Aberta, Capitaliza ção e Resseguro. 
Para acessar o portal basta digitar: www.viver-
seguro.org.br. 

Intranet 
Veículo de comunicação interdepartamental em 
funcionamento na CNSeg desde 2001, a Intra-
net, além de universalizar e dar instantaneidade 
à difusão dos fatos mais relevantes da vida ad-
ministrativa e funcional da CNSeg, das Federa-
ções setoriais e do mercado, também ofereceu 
espaço para divulgar assuntos de cunho social 
e cultural. Em paralelo, a Intranet promove o 
aperfeiçoamen to da comunicação do quadro 
funcional com a administração e contribui para 
a melhoria da qualidade das relações interpes-
soais. Ao longo de 2010 foram veiculadas cerca 
de 700 informações.

Jornal Mural 
Canal de comunicação que completou cinco 
anos de atividade em 2010, o Jornal Mural pro-
cura levar as informações divulgadas na Intra-
net à par cela de funcionários que não lida com 
compu tador, transformando-se em uma espé-
cie de ver são impressa da Intranet, resumida 
e com linguagem apropriada. Em 2010 foram 
confeccionadas mais de 500 lâminas, contendo 
as principais notícias institucionais e de interes-
se geral veiculadas na Intranet. Recentemente o 
Jornal Mural passou por uma mudança gráfica, 
apresentando novo layout das lâminas  para 
ajustar-se cada vez mais ao objetivo de ofere-
cer ao leitor informações curtas e precisas. 

Serviços de Designer 
Gráfi co e Web
Além da manutenção do portal “Viver Seguro”, 
foram prestados cerca de 150 atendimentos à 
CNSeg, às quatros Federações e à Segurado-
ra Líder DPVAT.

Ano 2010 2009 %
Comparativo

Eventos Solicitados 63 53 19%

Eventos Realizados 53 50 6%

Eventos Cancelados/Adiados 8 3 66%

Participantes 4.721 5.337 11%

Houve demandas da CNSeg, das quatro Fede-
rações setoriais e da Seguradora Líder DPVAT:

Principais Eventos em 2010
• Cerimônia de transmissão de cargo da nova 

diretoria
• V Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previ-

dência Privada
• Insurance Service Meeting 2010

Planejamento de Eventos 
para 2011
 
• 5a Conseguro
• 37th General Assembly of the Geneva Asso-

ciation
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Publicações 

• Edição do Informe Anual / Balanço Social do 
Mercado. Tiragem: 4000 exemplares. Mailing 
de distribuição: seguradoras, resseguradoras, 
entidades afi ns, Susep, ANS, parlamentares, 
sindicatos e também distribuição em eventos.
Em 2010, o processo de distribuição foi mais 
efetivo com percentual de entrega de 92,5%.

Biblioteca Luiz Mendonça
Bibliotecária responsável: Juscenira Oliveira 

A Biblioteca Luiz Mendonça, fundada em 1993, 
e cujo nome perpetua, desde 1998, a memó-
ria de um dos mais dedicados profissionais do 
mer cado segurador, possui acervo constituído 
por aproximadamente 24.200 mil títulos, que 
são diariamente consultados por profissionais 

de mercado, pesquisadores e estudantes. En-
tre as obras catalogadas, livros sobre seguros, 
assuntos afins, manuais técnicos, anuários, co-
leção de leis do Brasil, periódicos nacionais e 
estrangeiros, obras de referência, obras raras 
sobre História do Seguro e livros de entreteni-
mento de diversos gêneros literários. 

A Biblioteca Luiz Mendonça encontra-se tecni-
camente aparelhada para disponibilizar bases 
de dados sobre seguros. Seu acervo pode ser 
acessado através de catálogo on-line, que co-
loca à disposição do usuário sínteses de perió-
dicos, boletim on-line e serviço de alerta. 

Os pedidos de publicações não pertencentes à 
coleção da CNSeg podem ser localizados por 
meio do intercâmbio entre bibliotecas e centros 
de documentação. Dúvidas e consultas podem 
ser feitas por e-mail: biblioteca@cnseg.org.br. 

Superintendência Jurídica
Superintendente: Maria da Gloria Faria 

Foram desenvolvidas ações de assessoria e co-
ordenação de assuntos junto à CNSeg/Fenaseg 
e às Federações setoriais, tanto na elaboração e 
análise de contratos, quanto na elaboração de 
pareceres e respostas a consultas. 

O trabalho desenvolvido pela Superintendência 
Jurídica para acompanhar os projetos de lei, 
novos e em tramitação, no Congresso Nacio-
nal, nas Assem bleias Estaduais e na Câmara do 
Distrito Federal, atendeu a todas as Federações 
e também à Seguradora Líder dos Consórcios 
do Seguro DPVAT. 

Em 2010, observou-se um aumento das de-
mandas em relação ao ano anterior. Foram 
expedidos 1193 cartas, 913 cir culares e 832 
ofícios, com vistas à obtenção de informações 
relativas à existência de segu ro, sinistro, recusa 
na contratação, entre outras. A Superintendên-
cia Jurídica elaborou e/ou analisou 416 contra-
tos, elaborou 28 pareceres para embasar ações 
da Diretoria de Assuntos Governamentais, além 
de outros 18 para atender às demais áreas da  
CNSeg e Federações.
 

Ações Coordenadas e 
Acompanhadas 
Dentre as ações da Superintendência no ano 
de 2010, merecem destaque o monitoramento, 
acompanhamento e coordenação das Ações 
Civis Públicas propostas pelo Ministério Público 
de Goiás contra 51 seguradoras versando so-
bre indenização total, muitas das quais tiveram 
decisões favoráveis ao mercado segurador. 
Continua tramitando no Supremo Tribunal Fe-
deral a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
4293 contra a Lei (RO) nº 2.026/2009, que tra-
ta do registro de veículos irrecuperáveis (perda 
total) no Departamento Estadual de Trânsito do 
Estado – Detran/RO apresentada pela CNSeg. 
Os dois assuntos devem prolongar-se ainda 
por todo o ano de 2011. 

O Projeto de Lei nº 3555/04, que pretende criar 
o Código de Seguros, continuou sendo objeto 
de acompanhamento durante todo o ano 2010, 
e tendo agora apensado o PL no 8034/10. Foi 
elaborada edição contendo pareceres de ju-
ristas e especialistas nacionais e estrangeiros, 
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bem como as apresentações das audiências 
públicas realizadas por representantes do mer-
cado segurador. A edição foi encaminhada para 
diversos congressistas, aos presidentes do IRB, 
Escola Nacional de Seguros, FenSeg, FenaPrevi, 
FenaSaúde e FenaCap e também aos Sindica-
tos Regionais das Seguradoras de todo País. 

Foram criados ainda Grupos de Trabalho (GTs) 
para tratar de temas específi cos: Programa Na-
cional de Direitos Humanos (PNDH-3) e Projeto 
de Reforma do Código de Processo Civil.

A Superintendência Jurídica participou do Co-
mitê de Relações de Consumo colaborando 
permanentemente na análise, discussão e cons-
trução de estratégias a respeito de questões 
consumeristas que afetam o setor. Nessa tarefa 
contou com a colaboração e apoio da consulto-
ria desenvolvida pela advogada Angélica Carlini, 
em especial na análise dos projetos de lei que 
alteram o Código de Defesa do Consumidor, do 
anteprojeto sobre dados pessoais e revisão do 
Código de Defesa do Consumidor. 

No Seguro Saúde, a Superintendência Jurídica 
participou de reu niões sobre ressarcimento ao 
SUS, regulamentação dos artigos 30 e 31, da 
Lei nº 9656/98, que tratam de aposentados e 
demitidos; acompanhou o mutirão de concilia-
ção do Tribunal de Justiça de São Paulo e os 
movimentos médicos pelo reajuste de honorá-
rios nos Estados do Espírito Santo, Maranhão e 
Distrito Federal. A Superintendência ainda es-
teve presente no acompanhamento das ações 
judiciais, especialmente sobre Taxa de Saúde 
Suplementar, reajuste para idosos e inscrição 
nos Conselhos de Medicina e Odon tologia. 

A CNSeg e a Fenacor continu am atuando con-
juntamente contra o exercício irregular da ativi-
dade seguradora.  

Informe Jurídico 
Produzido pela Superintendência Jurídica, o In-
forme Jurídico é uma publicação eletrônica men-
sal, com informações de interesse geral para o 
mer cado segurador. Através de seus links para 
as Federações afiliadas e DPVAT, o Informe Jurí-
dico disponibiliza informações jurídicas setoriais. 

Composto por um editorial sobre tema comum 
ao mercado, o Informe se subdivide em cinco 
áreas específicas – Capitalização, DPVAT, Pre-
vidência Privada e Vida, Saúde Suplementar e 
Seguros Gerais – contendo jurisprudência, so-
luções de consulta, notícias, súmulas e normati-
vos recém-publicados, de interesse do mercado 
e de cada federação, além de informações so-
bre apre sentação, tramitação e arquivamento de 
pro jetos de lei estaduais e federais. 

Assuntos que estiveram em evidência no País, 
tais como a Obrigatoriedade de Contratação do 
Seguro de Acidente do Trabalho (edição 88/10), 
Segurança Jurídica (90/10), Seguradora Estatal 
(edição 92/10), Proteção ao Consumidor (edi-
ções 93/10 e 95/10), Proteção e Sigilo de Da-
dos (edição 94/10) e Riscos Ambientais (edição 
96/10) foram alguns dos temas tratados nos 
editoriais do Informe Jurídico em 2010.

Eventos 
Em 2010, a CNSeg, por meio da Superinten-
dência Jurídica, patrocinou o “IV Congresso 
Brasileiro de Direito de Seguros e Previdência”, 
organizado pela AIDA e pela Escola de Magis-
tratura da Associação dos Juízes do Rio Gran-
de do Sul, nos dias 19 e 20 de março, em Porto 
Alegre, RS; o seminário “Identifi car e Remover 
Obstáculos ao Desenvolvimento - Aspectos 
Econômicos e Sociais”, organizado pelo Colé-
gio Permanente de Diretores de Escolas Esta-
duais da Magistratura - Copedem, de 23 a 26 
de setembro, na Praia do Forte, Bahia; e o se-
minário “Suicídio e o Seguro”, organizado pela 
Academia Nacional de Seguros e Previdência, 
no dia 2 de dezembro, em São Paulo.

Comitê Permanente 
de Assuntos 
Governamentais – CPAG
Integra, apoia e secretaria o Comitê Permanente 
de Assuntos Governa mentais, coordenado pela 
Diretoria de Assuntos Governa mentais. Ao lon-
go de 2010 foram acompanhados 992 projetos, 
sendo 100 projetos novos, e foram elaborados 
28 pareceres. Nas seis reuniões realizadas pelo 
Comitê durante o ano foram discutidos e anali-
sados 93 projetos.
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dos – Susep. Em 2010, foram relatados pelos 
conselheiros titular e suplente 185 processos e 
revisados 89, de um total de 500 processos jul-
gados nas 23 sessões do ano de 2010. 

Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais – CARF
Conselheiro Suplente: Maria da Glória Faria
 
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
– CARF, do Ministério da Fazenda tem como 
objetivo julgar, em última instância administrati-
va, os recursos que versem sobre a aplicação 
da legislação referente a tributos administrados 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. A 
posse da titular da Superintendência Jurídica 
para um mandato de dois anos como Conse-
lheiro Suplente do CARF foi no dia 2 de feverei-
ro. Em 2010, houve participação da conselheira 
nas sessões realizadas nos dias 8, 9, 22 a 24 de 
março e 25 a 28 de abril, durante as quais foram 
julgados mais de 300 recursos.

Comissão de Assuntos 
Jurídicos 
Presidente: Ricardo Bechara Santos 

Nº de reuniões: 10
Nº de integrantes: 107
Nº de convidados: 87
Total de participantes: 194
Assuntos tratados: 138 

Conselho de Recursos do 
Sistema Nacional de Seguros 
Privados – CRSNSP
Conselheira titular: Maria da Glória Faria 
Conselheiro suplente: Salvador Cícero 
Velloso Pinto 

O Conselho de Recursos do Sistema Nacional 
de Seguros Privados – CR SNSP, do Ministério 
da Fazenda, tem como objetivo julgar, em últi-
ma instância administrativa, os recursos de de-
cisões da Superintendência de Seguros Priva-

Superintendência Técnica
Superintendente: José Ismar Alves Tôrres

A Superintendência Técnica coordenou os tra-
balhos de três comissões técnicas da CNSeg 
– Administração e Finanças (CAF), Controles 
Internos (CCI) e Atuarial (CAT). Também co-
ordenou o Grupo de Trabalho de Pequenas e 
Médias Seguradoras e acompanhou o Grupo 
de Trabalho de Intermediação e o do Programa 
Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3. 

Como consequência de sua participação nas 
comissões técnicas da CNSeg, a Superinten-
dência Técnica e Operacional esteve envolvida 
nos Grupos de Trabalho e Comissões criados no 
âmbito da Susep, para discutir assuntos tratados 
internamente na CNSeg. Pode-se destacar, nes-
te sentido, a Comissão Especial Permanente, a 
Comissão Contábil, a Câmara Técnica Atuarial e 
o Grupo Técnico de Risco de Crédito.

Com vistas a suprir a necessidade que a          
CNSeg e as Federações setoriais têm de uma 
base de dados consolidada, com informações 
sobre o mercado segurador brasileiro e que 

possa ser consultada e utilizada no interesse 
comum do mercado, a Superintendência Téc-
nica e Operacional elaborou um projeto, contra-
tado junto à Central de Serviços e Proteção ao 
Seguro da CNSeg, para criação e manutenção 
dessa referida base de dados. Na primeira eta-
pa do projeto, já concluída, criou-se uma base 
de dados com as informações necessárias para 
a atualização do portal “Viver Seguro”. 

A segunda fase do projeto, em andamento, con-
siste na pesquisa, junto às Federações setoriais, 
das informações específi cas de cada segmento 
que deverão ser disponibilizadas nessa base de 
dados. O projeto contempla, ainda, o treinamen-
to de profi ssionais da CNSeg e Federações na 
utilização do ferramental necessário para mani-
pulação da base de dados e criação de relató-
rios. Senhas de acesso ao sistema poderão ser 
obtidas pelas empresas associadas, para que as 
mesmas possam desenvolver suas análises e re-
latórios a partir dos dados disponibilizados.
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A Superintendência Técnica e Operacional tam-
bém viabilizou a publicação de duas resenhas 
periódicas no portal “Viver Seguro”. A primeira, 
intitulada “Resultado do Mercado de Seguros”, 
com atualização mensal, contém uma visão 
sintética, sob diversos indicadores e aspectos, 
dos segmentos de seguros, previdência priva-
da aberta e capitalização, além de comparar os 
valores realizados nos períodos considerados 
com as estimativas para o fi nal do ano. A se-
gunda, “Resultado do Mercado de Saúde Su-
plementar”, de periodicidade trimestral, destaca 
algumas informações do mercado de saúde.

A partir de 2010, também passou a ser dispo-
nibilizada uma planilha de projeções para o ano 
corrente e para os próximos anos (visão de mais 
três anos à frente), que contém as estimativas 
anuais do Setor segmentadas em Danos, Saú-
de, Pessoas (Vida, Acidentes Pessoais e Pre-
vidência) e Capitalização. O diferencial dessas 
projeções em relação aos anos anteriores é que 
elas passaram a ser dinâmicas, com atualizações 
periódicas, de forma que qualquer fato relevante 
que ocorra com a economia ou com o mercado 
de seguros é capturado e se refl ete na próxima 
atualização. Até então, as projeções eram está-
ticas e fi cavam desatualizadas rapidamente, a 
exemplo da crise fi nanceira internacional desen-
cadeada no segundo semestre de 2008.

Cabe destacar a participação do titular da Su- 
perintendência Técnica e Operacional na primei-
ra reunião da Comissão Especial Permanente, 
instaurada em 2010 a partir de solicitação en-
caminhada à Susep em novembro de 2009, por 
meio do ofício Presi 163/2009. Nessa reunião, 
foram debatidos alguns dos temas da agenda 
de assuntos prioritários do mercado segurador, 
também constantes do já mencionado ofício, 
como, por exemplo, alterações na Circular 380, 
adequação ao IFRS e periodicidade de envio da 
escrituração digital (Sped). 

Ao longo de 2010, a Superintendência Técni-
ca e Operacional conduziu as discussões rela-
cionadas à taxa de fi scalização da Susep. Por 
meio da MP 472/09, o Governo alterou a taxa 
de fi scalização cobrada das empresas de segu-
ros, previdência complementar e capitalização, 
além de começar a cobrar a referida taxa das 
empresas resseguradoras locais e admitidas. 

Na média, o reajuste no valor cobrado atingiu 
280%, onerando demasiadamente as empre-
sas de menor porte. 

A diretoria da CNSeg constituiu um Grupo de 
Trabalho, coordenado pelo titular da Superinten-
dência Técnica e Operacional e composto pe-
los diretores executivos da FenSeg, FenaPrevi e 
FenaCap e por representantes do GT Pequenas 
e Média Seguradoras. Foi desenvolvida uma sé-
rie de estudos e simulações que levaram a uma 
visão mais precisa das características e impactos 
da alteração da taxa de fi scalização nos diversos 
segmentos do mercado. 

Com base no trabalho realizado foi possível ne-
gociar com o Governo a redução do percen-
tual de ajuste na taxa de fi scalização cobrada 
das empresas de menor porte que atuam nos 
ramos de vida, previdência e capitalização, 
sancionada através da Lei 12.249/10, além da 
criação de um GT, com participação de repre-
sentantes do mercado segurador e da Susep, 
responsável por elaborar uma proposta de revi-
são da base de cálculo da taxa de fi scalização 
dos mercados de seguro e resseguro.

Comissões

Comissão Atuarial - CAT
Presidente: Almir Martins Ribeiro (Marítima 
Seguros)

Nº de integrantes: 93 (43 titulares, 43 
suplentes e 7 representantes da CNSeg e das 
Federações setoriais)
Nº de reuniões: 10, com média de 27 
participantes

Principais Assuntos

Nova Codifi cação de Ramos (Circular 
Susep 395, de 03.12.09)

Esta circular teve origem na AP 02/2009, de 
08.01.2009, que estabelece a codifi cação de ra-
mos de seguros e dispõe sobre a classifi cação 
de coberturas contidas em planos de seguros, 
para fi ns de contabilização. A Circular Susep 
395 divulgou essas novas regras e a contabili-
dade teve que ser ajustada para contemplar as 
mudanças a partir de 01.01.2011. Durante todo 
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o ano de 2010 aconteceram intensas tratativas 
com a Susep, consolidadas em manifestações 
da CNSeg e em reuniões na Susep, a partir da 
criação de subgrupos de trabalhos (seguro de 
pessoas e danos), no sentido de buscar a eluci-
dação de dúvidas na interpretação desse norma-
tivo, em razão dos fortes impactos nos sistemas 
operacionais e gerenciais das companhias.
 
Capital Adicional de Risco de Crédito 
(Resolução CNSP 228, de 06.12.10)

Foi criada uma câmara técnica na Susep, com-
posta por representantes do mercado segura-
dor, para discutir um relatório sobre risco de 
crédito, datado de março de 2010, que con-
tinha a forma inicial com que aquela autarquia 
pretendia disciplinar a matéria. Aconteceram 
inúmeras tratativas com a Susep, ao longo de 
2010, sempre visando ao entendimento e ao 
aperfeiçoamento do normativo que viesse a ser 
expedido a respeito do tema, bem como ten-
tando mensurar seus impactos no mercado se-
gurador. Apesar da importância e da natureza 
desse assunto, a Susep resolveu não colocar 
em audiência pública a minuta do normativo 
que iria regulamentar o tema.

Audiência Pública 04/10 (Circular Susep 
410, de 22.12.2010) – Teste de Adequação 
de Passivos (TAP ou LAT)

Este tema começou a ser discutido no ano de 
2009, quando foi criada uma câmara técnica na 
Susep, com representantes do mercado segu-
rador, oportunidade em que foram efetuados 
diversos questionamentos sobre algumas defi -
nições constantes do relatório técnico apresen-
tado pela entidade em maio de 2009. Desde 
então, inúmeras tratativas foram empreendi-
das com a Susep, notadamente em relação ao 
agrupamento de ramos e taxa de desconto a 
ser utilizada, bem como sobre a necessidade 
de estudo de avaliação prévia dos seus impac-
tos, antes da divulgação da norma.

Curso em Atuária

Ao longo de 2010 foram efetuados estudos para 
a montagem, em parceria com a Escola Nacio-
nal de Seguros, de um “Curso em Atuária”, a ser 
disponibilizado para os profi ssionais que traba-

lham no mercado segurador, tendo em vista a 
carência de cursos profi ssionalizantes ofereci-
dos nessa área.

Comissão de Controles 
Internos - CCI
Presidente: Assízio Aparecido de Oliveira 
(Grupo Mapfre)

Nº de integrantes: 118 (61 titulares, 50 
suplentes e 7 representantes da CNSeg e 
Federações setoriais)
Nº de reuniões: 11, com média de 32 
participantes

Principais Assuntos

Circular 380 e Temas Relacionados à 
Lavagem de Dinheiro

A CCI esteve bastante envolvida na análise da 
Circular Susep 380, comparando este norma-
tivo com a prática internacional de prevenção 
à lavagem de dinheiro no setor de seguros. A 
Comissão preparou um relatório com as con-
clusões desse trabalho, de modo que a CNSeg 
possa apresentar o tema em forma de audiência 
pública, na qual serão propostas à Susep várias 
alterações à norma vigente, decorrentes da in-
terpretação de diversos mercados das normas 
do Grupo de Ação Financeira – Gafi .

Projeto Siplav

O Sistema de Identifi cação de Pessoas Politica-
mente Expostas (PEP’s) e Prevenção à Lavagem 
de Dinheiro – Siplav – foi desenvolvido pela Cen-
tral de Serviços e Proteção ao Seguro da CNSeg, 
para atender às exigências da Circular 380, a 
partir da necessidade identifi cada de se buscar 
uma padronização das informações prestadas à       
Susep, bem como buscar uma redução de cus-
tos para as empresas que compõem o mercado 
segurador. Em dezembro, já aconteceram as pri-
meiras adesões ao projeto.

Pesquisa sobre Controles Internos das 
Seguradoras

Foi atualizada pesquisa realizada em 2006, de 
forma a ter diagnóstico de como o mercado 
segurador vem evoluindo no tema de controles 
internos.
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Essa nova pesquisa já foi consolidada e será 
divulgada ao mercado em 2011.

Curso de Controles Internos 
Já foi desenvolvido no Rio de Janeiro e em São 
Paulo, em parceria com a Escola Nacional de 
Seguros, um curso inédito de extensão em 
Controles Internos, com aulas a serem minis-
tradas no primeiro semestre de 2011.

Ciclo de Palestras

A cada reunião da Comissão de Controles In-
ternos um de seus integrantes apresentou um 
caso de sucesso ou relatou como sua compa-
nhia está estruturada para atuar com os contro-
les internos.

Seminário de Controles Internos

Realizado no dia 31 de agosto de 2010, no Ho-
tel Tívoli Mofarrej, em São Paulo, com participa-
ção de 176 pessoas, entre elas o presidente da 
FenaPrevi e do Grupo Bradesco Seguros, Mar-
co Antonio Rossi, e o presidente do INSS, Val-
dir Moysés Simões, que falaram de suas expe-
riências e relataram a importância dos controles 
internos nas suas respectivas organizações.

Comissão de Administração e 
Finanças - CAF
Presidente: Haydewaldo Roberto Chamberlain 
da Costa  (Grupo Bradesco Seguros)

Nº de integrantes: 102 (52 titulares, 43 
suplentes e 7 representantes da CNSeg e 
Federações setoriais)
Nº de reuniões: 11, com média de 24 
participantes

Principais Assuntos

Relatos sobre Reuniões na Susep

As reuniões da Comissão de Administração e 
Finanças normalmente ocorrem no mesmo dia 
da reunião da Comissão Contábil da Susep, 
sendo então relatados os assuntos discutidos.

IFRS e Demonstrações Contábeis em 2010

São relevantes os impactos nas companhias, 
razão pela qual foi solicitada à Susep um alinha-

mento maior com o Banco Central, em relação 
ao prazo para implementação do IFRS e sua 
abrangência.

Sistema Público de Escrituração 
Digital – SPED

A Susep pretendia criar novas obrigações 
acessórias para as seguradoras, como a 
entrega trimestral da Escrituração Contábil 
Digital – ECD, além do acesso integral à ECD 
e sem a abertura do procedimento fi scal ou 
equivalente. O mercado se manifestou contrário 
às mudanças pretendidas, o que ensejou uma 
mobilização em relação a esta questão. O 
assunto foi equacionado com a expedição 
da Circular Susep 406, de 28.06.2010, que 
revogou a Circular Susep 397 de 14.12.2009, 
atendendo pleito do mercado. 

Plano Geral de Contas

Foi identifi cada a necessidade de se criar um 
novo plano geral de contas, em razão dos inú-
meros ajustes efetuados nos últimos tempos 
(abertura do resseguro, mudanças preparató-
rias decorrentes do IFRS, nova codifi cação de 
ramos etc).

PIS/Cofi ns e ISS sobre comissão 
de Resseguro

A incidência de PIS/Cofi ns e ISS sobre comis-
são de resseguro é um tema que tem suscita-
do muita discussão, pois algumas seguradoras 
entendem que a comissão de resseguros não 
está no rol das receitas sobre as quais incidem 
os referidos tributos. Há, no entanto, empresas 
de auditoria que vêm questionando este enten-
dimento.

Adaptação à Nota Fiscal Eletrônica

Discussão sobre ajuste nos procedimentos 
como, por exemplo, o de emissão de nota fi s-
cal para a venda de salvados ou da comissão 
paga a corretores no ambiente da nota fi scal 
eletrônica.   

AP 04/10 (Circular Susep 410/2010) - Teste 
de Adequação de Passivos

Este assunto esteve presente na pauta per-
manente da Comissão de Administração e Fi-
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nanças, desde o primeiro momento em que a      
Susep colocou o tema em discussão, partici-
pando de grupos de trabalho para aprofunda-
mento da matéria.

AP 05/10 - Patrimônio Líquido Ajustado

A Resolução CNSP 222, de 06.12.2010, que 
trata de patrimônio líquido ajustado, foi discutida 
quando se encontrava em audiência pública.

Subcomissão de Assuntos 
Fiscais - SCAF 
Coordenador: Antonio Carlos Nogueira 
Pedrosa (Sul América Companhia de Seguros)

Nº de integrantes: 93 (43 titulares, 41 
suplementes e 9 representantes da CNSeg e 
das Federações setoriais)
Nº de reuniões: 2 

GT Pequenas e Médias 
Seguradoras - PME
Coordenador: Pedro Pereira de Freitas 
(American Life Companhia de Seguros)

Nº de integrantes: 30 (25 representantes de 
seguradoras e 5 da CNSeg) 
Nº de reuniões: 11, com média de 13 
participantes

Principais Assuntos 

Princípio da proporcionalidade
A espinha dorsal deste tema seria tratar desi-
gualmente os desiguais. Esta matéria já foi leva-
da à Susep, via Comissão Especial Permanente, 
que deu o sinal verde para que fosse elaborado 
estudo para ser apresentado à Autarquia. O GT 
avaliou as propostas encaminhadas por cinco 
consultorias e a empresa escolhida desenvol-
verá o estudo a partir de 2011.

Taxa de fi scalização
Este assunto foi amplamente debatido, por sua 
relevância para pequenas e médias segura-
doras. Um dos integrantes do GT da CNSeg 
- Francisco Alves (Comprev) – irá participar de 
Grupo de Trabalho para discutir a questão com 
a Susep em 2011. 

Soluções Conjuntas para Redução de Custos
Este tema tem sido recorrente nas discussões 
deste GT, desde o momento de sua criação. 
Exemplo: cobrança bancária e outsourcing (ex-
periência da SulAmérica com a IBM). 

Outros Assuntos
O GT Pequenas e Médias Seguradoras ana-
lisou, entre outros assuntos, IFRS e demons-
trações contábeis em 2010, Sped, Risco de 
Crédito, Teste de Adequação de Passivos e 
Patrimônio Líquido Ajustado.  
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Central de Serviços e Proteção ao Seguro
Superintendente Geral: Julio Avellar
Superintendente: Renato Pita 

Presidente

Jorge Hilário Gouvêa Vieira CNSeg

Conselheiros

Casimiro Gomez FenSeg

Fernando Mota CNSeg

Francisco Alves de Souza FenaPrevi

Luiz Tavares Pereira Filho CNSeg

Márcio Coriolano FenaSaúde

Natanael de Castro FenaCap

Oswaldo Mário CNSeg

Composição do Codam Gerência de 1ª. dimensão 2ª. dimensão

Projetos I Re e Capitalização Segurança Pública

Projetos II Saúde e Pessoas Prestadores

Projetos III Projetos Especiais BD´s Públicos

Projetos IV Bancos e Financeiras Sistema Trânsito

Proteção ao Seguro Prevenção Combate

Projetos de TI TI dos Projetos Informações Gerenciais

Infraestrutura de TI Hardware e Operação Software básico

Com a alteração da administração da CNSeg, 
foram promovidas mudanças na estrutura da 
Central de Serviços e na Diretoria de Proteção ao 
Seguro. As duas diretorias foram integradas em 
um único órgão, que passou a se chamar Cen-
tral de Serviços e Proteção ao Seguro. A “Nova 
Ceser” tem como superintendente geral Julio 
Avellar e como superintendente Renato Pita

Por decisão da Diretoria da CNSeg foram pro-
movidas as seguintes alterações: 

Extinção dos Conselhos de Administração (da 
Central) e de Proteção ao Seguro (da antiga      
Diseg) e criação de dois novos conselhos, sendo 
um Conselho de Administração para a Central 
de Serviços e Proteção ao Seguro, denominado 
Codam, já empossado, cuja composição encon-
tra-se a seguir, e um Conselho de Desenvolvi-
mento – denominado Conde, a ser empossado 
em 2011. 

• Missão: Prover, prioritariamente, serviços de 
acesso e intercâmbio de dados e implemen-
tar serviços de interesse da CNSeg

Promoção das seguintes alterações na Estru-
tura Organizacional da Central de Serviços e 
Proteção ao Seguro:

• Transferência para a Escola Nacional de Se-
guros das atribuições de Educação e Treina-
mento relacionadas ao Combate à Fraude

• Transferência para a Central de Serviços da 
Gerência de Infraestrutura de TI, que se en-
contrava na Superintendência de Administra-
ção e Finanças

•  A função comercial deixou de ser atribuição 
específi ca de uma gerência e passa a ser exer-
cida por cada um dos gerentes de projeto

A linha gerencial da Central fi cou assim composta:

Estabelecimento de novas Visão e Missão para a 
Central de Serviços e Proteção ao Seguro:

• Visão: A Central de Serviços e Proteção ao 
Seguro é um braço operacional da CNSeg e 
Federações (FenSeg, FenaSaúde, FenaPrevi e 
FenaCap), direcionada ao aumento da efi cácia 
e da efi ciência do mercado de seguros e à me-
lhoria da qualidade dos serviços prestados

Defi nição de novo Foco e Visão Empresarial 
para a Central 

• Maior dedicação aos serviços prestados às 
afi liadas, que se desenvolveram em ritmo infe-
rior ao desejado, tendo as adesões aos servi-
ços disponibilizados sido bastante limitadas

 • Fruto de benchmarking internacional, envol-
vendo Alemanha, Argentina, Espanha, Fran-
ça, Itália e Inglaterra, revelou-se a oportunida-
de de busca de maior efi cácia, reproduzindo 
no Brasil a trajetória da ISO americana (que 
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deseja fazer Convênio com a CNSeg), aten-
tando também para as boas práticas empre-
endidas pela GPSA (Francesa) e GDV (Alemã). 
É objetivo estruturar a Central de Serviços de 
forma empresarial, para que possa respon-
der com maior efetividade às demandas do 
mercado segurador.

Atividades da Central 
em 2010
A Central de Serviços administra 27 bases de 
dados próprias e de terceiros, através de con-
vênios e contratos com entidades públicas e 
privadas, cujo conteúdo é disponibilizado para 
o mercado se gurador e entidades conveniadas 
de forma direta e/ou através de prestadores de 
serviço contratados. As seguradoras utilizam as 
informações para a aceitação de riscos, preci-
fi cação, regulação e liquidação de sinistros e 
para a prevenção e combate à fraude. As infor-
mações e serviços disponibilizados agre gam e 
aperfeiçoam os produtos, serviços e processos 
dos clientes, promovendo efi cácia, efi ciência e  
criando um ciclo virtuoso a favor do consumidor 
fi nal, a sociedade.

Serviços Disponíveis

Banco de Dados de Corretores 
de Seguros – BDCOR
O BDCOR contém informações cadastrais e 
cópias dos documentos de todos os corretores 
de seguros, permitindo consultas individuais, 
em lote e cadastramento da relação dos cor-
retores com os quais a seguradora opera, de 
forma que esta seja avisada a cada alteração 
cadastral de algum dos corretores.

Banco de Dados de Veículos 
Segurados com Sinistros 
de Indenização Integral 
Irrecuperável – BDSII
De acesso público, o BDSII permite a consulta 
para saber se uma determinada placa ou núme-
ro de chassi pertencem a veículo que tenha sido 
objeto de indenização integral considerada irre-
cuperável. É alimentado a partir do RNS Auto.

Central de Bônus 
Em operação desde julho de 2001, a Central 
de Bônus possibilita a verifi cação automática 
da classe de bônus dos clientes entre as se-
guradoras.

Bilhetes Pagos – DPVAT
O acesso ao banco de da dos dos bilhetes pa-
gos do Seguro DPVAT permite obter informa-
ções dos bilhetes pagos, identificação do veí-
culo (chassi e placa) e do proprietário (nome e 
CPF/CNPJ). 

Projeto Fronteiras – Sinivem
Sistema que possibilita a identifi cação de veí-
culos que passam em oito pontos de frontei-
ra do País e na Rodovia Presidente Dutra, que 
também tem um posto, indicando para a Polícia 
Rodoviária Federal, em tempo real, se o veículo 
é roubado ou deve ser monitorado. Mantém um 
histórico dos veículos que passaram pelo pos-
to, permitindo avaliações posteriores.

Registro Nacional 
dos Condutores 
Habilitados – Renach
Banco de dados do Denatran que permite 
verificar a situação das carteiras de habilitação 
dos condutores.

Registro Nacional de Veículos 
Automotores – Renavam
As seguintes bases fazem parte do banco de 
dados, administrado pelo Renavam:

BIN Estadual – Contém as características do 
veículo, as informações do proprietário e a exis-
tência de multas e inadimplência de IPVA.

BIN Fabril – Contém as características cons-
trutivas dos veículos nacionais e importados.

BIN Roubo e Furto – Contém os boletins de 
ocorrência de roubo e furto, os avisos de localiza-
ção, recuperação e devolução ao proprietário.



83

Registro Nacional de 
Sinistros – RNS
O Registro Nacional de Sinistros é composto 
atualmente dos seguintes ramos/produtos:
• Auto 
• Pessoas (vida, acidentes pessoais e previ-

dência) 
• Riscos Patrimoniais
• Transportes (em desenvolvimento)
• Crédito e Garantias (em desenvolvimento)
• Rural (em desenvolvimento)

O RNS Auto conta com a adesão de 98% das 
seguradoras que operam no ramo Automóveis. 

Serviço Central de Proteção 
ao Crédito – SCPC
O convênio celebrado com a Associação Co-
mercial de São Paulo (ACSP) permite que as 
seguradoras consultem suas diversas bases de 
dados, que fornecem informações ca dastrais e 
de crédito.

SCA Auto - Ressarcimento
Sistema que permite à seguradora cadastrada 
identifi car a congênere detentora de apólice de 
veículo de terceiro, para fi ns de ressarcimento 
de sinistro. 

SCA Auto – Pátio Legal
Permite o acesso à base de dados de apólices 
de segurados de Auto, pela empresa opera-
dora do “Pátio Legal” no Rio de Janeiro, Duque 
de Caxias e Búzios, “Pátio Seguro” em Minas 
Gerais e de outros que vierem a ser instalados, 
para fi ns de informação à respectiva segurado-
ra da recuperação de veículo segurado.

Sistema de Confi rmação de 
Dados – Sicon (CPF/CNPJ) 
Permite o acesso à base de dados da Receita 
Federal para verifi cação da situação cadastral 
e outras informações de pessoas físicas e ju-
rídicas.

Sistema Nacional de 
Óbitos – Sinob  
O Sistema Nacional de Óbitos – Sinob, sob a 
gestão da Dataprev, tem por objetivo regis trar, 
processar e centralizar a base nacional de da-
dos de óbitos.

Sistema Nacional de 
Gravames – SNG 
O sistema foi iniciado em 1998, após a Fenaseg 
ter celebrado contratos com as diversas asso-
ciações representativas do segmento financeiro: 
Associação Brasileira de Administradoras de 
Consórcio – Abac, Associação Brasileira de Ban-
cos Comerciais e Múltiplos – ABBC, Associa-
ção Brasileira de Bancos Internacionais – ABBI, 
Associação Brasileira das Empresas de Leasing 
– Abel, Associação Nacional das Instituições de 
Crédito, Financiamento e Investimento – Acrefi , 
Associação Nacional de Serviços Financeiros e 
Consórcio da Indústria Automobilística – Anef, 
Associação Nacional de Factoring – Anfac e Fe-
deração Brasileira das Associações de Bancos 
– Febraban, as quais efetuam financiamento de 
veículos, permitindo que o sistema SNG seja 
utilizado por suas afiliadas e ainda por outras 
empresas cadastradas nos Detrans para a rea-
lização de gravames. 

O SNG estabeleceu-se como sistema de alta 
segurança e efetividade pela sua capacidade 
de impedir fraudes nos registros de gravames 
referentes aos contratos de Alienação Fiduciá-
ria, Arrendamento Mercantil (Leasing), Reserva 
de Domínio e Penhor de Veículos.

Sistema de Registro de 
Contratos de Financiamento 
de Veículos – Sircof
O Sircof é um sistema que permite o regis tro dos 
dados dos contratos de fi nanciamento de veícu-
los (alienação fi duciária, arrendamento mercantil, 
penhor e reserva de domínio) pelas instituições 
fi nanceiras, eletrônica e simultanea mente à in-
serção do gravame no Detran, quando do licen-
ciamento do veículo.
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Base Integrada de 
Veículos – BIV 
A criação de uma base de dados con solidada 
de veículos permite a geração de estudos e re-
latórios gerenciais, bem como propicia maior 
fl exibilidade às seguradoras no acesso às diver-
sas bases de dados.

Sistemas em Fase de 
Implantação

Sistema de Estatísticas do 
Mercado Segurador – Dataseg
 
Sistema que consolida informações de diversas 
fontes, principalmente Susep e ANS, de for-
ma a produzir relatórios e propiciar análises de 
acompanhamento dos indicadores do mercado 
de seguros, empresas de capi talização, saúde 
e previdência privada.

Sistema de Gestão de Ofertas 
de Resseguros – Gestor Re  
Sistema que visa o controle da distribuição das 
ofertas preferenciais de resseguro às resse-
guradoras locais, permitindo a identificação de 
cada oferta enviada.

Sistema de Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro – Siplav 
Visa prover informações que evitem a lavagem 
de dinheiro, em atendimento à Circular Susep  
nº 380 e ao acordo inter nacional para combate 
à lavagem de dinheiro. Através de dois prove-
dores de informações, o Siplav permite o aces-
so a informações sobre pessoas politicamente 
expostas ou sob investigação criminal e a infor-
mações sobre renda e faturamento presumidos 
de pessoas físicas e jurídicas.

Projetos em Desenvolvimento

Cadastro de Prestadores de 
Serviço de Apoio
Este sistema disponibilizará informações sobre 
prestadores de serviço ao mercado segurador.

Sistema de Liquidação 
e Liberação Automática 
de Gravames de 
Veículos Indenizados 
Integralmente – Silag
O Silag permitirá a troca de informações en tre se-
guradoras e instituições financeiras, para conheci-
mento dos saldos devedores dos se gurados.

Sistema de Intercâmbio de 
Documentos Eletrônicos – SIDE 
O SIDE controla as transferências de re servas 
técnicas entre seguradoras que operam com 
previdência privada nos casos de mudan ça soli-
citada pelo participante do plano (portabilidade). 

Sistema de Verifi cação 
de Dados Cadastrais de 
Empregados na Base do 
FGTS – Sivcad
Sistema de consulta para validação da condi-
ção de empregado/diretor nos seguros de saú-
de, vida e acidentes pessoais.

Sistema de Monitoramento e 
Previsão do Tempo – Infotempo
Fornecimento, pela Climatempo, de boletins 
com informações relativas a histórico e previ-
sões climáticas.

Sistema de Bloqueio 
de Ligações de 
Telemarketing – Sibloq
O Sibloq reunirá informações de números 
de telefones cujos proprietários solicitaram o 
bloqueio para o recebimento de ligações de te-
lemarketing.

Banco de Dados – Apólices 
e Propostas 
Inicialmente estão previstos o desenvolvimento 
para os seguintes ramos, além do Auto, já im-
plantado: Pessoas, Crédito e Garantia.
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Comissão Técnica
A Central de Serviços e Proteção ao Seguro co-
ordena os trabalhos da Comissão de Processos 
e Tecnologia da Informação – CPTI, que trata 
de assuntos relacionados à infraestrutura de TI, 
adoção de padrões pelo mercado segurador e 
atendimentos às regulações da Susep.

Comissão de Processos e 
Tecnologia da Informação – CPTI
 
Presidente: Roberto C. P. Almeida 
(Porto Seguro) 

Nº de reuniões: 12
Nº de integrantes: 53 (25 titulares, 21 
suplentes, 6 representantes da CNSeg e 
1 representante da FenSeg)

Dentre as atividades realizadas em 2010, des-
tacam-se: 

• Reestruturação da Comissão com a posse 
da nova presidência, defi nição da Missão e 
Visão da CPTI e forte atuação na missão de 
convocação de novos integrantes e novas 
empresas do mercado segurador para a Co-
missão

• Circular 395 - Divulgação e acompanhamen-
to das implementações da circular 395 entre 
as seguradoras, questionário com as difi cul-
dades e compartilhamento de melhores prá-
ticas de TI e de Contabilização para aplicação 
entre as empresas do mercado segurador 

• Audiências Públicas - Análise de impacto 
sistêmico e de processos, relacionados às 
Audiências Públicas, para defi nição de es-
timativa de esforço de desenvolvimento e 
compartilhamento entre as TIs das empresas 
do mercado segurador.

• Vertical de Padrões - Criação de artefatos, 
métricas e controles padronizados para base 
nas boas práticas CMMi/MPSBr. Inicio dos 
trabalhos para uma possível certifi cação dos 
parceiros que possuem fábrica de software e 
evolução para um registro de preços, com a 
possibilidade de comoditizar os serviços pres-
tados para as seguradoras. Esta frente abran-

ge todos os serviços, como telemarketing, 
troca de arquivos e prestações de serviços. 

• Censo 2011 - Defi nição do modelo para rea-
lização do censo de 2011 da área de tecno-
logia das empresas do mercado segurador. 

• Curso Escola Nacional de Seguros - Criação e 
realização do curso piloto de Especialização e 
Gestão de Processos e de Sistemas de Infor-
mação em Empresas do Mercado Segurador, 
com base no planejamento e na arquitetura 
de processos criada pela Comissão de TI da 
CNSeg. Após a elaboração da ementa e apli-
cação de curso piloto na Escola Nacional de 
Seguros, o novo curso poderá ser replicado 
nas empresas que tenham interesse, ao longo 
dos próximos anos. 

• IT Meeting 2010 - O tradicional Seminário IT 
Meeting evoluiu em 2010 para um Insurance 
Service Meeting, ampliando seu escopo para 
abranger outros prestadores de serviço, não 
exclusivamente de Tecnologia da Informação. 
O evento, cujo tema geral foi “Consumidor 
Consciente – O Futuro na Prestação de Servi-
ços”, teve um total de 310 participantes, sen-
do 181 representantes do mercado segurador 
(37 da alta administração, entre presidentes, 
vice-presidentes CEOs e diretores de empre-
sas; 52 executivos, entre superintendentes, 
presidentes de Conselho, presidentes de Co-
mitês e de Comissões Técnicas, assessores 
e especialistas); 87 técnicos (gerentes, analis-
tas, consultores, coordenadores, ouvidores, 
supervisores e assistentes); cinco jornalistas e 
128 representantes das 30 empresas patroci-
nadoras: Accenture, Audatex, BSI Tecnologia, 
Compuletra, CPM Braxis, Dekra, Delphos, 
eBaoTech, Ebix, Everis, Equifax, Executivos 
Financeiros, GRV Solutions, IBM, Indra, Infor, 
ITG, Provider IT, Politec, SAP, Quality Softwa-
re. SCPC, Stefanini, Tivit, Telvent Global Servi-
ces, Vayon e Vixia.

• Prêmio E-Insurance 2010 – Prêmio direciona-
do para soluções sistêmicas e de processos, 
com o objetivo de divulgar a indústria do mer-
cado segurador como criadora de soluções 
efi cientes. 
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Serviços na Prevenção e 
Combate à Fraude

Disque Fraude em Seguros
Por convênios fi rmados com as operadoras 
dos Disque Denúncias Estaduais, o serviço de 
Disque Fraude em Seguros visa o aumento da 
identifi cação de casos de fraude. Em funciona-
mento nos Estados de São Paulo, Rio de Janei-
ro, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Espírito 
Santo, o serviço garante o anonimato do cida-
dão e fornece um protocolo para o acompa-
nhamento do processo de denúncia. Ao auxi-
liar as autoridades policiais na elucidação das 
fraudes praticadas, este serviço contribui para 
a saúde do mercado de seguros e protege os 
bons segurados dos efeitos negativos da frau-
de. No Rio de Janeiro, o canal de recepção das 
denúncias é o telefone é (21) 2253-1177. Nos 
Estados de São Paulo, Pernambuco, Rio Gran-
de do Sul e Espírito Santo o serviço atende em 
chamada nacional pelo 181.

Relacionamento com o Poder 
Público, Organizações Técnicas 
e Entidades Representativas
Por meio de parcerias com órgãos governamen-
tais, organizações técnicas e entidades repre-
sentativas, a CNSeg coopera com o Poder Pú-
blico, por solicitação e demanda, nos casos em 
que é chamada a prestar informações, para a 
solução de casos de fraude e de outros delitos.

Sistemas de Inteligência da 
Informação
A CNSeg incumbe-se de desenvolver e geren-
ciar, em caráter institucional, sistemas informa-
tizados baseados na inteligência da informação, 
com compartilhamento e cruzamento de dados, 
visando oferecer às seguradoras elementos que 
possam contribuir com suas iniciativas de pre-
venção e repressão aos desvios dos negócios 
do seguro.

Denunciação da Fraude
No ano de 2010, foi desenvolvida uma política 
institucional com vistas ao fomento do ofereci-
mento de notícias de práticas de fraudes aos 
órgãos de repressão, em cumprimento à Circu-
lar Susep nº 344/07.

Sistema de Quantificação da 
Fraude – SQF
Por intermédio do SQF, alimentado anualmen-
te desde 2004 pelas seguradoras em todos 
os ramos de seguro, com exceção de Saúde 
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e Previdência Complementar Aberta, são gera-
dos os indicadores de fraude contra o seguro, 
compondo-se assim uma inédita série histórica 
dessas ocorrências.

Os resultados do 7º Ciclo foram divulgados em 
Encontros realizados no Rio e São Paulo, com 
a participação da Fenacor, Susep e Escola Na-
cional de Seguros, quando foram apresenta-
dos cases de sucesso e debatidas ações para 
o aprimoramento da prevenção e combate à 
fraude.

O maior desafi o para o 8º Ciclo, em 2011, é 
integrar os dados de Saúde ao SQF. Os resul-
tados consolidados do 7º Ciclo apontam que 
no ano de 2009 houve R$ 2,10 bilhões em re-
clamações de sinistros suspeitos de fraude, o 
correspondente a 11,1% do valor total dos si-
nistros. O valor das fraudes que puderam ser 
comprovadas somou R$ 230 milhões, o que 
representa 10,7% do valor dos sinistros suspei-
tos. A adesão das seguradoras a essa edição 
da pesquisa alcançou 91% em participação e 
79% em respostas consideradas.

Sinistro Investigado

Fraude Detectada Fraude Comprovada

16,8% 13,5%

0,28 bi
1,67 bi

Sinistro com 
Fraude Detectada

Sinistro Investigado 

0,23 bi
1,67 bi

Sinistro com 
Fraude Comprovada
Sinistro Investigado

Indicadores de Fraude - Todos os Ramos* - 2009

Sinistro

Suspeita de Fraude Fraude Detectada Fraude Comprovada

11,1% 1,5% 1,2%
2,10 bi
18,9 bi

Sinistro Suspeito
Sinistro

0,28 bi
18,9 bi

Sinistro com Fraude 
Detectada

Sinistro

0,23 bi
18,9 bi

Sinistro com Fraude Com-
provada
Sinistro

Sinistro Suspeito

Fraude Detectada Fraude Comprovada

13,3% 10,7%

0,28 bi
2,10 bi

Sinistro com 
Fraude Detectada
Sinistro Suspeito

0,23 bi
2,10 bi

Sinistro com 
Fraude Comprovada

Sinistro Suspeito

Valores em R$

➡

➡
➡

Prêmio Ganho

Suspeita de Fraude Fraude Detectada Fraude Comprovada

6,7% 0,9% 0,7%
2,10 bi
31,2 bi

Sinistro Suspeito
Prêmio Ganho

0,28 bi
31,2 bi

Sinistro com Fraude 
Detectada

Prêmio Ganho

0,23 bi
31,2 bi

Sinistro com Fraude 
Comprovada

Prêmio Ganho

➡

➡

➡

➡ ➡

➡➡

➡➡

* Com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. 
Variação em relação a 2008:   maior,    menor,      igual. ➡

➡
➡➡

A íntegra dos resultados desse 7º Ciclo, com de-
talhamento pelos ramos de seguros em valores 
e quantidades, foi divulgada ao mercado segu-
rador e entidades afi ns na forma de um Guia de 
Consulta Rápida e em Relatório Completo, com 
tiragens de 9.200 e 3.000 exemplares respecti-
vamente, sendo o último em versão bilíngue por-
tuguês/inglês. Essas publicações estão também 
disponibilizadas no website da CNSeg.

Acesso Público às 
Informações na Web 
O acesso às informações sobre as ações de 
prevenção à fraude em seguros está também 
disponível no portal www.viverseguro.org.br, 
na página da CNSeg, menu de Serviços, sob 
o título Proteção ao Seguro. Dentre as opções 
oferecidas estão os números de quantifi cação 
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da fraude, o conteúdo de palestra de sensibi-
lização sobre o tema fraude, os convênios do 
Disque Fraude em Seguros, dentre outras infor-
mações. Esse conteúdo é também direcionado 
ao público consumidor e à sociedade em geral, 
no intuito de esclarecer a população sobre as 
consequências que os ilícitos do gênero acar-
retam.

Palestras, Cursos e Seminários
A parceria fi rmada com a Escola Nacional de Se-
guros proporciona a realização de treinamentos 
sobre Prevenção da Fraude em Seguros, de pre-
sença obrigatória aos alunos do Curso de Habili-
tação de Corretores de Seguros, como parte da 
carga horária curricular.

Exercício Ilegal da Atividade
A CNSeg tomou conhecimento de inúmeras 
denúncias formalizadas à Susep relacionadas 
ao exercício da atividade seguradora por enti-
dades não autorizadas a operar nesse segmen-
to, principalmente associações e cooperativas 
constituídas com essa fi nalidade específi ca em 
seus objetivos sociais.

Em 2010, foi contratado um consultor para 
aprofundamento da análise da atuação de en-
tidades que comercializam “Programas de Pro-
teção” análogos ao seguro e do próprio serviço, 
sob os aspectos comercial, jurídico e operacio-
nal, com vistas a aferição dos impactos para 
o mercado segurador e redefi nição da atuação 
institucional.

A crescente prática dessa atividade levou a 
Susep a criar, através da Portaria nº 2.986, de 
14 de julho de 2008, uma Comissão Especial 
Permanente “para estudar e propor medidas 
no sentido de combater o exercício irregular da 
atividade de seguros por entidades não autori-
zadas a funcionar como seguradoras, de forma 
a agilizar o exame das denúncias e ações de 
repressão, empreendendo junto à Polícia Fede-
ral, Ministério Público Estadual e Federal e ou-
tras autoridades competentes, as providências 
complementares cabíveis.”

A suposta implicação penal dessa conduta en-
sejou a formalização de denúncias ao Ministério 
Público Federal pela Susep e outros entes in-
teressados, de tal forma que apenas em Minas 
Gerais foram instaurados 11 procedimentos 
investigativos pela Polícia Federal, acompanha-
dos pelo Escritório Fragoso Advogados a pedi-
do da CNSeg.

Além disso, ao amparo de parecer jurídico do 
advogado Condorcet Rezende, contratado pela 
CNSeg, FenSeg e Fenacor, a Susep levou ao 
conhecimento da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil a suposta ilegalidade dessa atividade, 
objetivando a apuração das transgressões à 
ordem tributária, com a adoção das medidas 
cabíveis.

Nos Estados de SP, AL e MG, o Ministério pú-
blico propôs ações civis públicas contra algu-
mas dessas entidades, lastreadas em suposta 
ofensa aos direitos do consumidor.
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O segmento de seguros gerais apresentou expressivo crescimento em 2010 quando 
o volume de prêmios arrecadados atingiu a cifra de R$ 37,7 bilhões, superior em 
14,5% ao arrecadado em 2009. O carro chefe do setor continuou sendo o seguro de 
automóvel com volume de prêmios de R$ 20,1 bilhões, o que representou um acrés-
cimo de 15,3% sobre o ano anterior e participação de 53,3% no total de prêmios do 
setor. Também foi signifi cativo o crescimento dos seguros patrimoniais, cujos prêmios 
atingiram o montante de R$ 7,8 bilhões, com crescimento de 20,1% sobre 2009. O 
grande destaque nos seguros patrimoniais foi o seguro de garantia estendida, que 
registrou crescimento de 90,0% em 2010, com os prêmios alcançando R$ 2,1 bilhões 
contra R$ 1,3 bilhão no ano anterior.
       
Para 2011 as previsões são otimistas com a intensifi cação dos investimentos voltados 
para a realização da Copa do Mundo em 2014 e das Olimpíadas em 2016, porém 
o ritmo de crescimento dos prêmios emitidos na carteira de automóveis tende a ser 
menor do que em 2010, em razão de medidas de restrição do crédito e da provável 
elevação das taxas de juros. 

Nas demais carteiras, vale destacar a de Seguro Rural, cujo desenvolvimento depen-
de de uma maior agilidade do governo na liberação dos recursos da subvenção ao 
prêmio do seguro rural e da regulamentação do Fundo de Catástrofe, instrumento 
que impulsionará  mais seguradoras e resseguradoras a participarem deste mercado 
específi co; a de Seguros de Responsabilidade Civil, com a demanda crescente pelos 
seguros de responsabilidade civil profi ssional e o D&O (Directors & Offi cers); e a de 
Seguro Habitacional, que com a reativação dos fi nanciamentos imobiliários tem apre-
sentado crescimento anual superior a 20% nos últimos anos.

Fato relevante em 2010 foi o lançamento do Guia de Boas Práticas do Seguro de Au-
tomóvel, realizado em 10 de setembro de 2010 na cidade de São Paulo, por ocasião 
da II Conferência Interativa de Proteção ao Consumidor de Seguro. 

As Boas Perspectivas dos 
Seguros Gerais

Jayme Brasil Garfi nkel
Presidente da FenSeg
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A FenSeg em 2010
A Federação Nacional de Seguros Gerais – 
FenSeg, entidade de representação nacional 
das empresas que operam no segmento de se-
guros de danos, no  quarto ano de seu funcio-
namento, priorizou os seguintes temas: Seguro 
de Automóvel, com a criação do Guia de Boas 
Práticas, implementa ção de operações em am-

biente de Resseguro Aberto, Seguro Habitacio-
nal, Seguro Rural e atualização das normas dos 
seguros de Transportes e de Responsabili-
dade Civil.

Sediada no Rio de Janeiro, a FenSeg contou 
com a seguinte Diretoria em 2010: 

Presidente 

Jayme Brasil Garfi nkel Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

 Vice-presidentes 

Pedro Purm Junior Zurich Brasil Seguros S.A.

Thomaz Luiz Cabral de Menezes Sul América Companhia Nacional de Seguros

 Diretores 

Antonio Eduardo Trindade Itaú Seguros S.A.

Arlindo da Conceição Simões Filho Allianz Seguros S.A.

Francisco Caiuby Vidigal Filho Marítima Seguros S.A.

João Francisco Silveira Borges da Costa HDI Seguros S.A.

Júlio Cezar Alves de Oliveira Brasilveículos Companhia de Seguros

Luis Emilio Maurette Liberty Seguros S.A.

Luiz Felipe Smith de Vasconcellos Tokio Marine Seguradora S.A.

Mauro César Batista Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A.

Ricardo Saad Affonso Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

Sidney Gonçalves Munhoz Chubb do Brasil Cia. de Seguros

Diretor Executivo 

Neival Rodrigues Freitas

Diretoria da FenSeg 
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Associadas à FenSeg
ACE Seguradora S.A. Generali Brasil Seguros S.A.

Alfa Seguradora S.A. HDI Seguros S.A.

Allianz Seguros S.A. HSBC Seguros (Brasil) S.A.

Assurant Seguradora S.A. Indiana Seguros S.A.

Atlântica Companhia de Seguros Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

Austral Seguradora S.A. Itaú Seguros S.A.

Azul Companhia de Seguros Gerais Itaú XL Seguros Corporativos S.A. 

Banestes Seguros S.A. J. Malucelli Seguradora S.A.

BCS Seguros S.A. Liberty Seguros S.A.

Berkley International do Brasil Seguros S.A. Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A.

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros Mares-Mapfre Riscos Especiais Seguradora S.A.

Bradesco Seguros S.A. Marítima Seguros S.A.

Brasilveículos Companhia de Seguros Mitsui Sumitomo Seguros S.A.

BVA Seguros S.A. Nobre Seguradora do Brasil S.A.

Caixa Seguradora S.A. Panamericana de Seguros S.A.

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A. Paraná Companhia de Seguros

Cescebrasil Seguros de Garantias e Crédito S.A. Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

Chartis Seguros Brasil S.A. Pottencial Seguradora S.A.

Chubb do Brasil Cia. de Seguros QBE Brasil Seguros S.A.

Coface do Brasil Seguros de Crédito Interno S.A. Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S.A.

Companhia de Seguros Aliança da Bahia Rural Seguradora S.A.

Companhia de Seguros Aliança do Brasil Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação S.A.

Companhia de Seguros Gralha Azul Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Companhia de Seguros Previdência do Sul Sul América Companhia de Seguros Gerais

Companhia Excelsior de Seguros Sul América Companhia Nacional de Seguros

Companhia Mutual de Seguros Tokio Marine Brasil Seguradora S.A.

Conapp - Companhia Nacional de Seguros Tokio Marine Seguradora S.A.

Confi ança Companhia de Seguros UBF Seguros S.A.

Cosesp - Companhia de Seguros do Estado de São Paulo Usebens Seguros S.A.

Crédito Y Caución Seguradora de Crédito e Garantias S.A. Virginia Surety Companhia de Seguros do Brasil

Euler Hermes Seguros de Crédito S.A. Yasuda Seguros S.A.

Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. Zurich Brasil Seguros S.A.

Fator Seguradora S.A. Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

Federal de Seguros S.A.
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Segmento de Seguros Gerais – 2009/2010
Em 2010, o segmento de seguros gerais gerou 
receita no valor de R$ 37,7 bilhões, realizando 
um aumento de 14,5 % ante a receita de 2009, 
no valor de R$ 32,9 bilhões. No ano, a produ-
ção do segmento representou 33,9% de todo o 
mercado segurador brasileiro, contra a partici-
pação de 34,7% no total produzido em 2009.

Em termos de volume, os ramos que em 
2010 tiveram maior representatividade foram 

Automóvel, com 53,3% do total do segmen-
to e receita de R$ 20,1 bilhões; Patrimonial, 
com 20,7% do total e receita de R$ 7,8% bi-
lhões, e DPVAT, com 7,7% do total e receita de                                         
R$ 2,9 bilhões. Os ramos que mais se desta-
caram em 2010, com relação ao crescimento, 
foram: Habitacional (21,9%), Patrimonial (20,1%) 
e Responsabilidades (18,5%).

Segmentos / Grupos 2009 2010 Variação % 
2010/2009

Automóvel 17.398.186 20.052.338 15,26%

Patrimonial 6.486.165 7.788.497 20,08%

DPVAT 2.683.869 2.896.385 7,92%

Transportes 1.686.007 1.969.231 16,80%

Créditos 426.684 426.153 -0,12%

Habitacional 906.874 1.105.235 21,87%

Responsabilidades 632.850 750.099 18,53%

Cascos 548.336 571.932 4,30%

Rural 1.023.597 1.022.846 -0,07%

Riscos Financeiros 867.937 898.499 3,52%

Riscos Especiais 235.056 172.703 -26,53%

Total dos Seguros Gerais 32.895.562 37.653.919 14,47%
Fonte: Susep - SES

Valores em R$ mil

Assim, no período de 2009 a 2010, os sinistros retidos cresceram 8,7% e os prêmios ganhos, 13,6%.

Dados Acumulados do Segmento de Seguros Gerais

Contas 2009 2010 Variação % 
2010/2009 

Prêmios de Seguros 32.895.562 37.653.919 14,47%

Prêmios Ganhos 27.238.868 30.947.579 13,62%

Sinistros Retidos 16.399.620 17.822.896 8,68%

Despesas de Comercialização 5.604.727 6.564.389 17,12%

Valores em R$ mil

Prêmios de Seguros = prêmio direto - cosseguro cedido + cosseguro aceito.
Prêmios Ganhos = prêmio retido - variação da Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG).
Sinistros Retidos = sinistro de seguros - sinistro de cosseguro cedido + sinistro de cosseguro aceito + consórcios e fundos - 
sinistro de resseguro cedido + sinistro de retrocessão - salvados e ressarcidos + variação da provisão de IBNR.

Arrecadação – Prêmios de Seguro
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A sinistralidade no segmento de seguros gerais em 2010 foi de 57,6%, registrando uma queda quando 
comparada à sinistralidade do ano anterior. 

Segmentos/Grupos 2009 2010 Variação % 
2010/2009 pp 

Automóvel 66,27% 63,92% -2,35

Patrimonial 33,13% 30,31% -2,82

DPVAT 86,90% 87,62% 0,72

Transportes 61,85% 56,65% -5,20

Créditos 47,49% 25,31% -22,18

Habitacional 39,34% 30,72% -8,62

Responsabilidades 34,60% 36,49% 1,89

Cascos 55,47% 70,03% 14,56

Rural 38,74% 34,43% -4,31

Riscos Financeiros 40,65% 19,46% -21,19

Riscos Especiais 4,98% 41,53% 36,55

Total dos Seguros Gerais 60,21% 57,59% -2,62

pp = pontos percentuais. 
Sinistralidade = sinistro retido/prêmio ganho.

Fonte: Susep 

Os custos de comercialização no segmento tiveram aumento de 0,63 pontos percentuais conforme 
demonstrado.

Custos – Seguros Gerais

Custos de Comercialização 2009 2010 Variação % 
2010/2009 pp

Custos de Comercialização 20,58% 21,21% 0,63

pp = pontos percentuais. 
Custos de Comercialização = despesas de comercialização/prêmio ganho.

Fonte: Susep 

Sinistralidade – Seguros Gerais
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Mix de Carteira do Segmento de Seguros Gerais 2010

Fonte: Susep 

Grupos/Ramo Prêmio 
Direto (R$)

Prêmio 
Seguros (R$)

Prêmio 
Retido (R$)

Prêmio 
Ganho (R$)

Sinistro de 
Seguros (R$)

Sinistro 
Retido (R$)

Despesa 
Comercial (R$) Sinistralidade

Automóvel 20.052.289.283 20.052.338.207 19.870.508.081 18.570.125.042 12.732.654.341 11.869.491.217 3.723.639.227 63,92%

Acidentes Pessoais de Passageiros 324.886.732 324.877.004 322.917.410 307.089.666 34.931.142 34.665.694 63.070.462 11,29%

Resp. Civil Transp. Rod. Interest. e Internac. 107.161.735 107.161.735 51.305.897 51.521.488 47.147.229 22.749.241 7.401.031 44,15%

Extensão de Garantia 50.900.664 50.900.664 39.275.227 14.569.456 3.608.149 3.367.048 5.458.870 23,11%

Carta Verde 2.894.936 2.894.936 2.894.744 2.844.324 0 19.598 1.100.460 0,69%

Automóveis 15.169.944.007 15.170.550.711 15.118.589.874 14.206.081.718 9.893.272.373 9.120.964.791 2.910.133.962 64,20%

Resp.Civil Transp.Viagem Intern-Pessoas 6.932.922 6.933.019 6.140.882 5.788.635 4.660.673 3.963.497 1.088.781 68,47%

Resp. Civil Facultativa 4.389.568.287 4.389.020.138 4.329.384.047 3.982.229.755 2.749.034.775 2.683.761.348 735.385.661 67,39%

Patrimonial 7.798.141.363 7.788.497.179 5.858.547.848 5.165.260.847 2.643.946.228 1.565.756.292 2.221.512.097 30,31%

Incêndio Tradicional 7.737.993 7.733.362 -5.453.981 -5.838.960 16.050.162 16.675.346 4.659.614 -285,59%

Compreensivo Residencial 1.267.444.175 1.264.403.949 1.246.405.834 1.146.928.696 268.115.444 326.113.650 388.371.927 28,43%

Roubo 23.301.898 23.266.930 13.508.596 14.314.787 4.803.084 2.048.856 2.671.227 14,31%

Compreensivo Condomínio 197.306.065 197.309.272 164.692.711 141.264.315 94.803.239 77.277.497 48.602.810 54,70%

Compreensivo Empresarial 1.429.464.419 1.429.661.580 1.127.936.155 1.054.282.205 746.048.610 553.341.357 311.533.930 52,49%

Lucros Cessantes 8.693.901 8.687.648 3.289.765 1.814.063 -7.103.845 -764.353 165.817 -42,13%

Riscos de Engenharia 460.116.314 460.982.018 122.468.671 118.068.573 101.400.830 27.899.972 20.028.553 23,63%

Riscos Diversos 961.587.088 962.940.042 825.100.645 914.122.467 309.646.081 211.678.808 449.001.776 23,16%

Global de Bancos 5.628.884 5.628.865 936.068 1.090.162 -320 750.400 369.433 68,83%

Extensão de Garantia - Patrimonial 2.092.076.044 2.091.853.265 2.091.853.265 1.518.250.168 289.063.775 273.089.308 1.008.072.736 17,99%

Riscos Nomeados e Operacionais 1.344.784.582 1.336.030.248 267.810.119 260.964.371 821.119.168 77.645.451 -11.965.726 29,75%

DPVAT 2.870.692.052 2.896.384.900 2.896.384.900 2.910.820.230 12.604.843 2.550.515.271 40.223.611 87,62%

Habitacional 1.105.238.768 1.105.235.095 1.065.311.254 844.690.973 261.674.650 259.494.056 28.870.780 30,72%

Transporte 1.969.855.069 1.969.231.269 1.751.281.898 1.773.832.029 1.273.337.126 1.004.890.279 382.402.584 56,65%

Transporte Nacional 616.203.920 615.138.071 536.147.508 552.014.511 432.505.644 312.475.195 101.303.803 56,61%

Transporte Internacional 439.478.762 437.513.881 353.189.147 359.157.120 205.988.479 116.403.619 78.855.125 32,41%

Resp. Civil Transp. Intermodal 3.948 3.948 3.948 3.948 0 0 987 0,00%

Resp. Civil Transp. Viagem Internac Carga 21.052.481 20.779.856 19.231.670 19.299.288 18.998.081 15.622.717 4.239.645 80,95%

Resp. Civil Transp. Ferroviário Carga 8.956.984 8.959.923 8.240.817 8.364.734 6.668.487 5.471.893 1.340.295 65,42%

Resp. Civil Transp. Aéreo Carga 22.351.481 22.232.319 21.035.711 21.069.548 11.467.638 9.196.873 5.119.226 43,65%

Resp. Civil Transp. Rodov.-Carga 600.356.731 602.457.492 568.518.861 569.380.817 444.518.535 394.241.627 135.256.629 69,24%

Resp. Civil Desvio de Carga 247.874.476 248.603.049 233.260.228 233.114.611 150.920.133 149.538.096 54.176.539 64,15%

Resp. Civil Armador 13.576.286 13.542.730 11.654.008 11.427.452 2.270.129 1.940.259 2.110.335 16,98%

Riscos Financeiros 917.700.882 898.499.156 363.620.573 285.503.264 162.148.026 55.566.058 -10.697.886 19,46%

Garantia Financeira 7.207.440 7.214.390 2.680.792 1.494.537 1.894.153 725.602 -4.749.325 48,55%

Garantia de Obrigações Privadas 205.310.490 200.657.737 48.773.247 34.096.832 41.559.014 7.272.123 -6.784.896 21,33%

Garantia de Obrigações Públicas 305.444.494 295.240.824 85.724.000 68.697.633 19.037.095 7.324.161 -21.178.350 10,66%

Fiança Locatícia 190.936.215 190.939.485 188.843.850 179.402.766 85.594.879 40.079.650 48.422.590 22,34%

Garantia de Concessões Públicas 45.316.799 43.210.865 6.976.820 3.974.043 14.005.155 -77.891 -12.511.466 -1,96%

Garantia Judicial 163.485.444 161.235.855 30.621.864 -2.162.547 57.730 242.413 -13.896.439 -11,21%
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Fonte: Susep 

Mix de Carteira do Segmento de Seguros Gerais 2010
Grupos/Ramo Prêmio 

Direto (R$)
Prêmio 

Seguros (R$)
Prêmio 

Retido (R$)
Prêmio 

Ganho (R$)
Sinistro de 

Seguros (R$)
Sinistro 

Retido (R$)
Despesa 

Comercial (R$) Sinistralidade

Crédito 426.152.848 426.152.848 311.554.663 343.277.138 220.545.890 86.876.598 29.004.444 25,31%

Crédito à Exportação Risco Comercial 29.135.910 29.135.910 3.902.716 3.903.095 -3.437.531 740.157 -3.344.446 18,96%

Crédito à Exportação Risco Político 33.731 33.731 1.928 5.499 0 -200 -22.485 -3,64%

Crédito Doméstico Risco Comercial 248.373.494 248.373.494 165.521.489 197.211.173 162.436.226 71.831.051 23.678.334 36,42%

Crédito Doméstico Risco P.Física 148.609.713 148.609.713 142.128.530 142.157.371 61.547.195 14.305.590 8.693.041 10,06%

Responsabilidades 749.055.585 750.099.384 389.430.796 371.308.929 217.393.208 135.504.795 65.387.206 36,49%

Resp. Civil de Adm. e Diretores (D&O) 147.801.791 150.655.412 54.978.148 46.546.876 63.251.019 23.096.479 5.450.258 49,62%

Resp. Civil Geral 500.658.187 498.666.797 278.644.789 275.165.812 131.132.616 91.961.182 45.946.366 33,42%

Resp. Civil Profi ssional 100.595.607 100.777.175 55.807.859 49.596.241 23.009.573 20.447.134 13.990.582 41,23%

Riscos Especiais 174.442.293 172.702.526 25.891.543 33.477.651 225.353.299 13.903.323 1.973.333 41,53%

Riscos de Petróleo 154.976.652 158.267.695 25.479.239 31.120.307 225.353.300 13.910.323 2.193.467 44,70%

Riscos Nucleares 6.888.614 6.888.614 713 671 -1 0 -214.800 0,00%

Satélites 12.577.027 7.546.217 411.591 2.356.673 0 -7.000 -5.334 -0,30%

Cascos 563.667.321 571.931.755 189.803.228 165.128.563 298.365.041 115.635.320 25.720.995 70,03%

Marítimos 218.270.920 216.727.444 117.697.545 109.130.703 167.020.820 79.246.102 21.851.005 72,62%

Aeronáuticos 335.177.617 344.985.557 67.603.597 51.828.556 129.487.142 35.192.795 3.173.237 67,90%

Resp. Civil Hangar 5.750.633 5.750.633 398.392 300.221 591.147 37.842 78.242 12,60%

DPEM 4.468.151 4.468.121 4.103.694 3.869.083 1.265.932 1.158.581 618.511 29,94%

Rural 1.022.854.192 1.022.846.298 540.491.274 484.154.511 245.033.257 166.696.648 56.352.267 34,43%

Seguro Agrícola Sem Cob. do FESR 201.000.677 201.000.677 13.895.318 11.292.471 22.097.623 3.617.979 -20.782.090 32,04%

Seguro Agrícola Com Cob. do FESR 205.817.042 205.817.042 18.247.360 21.722.224 4.320.358 -5.781.866 -18.993.919 -26,62%

Seguro Pecuário Sem Cob. do FESR 1.487.193 1.487.193 573.895 636.709 901.628 230.140 32.161 36,15%

Seguro Florestas Sem Cob. do FESR 6.582.668 6.596.422 1.028.270 854.595 920.711 41.894 -512.635 4,90%

Seguro Florestas Com Cob. do FESR 164.354 164.354 44.939 39.431 -21.841 -4.621 11.368 -11,72%

Seguro da Cédula do Produto Rural 0 0 0 92 218.253 -437.877 60 -475953,26%

Benfeitorias e Prod. Agropecuários 104.837.211 104.837.211 80.727.952 70.771.619 90.543.873 71.114.661 14.198.229 100,48%

Penhor Rural Instit. Fin. Priv. 148.899.628 148.877.980 120.658.736 105.205.069 66.430.538 52.229.169 32.394.560 49,65%

Penhor Rural Instit. Fin. Pub. 190.805.414 190.805.414 146.320.411 136.519.750 32.014.223 21.839.235 9.832.103 16,00%

Animais 7.032.029 7.032.029 2.768.244 2.575.871 4.812.206 1.353.470 227.394 52,54%

Seguro de Vida do Produtor Rural 156.227.976 156.227.976 156.226.149 134.536.680 22.795.685 22.494.464 39.945.036 16,72%

Outros 0 0 0 0 -12.177 -1.434.022 0

Seguros no Exterior 0 0 0 0 -14.331 -1.436.176 0

Sucursais no Exterior 0 0 0 0 2.154 2.154 0

Segmentos de Seguros Gerais 37.650.089.656 37.653.918.617 33.262.826.058 30.947.579.177 18.293.043.732 17.822.895.835 6.564.388.658 57,59%
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Ano Ramo Prêmio 
Seguros (R$)

Prêmio 
Retido (R$)

Prêmio 
Ganho (R$)

Sinistro de 
Seguros (R$)

Sinistro 
Retido (R$)

Despesa
 Comercial (R$)

2010 Extensão de Garantia 50.900.664 39.275.227 14.569.456 3.608.149 3.367.048 5.458.870

2009 Extensão de Garantia 26.782.905 19.930.226 5.174.618 1.497.253 1.044.937 3.160.010

Diferença 2010/2009 90,05% 97,06% 181,56% 140,98% 222,22% 72,75%

Ano Frota Circulante 
(Denatran)

Bilhetes Processados 
(Seguradora Líder)

Frota Segurada 
(FenSeg) FS/FC FS/BP

2004 39.240.875 29.401.185 8.398.491 21,40% 28,57%

2005 42.071.961 31.344.526 8.585.374 20,41% 27,39%

2006 45.372.640 33.508.344 9.254.242 20,40% 27,62%

2007 49.644.025 36.286.115 10.022.610 20,19% 27,62%

2008 54.506.661 39.841.139 11.246.429 20,63% 28,23%

2009 59.361.642 42.764.953 12.328.417 20,77% 28,83%

2010 64.817.974 47.547.462 * 13.164.000 20,31% 27,69%

A Extensão de Garantia no Seguro Auto

Automóvel                                                                                                                      

Seguro Auto 
O grupo Auto apresentou, em 2010, receita de prêmios de R$ 20,1 bilhões, registrando crescimento 
de 15,3% quando comparado com a receita de 2009, de R$ 17,4 bilhões. 

Fonte: Susep 

Valores em R$ mil

Frota Segurada/Frota Circulante 

Ramo
2009 2010

Prêmios de 
Seguros Part (%) Prêmio de 

Seguros Part (%)

Acidentes Pessoais de Passageiros 286.651 0,87% 324.877 0,86%

Resp. Civil Transp. Rod. Interest. e Internac. 93.884 0,29% 107.162 0,28%

Extensão de Garantia 26.783 0,08% 50.901 0,14%

Carta Verde 2.566 0,01% 2.895 0,01%

Automóveis - Casco 13.350.595 40,58% 15.170.551 40,29%

Resp. Civil Transp.Viagem Intern-Pesssoas 7.554 0,02% 6.933 0,02%

Resp. Civil Facultativa 3.630.153 11,04% 4.389.020 11,66%

Automóvel 17.398.186 52,89% 20.052.338 53,25% 

* Dado Estimado
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Ramo
2009 2010

Prêmios de Seguros Part (%) Prêmios de Seguros Part (%)

Incêndio Tradicional 7.243 0,02% 7.733 0,02%

Compreensivo Residencial 1.031.012 3,13% 1.264.404 3,36%

Roubo 21.436 0,07% 23.267 0,06%

Compreensivo Condomínio 168.588 0,51% 197.309 0,52%

Compreensivo Empresarial 1.252.771 3,81% 1.429.662 3,80%

Lucros Cessantes 4.825 0,01% 8.688 0,02%

Riscos de Engenharia 535.303 1,63% 460.982 1,22%

Riscos Diversos 1.089.231 3,31% 962.940 2,56%

Global de Bancos 5.990 0,02% 5.629 0,01%

Extensão de Garantia 1.248.333 3,79% 2.091.853 5,56%

Riscos Nomeados e Operacionais 1.121.433 3,41% 1.336.030 3,55%

Patrimonial 6.486.165 19,72% 7.788.497 20,68%

A Extensão de Garantia no Seguro Patrimonial

Seguro Patrimonial 
O grupo Patrimonial registrou, em 2010, cres cimento de 20,1%, com receita de R$ 7,8 bilhões contra 
R$ 6,5 bilhões, em 2009.

Patrimonial

Fonte: Susep 

Valores em R$ mil

Ano Ramo Prêmio 
Seguros (R$)

Prêmio 
Retido (R$)

Prêmio 
Ganho (R$)

Sinistro de 
Seguros (R$) 

Sinistro 
Retido (R$)

Despesa 
Comercial (R$)

2010 Extensão de Garantia 2.091.853.265 2.091.853.265 1.518.250.168 289.063.775 273.089.308 1.008.072.736

2009 Extensão de Garantia 1.248.333.156 1.248.333.156 1.268.185.499 163.979.828 164.904.327 866.833.993

Diferença 2010/2009 67,57% 67,57% 19,72% 76,28% 65,60% 16,29%



101

Ramo
2009 2010

Prêmios de Seguros Part (%) Prêmios de Seguros Part (%)

DPVAT 2.683.869 8,16% 2.896.385 7,69%

Seguro DPVAT 
No ano de 2010, a arrecadação dos convênios 
DPVAT, que abrange todas as categorias de 
veículos – carros de passeio, motos, táxis, veí-
culos de transporte coletivo, caminhões, camio-
netas, máquinas de terraplanagem e equipa-
mentos móveis em geral (quando licenciados)–, 
foi de R$ 2,9 bilhões. O montante arrecadado 
representou crescimento de 7,9% em relação à 
arrecadação de 2009, no montante de R$ 2,7 
bilhões.

Do total arrecadado pelo Seguro DPVAT, 50% 
são imediatamente repassados ao Governo Fe-
deral, sendo: 45% para o Fundo Nacional de 
Saúde, do Ministério da Saúde, conforme dis-
põe a Lei nº 8.212, de 1991, alterada pela Lei 
nº 9.503, de 1997, para custeio do atendimen to 
médico-hospitalar às vítimas de acidentes de 
trânsito, e 5% para o Denatran, do Ministério das 
Cidades, conforme determina a Lei nº 9.503, de 
1997, para custeio de campanhas de preven-
ção de acidentes e educação no trânsito. 

DPVAT

Fonte: Susep 

Valores em R$ mil

Transportes

Fonte: Susep 

Valores em R$ mil

Seguro de Transportes     
Os ramos de Responsabilidade Civil ligados 
ao setor de Transportes foram responsáveis, 
em 2010, pela arrecadação de prêmios no 
montante de R$ 916 milhões, correspondente 

a  54,3%. O ramo Transporte Nacional arreca-
dou R$ 615 milhões, 31,2% do total, enquan-
to o ramo Transporte Internacional arrecadou         
R$ 438 milhões.

Ramos
2009 2010

Prêmios de 
Seguros Part (%) Prêmios de 

Seguros Part (%)

Transporte Nacional 547.930 1,67% 615.138 1,63%

Transporte Internacional 379.830 1,15% 437.514 1,16%

Resp. Civil Transp. Intermodal 2 0,00% 4 0,00%

Resp. Civil Transp. Viagem Internac. Carga 16.680 0,05% 20.780 0,06%

Resp. Civil Transp. Ferroviário Carga 11.380 0,03% 8.960 0,02%

Resp. Civil Transp. Aéreo Carga 18.071 0,05% 22.232 0,06%

Resp. Civil Transp. Rodov. Carga 494.192 1,50% 602.457 1,60%

Resp. Civil Desvio de Carga 208.635 0,63% 248.603 0,66%

Resp. Civil Armador 9.287 0,03% 13.543 0,04%

Transporte 1.686.007 5,13% 1.969.231 5,23%
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Distribuição dos Ramos  
Prêmios Diretos por UF – 2010 
O estado responsável pela maior arrecadação 
em prêmios de seguros gerais foi São Pau-
lo, com o valor arrecadado de R$ 17,8 bilhões, 
apresentando aumento de 13,9% em relação ao 
ano anterior, e ampliando sua participação no 
cenário nacional de 45,7% para 47,5% em 2010. 

De acordo com os gráfi cos apresentados a se-
guir, pode-se dizer que, dentro do segmento 
de seguros gerais, o ramo Automóvel foi o de 
maior representatividade em todos os estados 
do país, com 53,4% no Brasil como um todo. 
Em segundo lugar, apareceu o grupo Patrimo-
nial, posição apresentada em quase todos os 
estados brasileiros, com 20,6% de representa-
tividade no país. 

Fonte: Susep 

Automóvel

Patrimonial

DPVAT

Transportes

Créditos

Habitacional

Responsabilidades

Cascos

Rural

Riscos Especiais

Riscos Financeiros

Outros

53,4%

20,6%

7,7%

5,2%

1,1%

2,9%

2,0%

1,5%

2,7%

2,4%

0,4%

0,0%

Fonte: Susep 

Automóvel

Patrimonial

DPVAT

Transportes

Créditos

Habitacional

Responsabilidades

Cascos

Rural

Riscos Especiais

Riscos Financeiros

Outros

49,7%

20,2%

6,7%

2,9%

1,8%

5,6%

2,8%

4,9%

0,1%

4,6%

0,7%

0,0%

Brasil

Rio de Janeiro
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Fonte: Susep 

Automóvel

Patrimonial

DPVAT

Transportes

Créditos

Habitacional

Responsabilidades

Cascos

Rural

Riscos Especiais

Riscos Financeiros

Outros

47,4%

27,4%

5,3%

6,6%

1,3%

2,3%

2,9%

1,6%

1,4%

2,9%

0,8%

0,0%

Fonte: Susep 

Automóvel

Patrimonial

DPVAT

Transportes

Créditos

Habitacional

Responsabilidades

Cascos

Rural

Riscos Especiais

Riscos Financeiros

Outros

53,9%

13,9%

9,3%

8,2%

0,2%

2,9%

1,0%

0,2%

9,1%

1,3%

0,0%

Fonte: Susep 

Automóvel

Patrimonial

DPVAT

Transportes

Créditos

Habitacional

Responsabilidades

Cascos

Rural

Riscos Especiais

Riscos Financeiros

Outros

59,3%

14,1%

11,6%

4,7%

0,1%

3,8%

1,1%

1,0%

2,7%

1,6%

0,0%

São Paulo

Rio Grande do Sul

Minas Gerais

0,0%

0,0%
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Fonte: Susep 

Automóvel

Patrimonial

DPVAT

Transportes

Créditos

Habitacional

Responsabilidades

Cascos

Rural

Riscos Especiais

Riscos Financeiros

Outros

59,9%

13,7%

8,3%

4,0%

0,2%

2,5%

1,2%

0,5%

7,3%

2,5%

0,0%

Fonte: Susep 

Automóvel

Patrimonial

DPVAT

Transportes

Créditos

Habitacional

Responsabilidades

Cascos

Rural

Riscos Especiais

Riscos Financeiros

Outros

67,8%

11,2%

8,2%

2,2%

0,2%

3,6%

0,6%

0,9%

2,9%

2,3%

0,1%

0,0%

Fonte: Susep 

Automóvel

Patrimonial

DPVAT

Transportes

Créditos

Habitacional

Responsabilidades

Cascos

Rural

Riscos Especiais

Riscos Financeiros

Outros

62,5%

14,7%

11,2%

1,2%

0,1%

2,0%

0,2%

0,2%

7,7%

0,3%

0,0%

Paraná

Bahia

Goiás

0,0%

0,0%
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Fonte: Susep 

Automóvel

Patrimonial

DPVAT

Transportes

Créditos

Habitacional

Responsabilidades

Cascos

Rural

Riscos Especiais

Riscos Financeiros

Outros

63,1%

12,9%

10,1%

4,8%

2,1%

0,7%

0,6%

4,7%

1,1%

0,0%

Santa Catarina

Comissões Técnicas da FenSeg As comissões terão, no máximo, 15 mem bros • 
efetivos.
Os mandatos, tanto dos presidentes das co-• 
missões quanto de seus membros, serão de 
dois anos. 
Os presidentes das comissões não poderão exer-• 
cer mais do que dois mandatos consecutivos.

Tornar-se-á impedido e perderá, consequen-• 
temente, o mandato, o integrante que faltar a 
mais de três reuniões consecutivas ou à me-
tade das reuniões ocorridas em um período de 
12 meses.
As comissões se reunirão, or dinariamente, sal-• 
vo situações especiais, pelo menos uma vez a 
cada trimestre e, extraor dinariamente, quando 
convocadas por seu presidente, pela Diretoria 
da FenSeg ou por solicitação dos membros. 

Em 2010, conforme quadro a seguir, foram re-
alizadas, na FenSeg, 65 reuniões em sete comis-
sões, que discutiram e analisaram cerca de 118 
assuntos considerados importantes. 

As comissões técnicas, integradas por profis-
sionais de companhias de seguro, são órgãos es-
pecializados de assessoria da FenSeg, com as se-
guintes funções: ava liar o impacto das regulamen-
tações publicadas, apresentando recomendações 
de procedimen tos; apreciar matéria e desenvolver 
estudos de natureza técnica nos diversos ramos 
de seguro; atender a consultas formuladas pelas 
segura doras e outras entidades; submeter à Dire-
toria ações que atendam aos interesses do mer-
cado; realizar seminários/workshops sobre temas 
de interesse dos profissionais de seguradoras, se-
gurados e órgãos reguladores; avaliar a necessi-
dade de realização de programas de treinamento 
e formação de profissionais nas diversas áreas de 
seguro; indicar representantes para participar de 
eventos e reuniões sobre temas pertinentes a seu 
âmbito de atuação. 

A regulamentação das comissões técnicas prevê, 
entre outros re quisitos, que: 

0,0%

0,0%

Nome da comissão Reuniões Membros Convidados Participantes Assuntos

Responsabilidade Civil Geral 7 14 3 17 8

Riscos Patrimoniais 12 15 3 18 23

Seguro Automóvel 12 15 6 21 45

Seguro de Crédito e Garantia 8 15 7 22 12

Seguro Habitacional 8 12 5 17 8

Seguro Rural 7 9 0 9 9

Seguro Transportes 11 15 2 17 13 
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Comissões Técnicas 
Comissão de Responsabilidade Civil Geral 
Presidente: Luiz Macoto Sakamoto, Yasuda 
Seguros S.A.

Comissão de Riscos Patrimoniais 
Presidente: Adelson Almeida Cunha, Zurich 
Minas Brasil Seguros S.A.  

Comissão de Seguro Automóvel 
Presidente: Mauricio Galian, Mapfre 
Seguradora S.A. 

Comissão de Seguro de Crédito e Garantia 
Presidente: Rogerio Guede Vergara, Mapfre 
Seguradora de Crédito e Garantias S.A. 

Comissão de Seguro Habitacional 
Presidente: Armando Petrillo Grasso, 
Brades co Auto/RE Companhia de Seguros 

Comissão de Seguro Rural 
Presidente: Luiz Carlos Meleiro, Allianz 
Seguros S.A. 

Comissão de Seguro Transportes 
Presidente: Artur Luiz Souza dos Santos, 
Mapfre Seguradora S.A. 

Subcomissões 
Subcomissão da Central de Bônus 
Está subordinada à Comissão de Seguro 
Au tomóvel. 
Coordenador: Marcelo Ordonez Rezende, 
Allianz Seguros S.A.
 
Subcomissão de Sinistros 
Está subordinada à Comissão de Seguro 
Au tomóvel. 
Coordenador: Abelardo de Queiroz 
Guimarães Filho, Bradesco Auto/RE 
Companhia de Seguros

Subcomissão de D&O – Directors and 
Officers 
Está subordinada à Comissão de 
Responsabili dade Civil Geral. 
Coordenador: Leandro Martinez, Chubb do 
Brasil Cia. de Seguros 

Grupos de Trabalho 
GT Seguro Aeronáutico 
Está subordinado à Comissão de Transportes
Coordenador: Carlos Eduardo Polizio, Mapfre 
Se guradora S.A. 

GT Gerenciamento de Riscos 
de Transportes 
Está subordinado à Comissão de Transportes.
Coordenadores: Maurício França, Liberty 
Seguros S.A. e Daniel Koji Kobayashi, Yasuda 
Seguros S.A.

GT Garantia Estendida
Está subordinado à Comissão de Riscos 
Patrimoniais
Coordenador: Fabio Marques, Itaú Seguros S.A.

Câmaras, Comissões, 
Conselhos e Comitês
 
Participação da FenSeg em câmaras, 
comis sões, conselhos, comitês e grupos de 
trabalhos de outras entidades. 

Comissão Especial da Susep
Representante: Jayme Brasil Garfi nkel 
(FenSeg)

Conselho Curador do FCVS
Titular: José Lopes Coelho (Caixa 
Seguradora)
Suplente: Armando Petrillo Grasso (Bradesco) 

Grupo Técnico do FCVS
Representantes: Armando Petrillo Grasso 
(Bradesco), Antonio Carlos Gonçalves Silva 
(Consultor) e Sebastião Pedro (Excelsior)

Comitê de Recursos do FCVS
Titular: Antonio Carlos Gonçalves Silva 
(Consultor) 
Suplente: Armando Petrillo Grasso (Bradesco)

Comissão Contábil da Susep
Representantes: Denis dos Santos Morais 
(Brasilveículos),  
Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa 
(Bradesco) e Laênio Pereira dos Santos (Sul 
América)
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Conselho Nacional de Trânsito – Contran 
Câmara Temática de Assuntos Veiculares 
Titular: Adhemar Fujii (consultor) 
Suplente: Neival Rodrigues Freitas (FenSeg) 

Câmara Temática de Esforço Legal 
Titular: Leonardo Girão (CNSeg)
Suplente: Márcio Alexandre Malfatti 
(Consultor)

Ministério da Agricultura 
Conselho do Agronegócio
Titular: José Américo Peón de Sá (CNSeg)
1º Suplente: Luiz Roberto Paes Foz (UBF)
2º Suplente: Artur Luiz Souza dos Santos 
(Mapfre)  

Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da 
Soja
Titular: Wady José Morão Cury (Aliança do 
Brasil)
Suplente: Geraldo Mafra (UBF)

Câmara Temática do Financiamento do 
Agronegócio
Titular: Arlindo da Conceição Simões Filho 
(Allianz)
Suplente: Neival Rodrigues Freitas (FenSeg)

Comissões da ABNT/CB-24 
Potencial de Risco em Edifi cações
Representantes: Daniel Barreto (Porto 
Seguro), Fábio Tulmann (Mapfre), Michele 
Perruolo (RSA) e Robson Vissotto (RSA)

Sistemas de Detecção e Alarme de 
Incêndio
Representantes: Daniel Barreto (Porto 
Seguro), Teotônio Maria da Silva (Mapfre) e 
Wilson Dedônio (Liberty)

Brigada de Incêndio
Representantes: Daniel Barreto (Porto 
Seguro)

Proteção contra Incêndio da Indústria 
Química
Representantes: Daniel Barreto (Porto 
Seguro), Flavia Racanicchi Soares (Itaú), José 
Augusto de Alencar Jr.(Itaú), Marcelo Luiz 
Pereira (Sul América), Marcos Cassaro (Sul 
América) e Welton Ribeiro da Silva (Liberty)

Líquido Gerador de Espuma para Extinção 
de Incêndio
Representantes: Daniel Barreto (Porto 
Seguro)

Proteção contra Incêndio por Chuveiros 
Automáticos
Representantes: Daniel Barreto (Porto 
Seguro), Fabio Fanti (Zurich), Flavia Racanicchi 
Soares (Itaú) e Paulo Sergio Testa (Itaú)

Extintores de Incêndio
Representantes: Daniel Barreto (Porto 
Seguro)

Hidrantes, Mangotinhos e Acessórios
Representantes: Ronoel Souza (Zurich) e 
Altevir Marquezini Palmas Junior (Tokio Marine)

Comissão de Negociação FenSeg/Fenacor
Representantes: Marco Antonio Gonçalves 
(Bradesco), Marcos Acildo Ferreira (Marítima) e 
Roberto Santos (Azul)

CNSeg 
Conselho de Administração da Central de 
Serviços e Proteção ao Seguro - Codam
Representantes: Assizio Aparecido de Oliveira 
(Mapfre Seguros), Oswaldo Mário Pego de 
Amorim Azevedo (Sul América) e Reinaldo 
D’Errico (Liberty Seguros)

Conselho de Desenvolvimento da Central 
de Serviços e Proteção ao Seguro - Conde
Representantes: João Francisco Silveira 
Borges da Costa (HDI) e Hyung Mo Sung 
(Mitsui)   
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Pesquisas e Estudos
Ações desenvolvidas, principalmente no âmbito 
das comissões técnicas: 

FIPE – Tabela de Valor de Mercado de 
Automóvel 
A FenSeg e a Fundação Instituto de Pes quisas 
Econômicas (FIPE) mantêm convênio desde 
2000, pelo qual a Fundação elabora, mensal-
mente, tabela com valores médios de veículos 
automotores e a cessão de uso eletrônico pelo 
mercado segurador e outros segmentos afins. 

CESVI – Vin/Chassi/Recall 
A FenSeg, em parceria com o CESVI Brasil, de-
senvolveu o Programa Vin/Chassi/Recall, o qual 
tem por obje tivo a decodificação das informa-
ções contidas no chassi de veículos automoto-
res e que se encontra em fase de implantação 
junto às seguradoras associadas.

Programa Brasil sem Chamas 
A FenSeg foi convidada a participar do Pro-
grama Brasil sem Chamas, através de sua Co-
missão de Riscos Patrimoniais. O Programa 
consiste em estudo aprofundado da área de 
segurança contra incêndio, em nível nacional, 
que conta com a participação do Ministério de 
Ciência e Tecnologia e está sendo coordenado 
pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Es-
tado de São Paulo (IPT). 

Além de outros estudos, o programa preten-
de analisar, de maneira mais aprofundada, 
o meio segurador, face a sua importância e 
os conse quentes impactos de suas ações e 
regulamenta ções para a melhoria da área de 
segurança con tra incêndio. Neste sentido, po-
de-se destacar dois fatos de extrema importân-
cia, quais sejam: 

a) a desregulamentação do mercado segura dor 
através da Circular Susep 321/06, que can-
celou a Circular Susep 006/92, a qual esta-
belecia os requisitos técnicos para a proteção 
contra incêndio, e a Circular Presi – 052/77 
do IRB-Brasil Re, a qual estabelecia os requi-
sitos para classificação das cidades; 

b) o fim da exclusividade do resseguro, por par-
te do IRB – Brasil Re, no ano de 2008. 

Acompanhamento de 
Projetos e Normas
Entre os principais Projetos Legislativos e Nor-
mas relativos a Seguros Gerais que vêm sendo 
acompanhados estão: 

PLS no 372/05
 
No dia 15 de dezembro de 2010, o Plenário do 
Senado Federal aprovou a Redação Final do 
PLS no 372/05, do Senador Romeu Tuma, que 
disciplina o funcionamento de empresas de des-
montagem de veículos automotores terrestres. 
O projeto, aprovado originalmente no Senado 
Federal, tramitou pela Câmara dos Deputados, 
onde recebeu emendas que aperfeiçoaram o 
seu texto, e retornou ao Senado como ECD    
no 372/05 (Emenda da Câmara dos Deputados 
ao PLS no 372/05). O projeto foi encaminhado 
para sansão presidencial.

Fundo de Catástrofe para o 
Seguro Rural
A Lei Complementar nº 137/2010, que cria 
o Fundo de Catástrofe, sancionada em 
26.08.2010 pelo presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, autoriza a criação de um fundo, que terá 
parceria público-privada, para garantir às em-
presas seguradoras e resseguradoras cobertu-
ra complementar dos riscos do seguro rural em 
casos de catástrofes climáticas como secas, 
geadas intensas ou excesso de chuvas. 

O fundo, de pelo menos R$ 4 bilhões, terá 
como cotistas o Governo Federal, as segurado-
ras, resseguradoras, agroindústrias e coopera-
tivas. A medida pretende aumentar a confi ança 
e garantia para que as empresas seguradoras 
e resseguradoras ampliem a oferta de produtos 
do seguro rural nas regiões de clima mais ins-
tável e culturas mais sensíveis às adversidades 
climáticas.  

O Fundo de Catástrofe, que substitui o Fundo 
de Estabilidade do Seguro Rural, será privado 
e administrado por pessoa jurídica, criada es-
pecifi camente para esse fi m. Pela nova legisla-
ção, o fundo terá um conselho diretor, formado 
por representantes do governo e, pelo menos, 
um representante de cada segmento envolvido, 
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como seguradoras, resseguradoras, cooperati-
vas e empresas agroindustriais.

A Comissão de Seguro Rural tem tomado a 
iniciativa de fazer reuniões com os órgãos fe-
derais, municipais e entidades envolvidas neste 
processo, com o objetivo de entender a expec-
tativa de cada um e desta forma ajudar a con-
duzir o processo regulatório de forma a atender 
o anseio de todos os envolvidos sem ferir a le-
gislação em vigor.

Resolução Contran n° 362/10
Com a participação da FenSeg, a Câmara Te-
mática de Assuntos Veiculares (CTAV) apro-
vou a Resolução Contran n° 362/10, de 15 de 
outubro de 2010, em substituição à Resolução 
Contran 297/08, que estabelece os critérios de 
classificação – em pequena, média e grande 
monta - das avarias decorrentes de acidentes 
com automóveis, motocicletas, ônibus e cami-
nhões. A FenSeg disponibilizará treinamento dos 
Agentes de Trânsito (policiais militares, agentes 
dos Detrans ou policiais rodoviários), de forma 
que se obtenha a classifi cação adequada dos 
danos sofridos pelos veículos em razão de aci-
dentes, com vistas a evitar-se que uma classifi -
cação mal feita possa resultar, no caso de veícu-
los segurados, em uma indenização integral.

Outras Ações

Exercício Irregular da Atividade 
Seguradora
Merece destaque o acompanhamento, em con-
junto com a Central de Serviços e Proteção ao 

Se guro da CNSeg, das providências necessá-
rias à interrupção das atividades das coopera-
tivas e associações que vêm atuando irregular-
mente como seguradoras. 

Fórum das Comissões 
Técnicas
Objetivando divulgar os assuntos técnicos que 
são tratados no âmbito de suas Comissões 
Téc nicas, a FenSeg passou a disponibilizar em 
seu site o “Fórum das Comissões Técnicas”. 
Inicial mente, o projeto está atendendo apenas 
à Co missão de Responsabilidade Civil Geral, 
mas, em 2011, deverá atender às demais co-
missões. 

Entidades Internacionais 
International Union of Marine Insurance
A filiação da FenSeg à International Union of 
Marine Insurance (IUMI) tem por finalida de fa-
cilitar a troca de informações entre suas as-
sociadas e os seguradores e resseguradores 
internacionais e, ainda, propiciar a cooperação 
com organismos e entidades voltadas para a 
atividade marítima. 

International Association of 
Engineering Insurers 
Por proposta da Comissão de Riscos Patrimo-
niais, a FenSeg, desde 2008, filiou-se à Inter-
national Association of Engineering In surers 
(IMIA). A IMIA é um fórum para promover co-
nhecimento e melhores práticas no campo de 
seguro de engenharia.
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Marco Antonio Rossi
Presidente da FenaPrevi

Decorridos poucos meses desde a posse da nova Diretoria Estatutária da FenaPrevi, 
em 07.02.2010, foi possível concluir alguns projetos, evoluir no encaminhamento de 
outros, e tomar novas iniciativas de suma importância para o desenvolvimento e fo-
mento do mercado.

Nesse interregno, constituiu-se em importante marco a conclusão da primeira fase do 
Projeto Tábuas Biométricas, com a aprovação, pela Susep, das Tábuas Biométricas 
BR-EMS (de sobrevivência e de mortalidade, para ambos os sexos), construídas com 
base na experiência do mercado segurador brasileiro.

O referido projeto foi ampliado em 2010, com duas novas frentes de trabalho: a cons-
trução de Tábuas de Entrada em Invalidez (para ambos os sexos), com base na ex-
periência do mercado segurador brasileiro, e a estruturação de função de “improve-
ment” para as Tábuas Biométricas BR-EMS.

A FenaPrevi, no período, continuou empreendendo esforços no sentido de serem 
aprovadas matérias de suma importância para o segmento de coberturas de pesso-
as, com especial destaque para a “blindagem” dos direitos dos consumidores e para 
a regulamentação de seguro de caráter previdenciário com tratamento fi scal diferen-
ciado, quando os recursos forem utilizados para atendimento de despesas com a 
saúde e a educação do segurado e de seus dependentes.

Também foram desenvolvidos novos projetos, em resposta à necessidade premente 
de facilitar, simplifi car e ampliar o acesso à rede de proteção social proporcionada 
pelo segmento de coberturas de pessoas, inclusive às camadas da população mais 
vulneráveis à ocorrência de infortúnios e por eles mais afetadas. 

As propostas elaboradas objetivam dar continuidade ao processo de modernização 
da forma de contratação, ajustando a comercialização dos produtos aos avanços tec-
nológicos e ao novo perfi l da sociedade, cada vez mais caracterizada pelas práticas 
voltadas à sustentabilidade do planeta e mais propensa à interação através de meios 
eletrônicos.

Encontra-se, ainda, em análise proposta voltada à estruturação de plano específi co de 
seguro de pessoas, semelhante a modalidades comercializadas em alguns países.

As propostas e projetos estarão sendo objeto de pertinente análise pelas autoridades 
competentes e sua aprovação, certamente, contribuirá para o desenvolvimento e fo-
mento do mercado.

Os Primeiros Meses da Nova 
Administração



113

A FenaPrevi
A Federação Nacional de Previdência Privada 
e Vida - FenaPrevi é uma associação civil, sem 
fi ns lucrativos, que congrega e representa as 
empresas e entidades integrantes dos segmen-
tos de previdência privada e de seguro de vida 
que atuam no território nacional e instituições 
similares ou congêneres que atuem no âmbito 
regional ou nacional. 

A FenaPrevi tem como Visão, Missão e Valores:

Visão de Futuro
Ser uma instituição independente, reconhecida 
e valorizada por associados, mercado e comu-
nidade, contribuindo para o desenvolvimento 
dos segmentos de seguros de pessoas e de 
previdência privada.

Missão
Contribuir para o desenvolvimento dos seg-
mentos de seguros de pessoas e de previdên-
cia privada, representando institucionalmente 
seus associados junto aos órgãos reguladores, 
ao mercado e à comunidade. 

Valores 
• Foco nos Associados: Realizar ações alinha-

das aos interesses estratégicos, ouvindo e 
respeitando suas necessidades e avaliando 
seus impactos nas empresas.

• Excelência Contínua: Trabalhar com foco nos 
objetivos estratégicos, criando alternativas 
que tragam benefícios e resultados tangíveis 
aos associados.

• Comunicação Transparente: Disponibilizar in-
formações que agreguem valor, trabalhando 
de forma transparente junto aos associados 
e à comunidade. 

• Trabalho em Equipe: Desenvolver ações em 
conjunto com associados, respeitando as di-
ferenças e interesses do setor.

• Respeito à Diversidade: Desenvolver e pa-
trocinar ações que respeitem e valorizem as 
diferenças individuais e culturais. 

• Ética: Preservar os valores estabelecidos, 
através de conduta íntegra como instituição 
independente, visando interesses dos asso-
ciados e comunidade.

• Comprometimento com a Comunidade: Cons-
truir credibilidade através de atuação respon-
sável e alinhada aos valores da FenaPrevi.

• Inovação e Criatividade: Desenvolver solu-
ções inovadoras e criativas para os desafi os 
do setor.
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Associadas Efetivas à FenaPrevi
Em dezembro de 2010, a FenaPrevi contava com 79 Associadas Efetivas, dentre as quais 64 segu-
radoras e 15 entidades abertas de previdência complementar sem fi ns lucrativos.

1 ACE Seguradora S.A. 41 Mapfre Nossa Caixa Vida e Previdência S.A.

2 Acvat - Previdência Privada 42 Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência S.A.

3 Alfa Previdência e Vida S.A. 43 Mapfre Vida Seguradora S.A.

4 Allianz Seguros S.A. 44 Mares-Mapfre Riscos Especiais Seguradora S.A.

5 American Life Companhia de Seguros 45 Marítima Seguros S.A.

6 Aplub - Previdência Privada 46 MBM Previdência Privada

7 Aspecir Previdência 47 MBM Seguradora S.A.

8 Azul Companhia de Seguros Gerais 48 Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.

9 Banestes Seguros S.A. 49 Mitsui Sumitomo Seguros S.A.

10 Bradesco Vida e Previdência S.A. 50 Mongeral AEGON Seguros e Previdência S.A.

11 Brasilprev Seguros e Previdência S.A. 51 Nobre Seguradora do Brasil S.A.

12 Caixa Seguradora S.A. 52 Panamericana de Seguros S.A.

13 Caixa Vida e Previdência S.A. 53 Pecúlio Abraham Lincoln - Amal

14 Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A 54 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

15 Centauro Vida e Previdência S.A. 55 Porto Seguro Vida e Previdência S.A.

16 Chartis Seguros Brasil S.A. 56 PREVICORP Previdência Privada

17 Chubb do Brasil Cia. de Seguros 57 Previmil Previdência Privada

18 Companhia de Seguros Aliança da Bahia 58 Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.

19 Companhia de Seguros Aliança do Brasil 59 QBE Brasil Seguros S.A.

20 Companhia de Seguros Previdência do Sul 60 Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S.A.

21 Companhia Excelsior de Seguros 61 Rural Seguradora S.A.

22 Companhia Mutual de Seguros 62 Sabemi Previdência Privada

23 CONAPP - Companhia Nacional de Seguros 63 Sabemi Seguradora S.A.

24 Confi ança Companhia de Seguros 64 Safra Vida e Previdência S.A.

25 COSESP - Companhia de Seguros do Estado de São Paulo 65 Santander Seguros S.A.

26 Família Bandeirante Previdência Privada 66 Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

27 Federal de Seguros S.A. 67 Sinaf Previdencial Cia. de Seguros

28 Federal Vida e Previdência S.A. 68 Sociedade Caxiense de Mútuo Socorro

29 GBOEX Grêmio Benefi cente 69 Sul América Companhia Nacional de Seguros

30 Generali Brasil Seguros S.A. 70 Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.

31 HSBC Seguros (Brasil) S.A. 71 Tokio Marine Brasil Seguradora S.A.

32 HSBC Vida e Previdência (Brasil) S.A. 72 Tokio Marine Seguradora S.A.

33 Icatu Seguros S.A. 73 União Previdenciária Cometa do Brasil - COMPREV

34 Indiana Seguros S.A. 74 Unimed Seguradora S.A.

35 Investprev Seguros e Previdência S.A. 75 UNIPREV União Previdenciária

36 Itaú Seguros S.A. 76 Upofa União Previdencial

37 Itaú Vida e Previdência S.A. 77 Yasuda Seguros S.A.

38 Kyoei do Brasil Cia. de Seguros 78 Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

39 Liberty Seguros S.A. 79 Zurich Vida e Previdência S.A.

40 Luterprev - Entidade Luterana de Previdência

Associadas Efetivas à FenaPrevi
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Presidente 

Marco Antonio Rossi Bradesco Seguros S.A.

1º Vice-Presidente  

Renato Russo Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.

Vice-Presidentes  

Francisco Alves de Souza União Previdenciária Cometa do Brasil - COMPREV

Osvaldo do Nascimento Itaú Vida e Previdência S.A.

Sérgio Ricardo Rosa Brasilprev Seguros e Previdência S.A.

Diretores 

Bento Aparicio Zanzini Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência S.A.

Everson Oppermann Luterprev - Entidade Luterana de Previdência

Fabio Lins de Castro Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.

Fábio Ohara Morita Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

Fernando Alves Moreira HSBC Seguros (Brasil) S.A.

Gilberto Duarte de Abreu Filho Santander Seguros S.A.

Helder Molina Mongeral AEGON Seguros e Previdência S.A.

Hélio Hiroshi Kinoshita Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.

Juvêncio Cavalcante Braga Caixa Vida e Previdência S.A.

Luciano Snel Correa Icatu Seguros S.A.

Mário Jorge Rodrigues Coelho da Cruz Generali Brasil Seguros S.A.

Nilton Celeste Bermudez GBOEX Grêmio Benefi cente

Oriovaldo Pereira Lima Filho Previmil Previdência Privada

Paulo Miguel Marraccini Allianz Seguros S.A.

Pedro Cláudio de Medeiros B. Bulcão Sinaf Previdencial Cia. de Seguros

Diretoria Estatutária
A Diretoria da FenaPrevi, em dezembro de 2010, apresentava a seguinte composição:
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Comissões Técnicas
A FenaPrevi, em dezembro de 2010, contava com oito Comissões Técnicas, compostas por repre-
sentantes das Associadas Efetivas, a seguir listadas:

Comissões Técnicas Presidentes

Comissão Atuarial
Jair de Almeida Lacerda Júnior                                                                              
(Bradesco Vida e Previdência S.A.)

Comissão de Assuntos Contábeis e Fiscais
Elizeu da Silva Souza                                    
(Santander Seguros S.A.)

Comissão de Assuntos Jurídicos 
Luiz Fernando Nascimento Bertoncello 
(Brasilprev Seguros e Previdência S.A.)

Comissão de Comunicação, Marketing e Eventos
Oriovaldo Pereira Lima Filho                                   
(Previmil Previdência Privada)

Comissão de Investimentos
Marcos Suryan Neto                                           
(Bradesco Vida e Previdência S.A.)

Comissão de Produto por Sobrevivência
João Batista Mendes Angelo                                 
(Brasilprev Seguros e Previdência S.A.)

Comissão de Produtos de Risco
Thereza Christina Moreno de Oliveira                      
(Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A.)

Comissão Gestora do SIDE
Julio Antonio Saraiva                                            
(Bradesco Vida e Previdência S.A.)

Dados Estatísticos

Introdução   
A arrecadação do Segmento de Coberturas 
de Pessoas – representado pelos Planos de 
Caráter Previdenciário e pelas Coberturas de 
Risco do Seguro de Pessoas – somou, em 
2010, R$ 61,7 bilhões, apresentando cresci-
mento de 18% em relação a 2009, e represen-
tando 55% do total arrecadado pelo mercado 
segurador (sem considerar o seguro saúde). 

Tal desempenho refl etiu a boa performance da 
economia em 2010, com crescimento do Pro-
duto Interno Bruto – PIB de 7,5% em relação 
a 2009, segundo estimativas do Ministério da 
Fazenda. Em termos de participação no PIB, a 
arrecadação do Segmento de Coberturas de 
Pessoas representou 1,8% em 2010, 0,15 pon-
tos percentuais superior a 2009.

Tal performance pode ser explicada pelo bom 
desempenho dos indicadores econômicos dire-
tamente relacionados à renda da população. 

A taxa de desocupação nas seis regiões metro-
politanas abrangidas pela Pesquisa Mensal de 
Emprego (PME) apresentou, em novembro de 
2010, a menor taxa, de 5,7%, desde o início da 
série da pesquisa, em março de 2002. O nú-
mero de trabalhadores com carteira de traba-
lho assinada no setor privado em novembro de 
2010 (10,4 milhões) cresceu 8,7% na compara-
ção anual, representando um adicional de 839 
mil postos de trabalho com carteira assinada 
nesse período.

Também de acordo com a Pesquisa Mensal de 
Emprego (PME), o rendimento médio real habi-
tual dos ocupados em novembro de 2010, no 
valor de R$ 1.516,70, apresentou alta de 5,7% 
em relação a novembro de 2009, enquanto 
que a massa de rendimento médio real habitual 
dos ocupados, de R$ 34,4 bilhões, apresentou 
crescimento de 9,6% em relação a novembro 
de 2009.
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s Planos de Caráter Previdenciário 28,1 31,8 38,7 46,0 19%

Coberturas de Risco do Seguro de Pessoas 10,6 12,0 13,7 15,7 15%

Total do Segmento de Coberturas de Pessoas 38,7 43,8 52,4 61,7 18%

Mercado Segurador* 74,3 85,3 95,1 111,2 17%

Participação da Arrecadação das 
Coberturas de Pessoas no 
Mercado Segurador

52% 51% 55% 55%

PIB (Preços Correntes)** 2.661,3 3.031,9 3.185,1 3.424,0

Participação da Arrecadação das 
Coberturas de Pessoas no PIB 1,45% 1,44% 1,65% 1,80%

IGP-DI 7,89% 9,10% -1,43% 11,30%

IPCA 4,46% 5,90% 4,31% 5,91%

 Fonte: Susep, BCB, FGV, IBGE * não considera os dados de Seguros de saúde
** 2010: valor calculado com base em crescimento de 7,5%, estimado pelo Ministério da Fazenda

Valores em R$ bi

O crescimento da renda da população e a ex-
pansão do crédito estimularam a demanda 
doméstica e impulsionaram o Segmento de 
Coberturas de Pessoas, tanto no que se refere 

às Coberturas de Risco do Seguro de Pessoas 
como aos Planos de Caráter Previdenciário, es-
tes últimos representando 75% do total arreca-
dado pelo referido Segmento. 

Segmento de Coberturas de Pessoas - Arrecadação em 2010 (Prêmios e Contribuições)

Planos de Caráter Previdenciário 

Coberturas de Risco do Seguro de Pessoas

75%

25%

Provisões (Matemáticas e Técnicas) Dezembro de 2010

Planos de Caráter Previdenciário 216,0

Coberturas de Risco do Seguro de Pessoas 10,2

Segmento de Coberturas de Pessoas 226,20

 Fonte: Susep

O Segmento de Coberturas de Pessoas encerrou o ano de 2010 com provisões (matemáticas e 
técnicas) de R$ 226,2 bilhões, 95,5% referentes aos Planos de Caráter Previdenciário. 

Valores em R$ bi
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Arrecadação de Planos de Caráter Previdenciário

Planos de Caráter Previdenciário 
Arrecadação (Prêmios e Contribuições) 

Coberturas 

Período
Risco  

(planos de previdência 
complementar aberta)

Sobrevivência             
(planos de previdência complementar 

aberta e de seguros de pessoas)
Total

2008 1,7 30,1 31,8

2009 2,0 36,7 38,7

2010 2,0 44,0 46,0

2010/2009 0% 19,9% 18,9%
 Fonte: Susep

Planos de Caráter Previdenciário

Valores em R$ bi

A arrecadação, em 2010, dos Planos de Ca-
ráter Previdenciário (coberturas de risco e por 
sobrevivência de planos de previdência com-
plementar aberta e cobertura exclusivamente 

por sobrevivência em planos de seguros de 
pessoas), foi de R$ 46,0 bilhões, apresentando 
elevação de 18,9% em relação ao ano anterior. 

Os planos VGBL’s/VRGP’s, seguindo a tendência dos anos anteriores, contribuíram signifi cativamen-
te para obtenção desse resultado, com arrecadação de R$ 36,7 bilhões, representando 80% do total 
arrecadado pelos Planos de Caráter Previdenciário.  

Arrecadação (Prêmios e Contribuições)

Período VGBL/   
VRGP

Previdência Complementar Aberta

FAPI TotalPGBL/    
PRGP

Planos Tradicionais
TotalCobertura por             

Sobrevivência
Cobertura               
de Risco Total

2008 23,5 5,1 1,5 1,7 3,2 8,3 0,01 31,8

2009 30,1 5,2 1,4 2,0 3,4 8,6 0,01 38,7

2010 36,7 6,1 1,2 2,0 3,2 9,3 0,01 46,0

2010/2009 21,9% 17,3% -14,3% 0,0% -5,9% 8,1% 0% 18,9%
 Fonte: Susep

Valores em R$ bi

23,520,2
30,1

36,7

2007 2008 2009 2010

5,1
4,5

5,2

6,1
3,2

3,4

3,4

3,2

VGBL 

PGBL

Planos Tradicionais

Valores em R$ bi
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Quantidades de Certifi cados Ativos (VGBL/VRGP + PGBL/PRGP + Planos Tradicionais)

Arrecadação (Prêmios e Contribuições)

Período

Planos Coletivos Planos para Menores Planos Individuais

TotalVGBL/ 
VRGP

PGBL/ 
PRGP

Planos 
Trad. FAPI Total VGBL/ 

VRGP
PGBL/ 
PRGP

Planos 
Trad. FAPI Total VGBL/ 

VRGP
PGBL/ 
PRGP

Planos 
Trad. FAPI Total

2008 1,8 1,9 0,9 - 4,6 2,1 0,5 0,3 - 2,9 19,6 2,7 2,0 0,01 24,3 31,8

2009 1,8 1,9 0,9 - 4,6 2,5 0,5 0,3 - 3,3 25,8 2,8 2,2 0,01 30,8 38,7

2010 2,2 2,4 0,8 - 5,4 0,7 0,4 0,3 - 1,4 33,8 3,3 2,1 0,01 39,2 46,0

2010/
2009 22% 26% -11% - 17% -72% -20% 0% - -58% 31% 18% -5% 0% 27% 19%

Do total arrecadado em 2010, 12% foram a planos coletivos, 3% a planos para menores e 85% a 
planos individuais. 

Valores em R$ bi

Distribuição da Arrecadação por Segmento

85%

12%

 Fonte: Susep, FenaPrevi

Planos Individuais

Planos Coletivos

Planos para Menores

3%

Em 2010, 13.853 novas pessoas jurídicas contrataram planos coletivos, instituídos ou averbados, e 
1.233.217 pessoas físicas adquiriram planos individuais. 

Período 
Planos Coletivos Planos Individuais                                            

(Incluídos os Planos para Menores)

CNPJ´s Certifi cados CPF´s Certifi cados

2008 148.111 2.845.482 4.707.052 8.181.153

2009 165.498 3.174.821 4.657.982 9.088.583

2010 179.351 2.565.920 5.891.199 9.543.113
 Fonte: FenaPrevi
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Provisões (Matemáticas e Técnicas)

 Período  VGBL/ VRGP PGBL/PRGP Planos Tradicionais FAPI Total

Dez 2008 70,9 39,3 31,2 0,4 141,8

Dez 2009 96,6 48,5 31,5 0,4 177,0

Dez 2010 125,0 56,2 34,4 0,4 216,0

Dez 2010/ Dez 2009 29,4% 15,8% 9,2% 0% 22%
 Fonte: Susep, FenaPrevi

O valor das provisões (matemáticas e técni-
cas) acumulado em Planos de Caráter Previ-
denciário, em dezembro de 2010, foi de R$ 216 
bilhões, apresentando crescimento de 22% em 
relação ao fi nal de 2009. Contribuíram signifi ca-

tivamente para tal resultado os planos VGBL’s/
VRGP’s, com provisões de R$ 125 bilhões, re-
presentando 58% do total provisionado em Pla-
nos de Caráter Previdenciário.

Valores em R$ bi

A maior parte do valor total das provisões, 79%, foram acumuladas em planos individuais, seguida 
dos planos coletivos, 17%, e dos planos para menores, com 4%

Provisões (Matemáticas e Técnicas)

Período

Planos Coletivos Planos para Menores Planos Individuais

TotalVGBL/ 
VRGP

PGBL/ 
PRGP

Planos 
Trad. FAPI Total VGBL/ 

VRGP
PGBL/ 
PRGP

Planos 
Trad. FAPI Total VGBL/ 

VRGP
PGBL/ 
PRGP

Planos 
Trad. FAPI Total

2008 3,3 12,4 12,9 - 28,6 2,1 2,4 1,9 - 6,4 65,5 24,5 16,4 0,4 106,8 141,8

2009 4,5 14,7 13,4 - 32,6 2,8 3,1 1,7 - 7,6 89,3 30,7 16,4 0,4 136,8 177,0

2010 5,7 17,1 14,6 - 37,4 3,2 3,6 1,7 - 8,5 116,1 35,5 18,1 0,4 170,1 216,0

2010/ 
2009 27% 16% 9% - 15% 14% 16% 0% - 12% 30% 16% 10% 0% 24% 22%

Valores em R$ bi

 Fonte: Susep, FenaPrevi

Distribuição das Provisões por Segmento

79%

17%

Planos Individuais

Planos Coletivos

Planos para Menores

4%
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Resgates

Período Valores  
(em bilhões de R$)

Quantidades
(liquidadas fi nanceiramente)

2007 1,46 32.882 

2008 2,16 40.144 

2009 2,37 42.916 

2010 2,90 42.550

2010/2009 22,58% -0,085%

Em 2010 foram liquidadas fi nanceiramente 42.550 portabilidades através do Sistema para Intercâm-
bio Eletrônico de Documentos - SIDE, no valor total de R$ 2,9 bilhões.   

Portabilidades Efetivadas Através do SIDE

 Fonte: FenaPrevi

Os resgates em 2010 somaram R$ 19,5 bilhões, representando um acréscimo de 18,2% em 
relação a 2009.

Planos de Caráter Previdenciário

Período VGBL
Previdência Complementar Aberta

Total
PGBL Planos Tradicionais Total

2007 7,9 2,3 1,7 4,0 11,9

2008 12,4 2,8 1,5 4,3 16,7

2009 12,1 3,0 1,4 4,4 16,5

2010 15,2 3,1 1,2 4,3 19,5

2010/2009 25,6% 3,3% -14,3% -2,3% 18,2%

 Fonte: Susep

Valores em R$ bi

Em 2010 foram pagos 103.725 benefícios, dentre os quais 101.336 sob a forma de renda (24.220 
pensões por invalidez e por morte e 77.116 rendas pagas por planos com coberturas por sobrevi-
vência).

2008 2009 2010 2010/2009

Pecúlio 1.928           2.275 2.389 5,01%

Pagamento sob a Forma de Renda 95.044       100.155 101.336 1,18%

     Pensões por Invalidez e por Morte 23.106         23.302 24.220 3,94%

                  Rendas de Aposentadoria 71.938         76.853 77.116 0,34%

Total de Benefícios Pagos 96.972       102.430 103.725 1,26%
 Fonte: FenaPrevi

Quantidade de Benefícios Pagos
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Prêmio de Seguros 2010

Coberturas de Risco do Seguro de Pessoas
O valor de Prêmio de Seguros destinado ao 
custeio de Coberturas de Risco dos Seguros 
de Pessoas somou, em 2010, R$ 15,7 bilhões, 
14,6% superior ao arrecadado em 2009, ten-
do o ramo turístico apresentado o maior cres-
cimento, de 117,5%, refl exo direto da maior 
renda da população e do câmbio favorável às 
viagens internacionais.

A arrecadação do Ramo Vida em Grupo foi a de 
maior representatividade, 49,8% do total de arre-
cadação das Coberturas de Risco dos Seguros 
de Pessoas, seguida pelo Prestamista (21,6%), 
a exemplo dos anos anteriores. O seguro pres-
tamista cresceu, em 2010, 24,5% em relação a 
2009, impulsionado pela ascensão das classes C 
e D e pelo maior acesso e utilização do crédito.

2007 2008 2009 2010 2010/2009 2010/2007

Prestamista
Prêmio de Seguros 2052,6 2316 2728,6 3396,3 24,5% 65,5% 

Sinistralidade 26% 25% 23% 24% 1pp (2)pp

Seguro Educacional
Prêmio de Seguros 17,4 15,7 17,1 19,5 14,0% 12,1%

Sinistralidade 71% 75% 112% 73% (39)pp 2pp

Renda de Eventos 
Aleatórios

Prêmio de Seguros 399,1 383,1 364,4 375,5 3,0% -5,9%

Sinistralidade 32% 35% 32% 32% 0pp 0pp

Vida Individual
Prêmio de Seguros 838,3 778,3 835,8 1144,1 36,9% 36,5%

Sinistralidade 29% 32% 32% 35% 3pp 6pp

Vida em Grupo
Prêmio de Seguros 5563,3 6385 7213,4 7826,0 8,5% 40,7%

Sinistralidade 55% 51% 49% 47% (2)pp (8)pp

PCHV
Prêmio de Seguros 0,3 0,8 1,1 1 -9,1% 233,3%

Sinistralidade 47% -25% 148% -121% (269)pp (168)pp

Turístico
Prêmio de Seguros 15,4 16,2 15,4 33,5 117,5% 117,5%

Sinistralidade 45% 34% 78% 44% (34)pp (1)pp

Acidente Pessoal 
Individual

Prêmio de Seguros 253,8 322,6 362,4 367,3 1,4% 44,7%

Sinistralidade 34% 34% 35% 34% (1)pp 0pp

Acidente Pessoal 
Coletivo

Prêmio de Seguros 1461,8 1861,2 2169,5 2552,5 17,7% 74,6%

Sinistralidade 19% 16% 13% 12% (1)pp (7)pp

Seguro de Pessoas - 
Coberturas de Risco

Prêmio de Seguros 10602,0 12078,9 13707,7 15715,7 14,6% 48,2%

Sinistralidade 42% 39% 36% 35% (1)pp (7)pp

Prêmio de seguros = prêmio direto - cosseguro cedido + cosseguro aceito 
Sinistralidade = sinistro retido / prêmio ganho

Valores em R$ milhões

 Fonte: Susep

Acidente Pessoal (Individual + Coletivo)

Vida em Grupo

Prestamista

Vida Individual

Renda de Eventos Aleatórios

Turístico + Seguro Educacional + PCHV

49,8%

21,6%

7,3%

2,4%

0,3% 18,6%
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As provisões relacionadas às Coberturas de Risco do Seguro de Pessoas somaram, ao fi nal de 2010, 
R$ 10,2 bilhões, sendo R$ 6 bilhões referentes ao ramo Vida em Grupo, representando 59% do total. 

Provisões Segmentadas por Ramos - 2010

25,43%

58,99%

Prestamista

Seguro Educacional

Acidente Pessoais Individual

Acidente Pessoais Coletivo

Renda de Eventos Aleatórios

 0,16% Vida Individual

Vida em Grupo

 0,16% Turístico

0,22%
3,12%

10,69%

1,22%

Ramos PPNG
PPNG 

Retrocessão 
PPNG RVNE PIP PSL IBNR IBNER PDA PCP Outras 

Prov.
Benef. a 

Conceder 

Prov.
 Benef. 

Conced.

Provisão Total
Dez 2010

Prestamista 1.994.888.655 0 88.812.499 3.893.132 201.966.559 253.141.896 8.326.357 0 36.977.788 456.062 0 0 2.588.462.948

Seguro 
Educacional

30.540 0 43.206 0 16.001.015 5.525.887 567.074 0 212.874 0 0 0 22.380.596

Renda de 
Eventos 
Aleatórios

32.439.986 0 4.092.222 60 44.277.047 33.563.374 3.498.929 0 6.071.316 98.824 0 0 124.041.758

Vida 
Individual

0 0 0 0 7.533.767 6.456.026 0 0 2.331.917 409.760 0 0 16.731.470

Vida em 
Grupo

863.001.047 -52 75.845.454 785.468.618 2.529.531.791 1.241.323.819 57.397.986 0 128.824.638 54.107.759 268.443.382 0 6.003.944.442

P.C.H.V. 34.503 0 0 0 17.599 197.813 0 0 3.738 0 0 0 253.653

Turístico 4.133.526 0 1.210.946 0 2.874.776 6.078.743 707.479 0 1.032.954 0 0 0 16.038.424

Acidentes 
Pessoais 
Individual

122.283.859 1 7.345.110 10.608 110.273.741 62.024.119 11.323.412 0 4.196.891 2.100 0 0 317.459.841

Acidentes
Pessoais 
Coletivo

421.993.308 0 75.575.667 1.192.947 327.850.969 179.687.958 20.220.253 0 35.775.692 26.119.402 0 0 1.088.416.196

Total 3.438.805.424 -52 252.925.105 790.565.365 3.240.327.264 1.787.999.635 102.041.490 0 215.427.808 81.193.908 268.443.382 0 10.177.729.328

Provisões Técnicas e Matemáticas - Dezembro de 2010

 Fonte: Susep

Valores em R$
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Um Ano de Conquistas 
Importantes
O mercado de saúde suplementar encerrou o ano de 2010 com conquistas importantes, ain-
da trilhando o caminho da consolidação iniciado em 1998, quando foi editada a Lei nº 9.656, 
marco regulatório dos planos e seguros privados de assistência à saúde.

Do ponto de vista da demanda por planos e seguros privados, o ano de 2010 iniciou com 
crescimento moderado – conforme demonstram os dados da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) –, ainda refl etindo, no Brasil, os refl exos da crise internacional. Entre-
tanto, a partir do segundo trimestre, os dados permitem verifi car que o mercado de saúde 
suplementar respondeu mais do que proporcionalmente ao ciclo positivo da economia.

A resposta pró-cíclica do setor privado de saúde concentra-se nos segmentos empre-
sariais. A forte contratação de planos por empresas de todos os tamanhos continua de-
monstrando que os benefícios saúde e dental permanecem na pauta de benefícios para os 
empregados. A retenção de mão de obra e redução do absenteísmo são preocupações 
atuais das empresas brasileiras.

No que se refere à organização do mercado de saúde suplementar, o ano de 2010 obser-
vou muitas intervenções da ANS em operadoras de pequeno e médio portes, em conse-
quência do aperto das normas de solvência. Do mesmo modo, o período foi marcado por 
novos movimentos de fusões e incorporações, mostrando que o setor continua em busca 
da sua escala adequada.

Do lado do parque de serviços médicos, o ano foi palco da implantação de vários projetos 
de ampliação da rede de atendimentos, principalmente hospitalares e de serviços de diag-
nósticos. Várias operadoras também vêm ampliando sua associação a esse parque, seja 
diretamente, seja mediante acordos societários.

No que tange à regulação governamental, foram várias as normas editadas, principalmente 
dizendo respeito à (I) padronização e informatização das transações de informações entre 
operadoras e prestadores de serviços (os projetos TISS e TUSS); (II) atualização do rol de 
procedimentos de cobertura obrigatória; (III) anualização dos reajustes de equilíbrio das 
mensalidades de contratos coletivos; e (IV) regulação dos contratos coletivos por adesão, 
relativos aos vínculos associativos e sindicais.

O ano de 2010 assistiu a uma mudança de comando da ANS. O novo diretor-presidente 
lançou o debate da agenda regulatória para 2011, composta de 10 dimensões que pode-
rão afetar fortemente a estrutura e o funcionamento do mercado de saúde suplementar, 
incluindo o fi nanciamento para os idosos.

Para responder às necessidades de suas Associadas e manter um posicionamento pró-
ativo frente a todos esses desafi os, a FenaSaúde buscou mobilizar permanentemente sua 
diretoria para contribuir com propostas efetivas de aperfeiçoamento da regulação.

Os relatos das contribuições das comissões da FenaSaúde, adiante qualifi cados, mostram 
a natureza, os propósitos e os resultados da Federação.

Marcio Serôa de Araujo Coriolano
Presidente da FenaSaúde
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Diretoria FenaSaúde - 2010/2012
Presidente

Marcio Serôa de Araujo Coriolano Bradesco Saúde S.A.

Vice-presidentes

Edson de Godoy Bueno Grupo Amil

Gabriel Portella Fagundes Filho  Grupo Sul América

Paulo Sérgio Barros Barbanti  Grupo Intermédica

Diretores

André do Amaral Coutinho Omint Serviços de Saúde Ltda

Andre Luiz Fernandes Tempo Saúde Seguradora S.A.

Eduardo Ribeiro do Vale Vidigal Marítima Saúde Seguros S.A.

João Carlos Gonçalves Regado Golden Cross Assistência Internacional de Saúde

Saulo Ribeiro Lacerda Unimed Seguros S.A.

Newton José Eugênio Pizzotti Porto Seguro - Seguro Saúde S.A.

Max Thiermann Allianz Saúde S.A.

Diretor Executivo

Solange Beatriz Palheiro Mendes (até setembro)

José Cechin (a partir de outubro)

Seguradoras Especializadas 
em Saúde 
Com a aprovação da Lei nº 9.656, de 1998, que 
regulamentou o setor de saúde suplementar no 
Brasil e criou o Conselho de Saúde Suplemen-
tar (CONSU), e da Lei nº 9.961, de 2000, que 
criou a ANS, tornou-se necessário equiparar as 
operações de seguro-saúde aos planos priva-
dos de assistência à saúde, de forma a adaptar 
tais operações aos requisitos legais. 

A Lei nº 10.185, de 12 de fevereiro de 2001, dis-
ciplinou o seguro-saúde como plano privado de 
assistência à saúde, e a sociedade seguradora 
especializada em saúde como operadora de 
plano de assistência à saúde, para efeito da Lei 
nº 9.656, de 1998. Às sociedades seguradoras, 
que em 2001 já operavam o seguro-saúde, foi 
determinado que providenciassem a especializa-
ção até 1º de julho de 2001, quando passaram a 
ser disciplinadas pelo CONSU e pela ANS. 

Com o advento da Resolução de Diretoria Cole-
giada (RDC) nº 65, de 2001, a ANS regulamen-
tou esse segmento, aplicando, no que couber 

às sociedades seguradoras especializadas em 
saúde, o disposto nas normas da Superinten-
dência de Seguros Privados (Susep) e do Con-
selho Nacional de Seguros Privados (CNSP), 
publicadas até 21 de dezembro de 2000, cujas 
matérias não tenham sido disciplinadas pela 
ANS e pelo CONSU. Em 2009, a RDC nº 65, de 
2001, foi revogada marcando o fi m da regula-
ção da Susep que ainda alcançava as segura-
doras especializadas. 

A FenaSaúde e a 
Representação de 
Instituições Associadas 
Sediada no Rio de Janeiro, a Federação Nacio-
nal de Saúde Suplementar (FenaSaúde) é o ór-
gão superior de representação institucional do 
segmento de empresas que atuam no setor de 
saúde suplementar, assistindo tanto as segura-
doras especializadas quanto as operadoras das 
demais modalidades de planos e que se encon-
tram submetidas à regulação da ANS, autar-
quia especial vinculada ao Ministério da Saúde. 
Neste aspecto, a FenaSaúde se diferencia das 
demais federações vinculadas à Confederação 
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Associadas Modalidade

Allianz Saúde S.A.  Seguradora Especializada em Saúde
Care Plus Medicina Assistencial Ltda.  Medicina de Grupo
Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda.  Medicina de Grupo
Itauseg Saúde S.A.  Seguradora Especializada em Saúde
Marítima Saúde Seguros S.A.  Seguradora Especializada emSaúde
Metlife Planos Odontológicos Ltda.  Odontologia de Grupo
Odontoprev S.A.  Odontologia de Grupo
Omint Serviços de Saúde Ltda.  Medicina de Grupo
Porto Seguro - Seguro Saúde S.A.  Seguradora EspecIalizada em Saúde
Unimed Seguros Saúde S.A.  Seguradora Especializada em Saúde
Amil Grupo
Amico Saúde Ltda.  Medicina de Grupo
Amil Assistência Médica Internacional  Medicina de Grupo
Amil Planos por Administração Ltda.  Medicina de Grupo
Excelsior Med Ltda.  Medicina de Grupo
Medial Saúde S.A.  Medicina de Grupo
Bradesco Grupo  
Bradesco Saúde S.A.  Seguradora Especializada em Saúde
Mediservice Administradora de Planos de Saúde  Medicina de Grupo
Intermédica Grupo 
Intermedica Sistema de Saúde S.A.  Medicina de Grupo
Interodonto - Sistema de Saúde Odontológica  Odontologia de Grupo
Notre Dame Seguradora S.A.  Seguradora Especializada em Saúde
Sul América Grupo 
Brasilsaúde Companhia de Seguros  Seguradora Especializada em Saúde
Sul America Companhia de Seguro Saúde  Seguradora Especializada em Saúde
Sul América Seguro Saúde S.A.  Seguradora Especializada em Saúde
Sul América Serviços de Saúde S.A.  Medicina de Grupo
Tempo Grupo
Tempo Saúde Seguradora S.A.  Seguradora Especializada em Saúde
Gama Saúde Ltda.  Medicina de Grupo

Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Pre-
vidência Privada e Vida, Saúde, Suplementar e 
Capitalização (CNSeg), cujas associadas – se-
guradoras, empresas de capitalização e opera-
doras de previdência complementar – têm suas 
atividades reguladas pela Susep, autarquia vin-
culada ao Ministério da Fazenda. 

No exercício de sua missão institucional, a     
FenaSaúde representa suas associadas em 
importantes fóruns, como a Câmara de Saúde 
Suplementar, órgão consultivo da ANS; o Con-
selho Nacional de Saúde, órgão de controle 
social; as diversas câmaras técnicas da Asso-

ciação Médica do Brasil (AMB); a Organização 
Nacional de Acreditação (ONA) e o Comitê Bra-
sileiro de Acreditação (CBA), associado à Joint 
Commission International, que promovem acre-
ditação na rede prestadora de saúde. 

A Federação reúne 15 grupos empresariais com 
âmbito de atuação nacional, responsáveis pela 
assistência de 19 milhões de benefi ciários, o 
equivalente a 33% do mercado de saúde suple-
mentar do Brasil. O quadro a seguir apresenta a 
relação das 27 associadas da FenaSaúde, por 
grupo econômico e modalidade de operação.
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em reuniões conjuntas ou separadas, conforme 
abordagens dos temas. Quando necessário, 
para subsidiar os debates, tivemos a colabora-
ção de consultores externos com pareceres e 
estudos técnicos. Para acompanhar essas ati-
vidades no âmbito da FenaSaúde foram cons-
tituídos dois grupos de trabalho: GT Modelo de 
Remuneração dos Hospitais e GT Honorários 
Médicos. 

Na Câmara Técnica de Nova Metodologia de 
Reajuste de Preços, a Federação apresentou 
como sugestão um novo modelo prevendo a 
separação entre os custos gerenciáveis – aos 
quais se aplicaria o modelo price-cap – e os 
custos não gerenciáveis – para os quais se su-
gere o repasse dos custos verifi cados. A ANS 
optou por constituir um novo grupo para apro-
fundamento do modelo, a partir de critérios de 
efi ciência.

Na Câmara Técnica de Portabilidade, a propos-
ta da Agência, consignada posteriormente em 
consulta pública e aguardando regulamentação, 
foi no sentido de alcançar os planos coletivos 
por adesão, ampliar a abrangência geográfi ca 
e, para os casos de liquidação extrajudicial de 
operadoras, instituir a portabilidade especial.
 
Na Câmara Técnica dos Artigos 30 e 31, a pro-
posta da Agência foi a separação de planos 
para ativos e inativos. Uma medida que impli-
caria o estabelecimento de um pool de riscos 
separado, além de contratação de planos para 
inativos por associação ou sindicato. A matéria 
ainda não foi para Consulta Pública e aguarda 
regulamentação.

No GT de Remuneração dos Hospitais, a       
FenaSaúde desenvolveu estudos para ampliar 
as possibilidades de pagamento por pacotes, 
em contrapartida ao modelo fee-for-service. 
Quanto ao GT de Honorários Médicos, a ANS 
deliberou por reunir-se individualmente com as 
entidades. 

O Grupo Técnico do Rol de Procedimentos ini-
ciou os trabalhos com a revisão do corpo da 
RN 211/2010 com vigência prevista para 2012. 
Ao longo dos últimos anos a FenaSaúde sem-

O ano de 2010 possivelmente fi cará marcado 
pelas mudanças na Diretoria Colegiada da ANS 
com a gestão do presidente Mauricio Ceschin, 
que se traduziram, no curto prazo, na criação de 
diversas câmaras técnicas e grupos de trabalho 
para estudar mudanças na regulação do setor, 
que exigiram um regime de acompanhamento 
bastante próximo por parte da Federação; e, no 
médio prazo, em nova abordagem regulatória. 
Em 2010, a FenaSaúde contou com o apoio de 
assessoria especializada em ações estratégicas 
de comunicação com a sociedade.

Em 2010, algumas mudanças também ocorre-
ram no âmbito interno da FenaSaúde. A direto-
ra-executiva Solange Beatriz Palheiro Mendes, 
que esteve à frente da diretoria desde a criação 
da Federação, em 2007, assumiu a diretoria-
executiva da CNSeg a partir de outubro. Nesta 
data, tomou posse o novo diretor-executivo, 
José Cechin, que trouxe para a Federação ex-
periência de quatro anos à frente do IESS (Insti-
tuto de Estudos de Saúde Suplementar).

Ao longo de 2010, dentre as diversas câmaras 
técnicas dedicadas a tratar de temas da maior 
relevância para o setor, destacam-se a nova me-
todologia de reajuste de preços, a regulamen-
tação dos artigos 30 e 31 da lei 9.656/1998, a 
extensão das regras de portabilidade de carên-
cias e a defi nição de ativos garantidores.

Também se encontram em atividade na ANS, 
sob coordenação da Diretoria de Desenvolvi-
mento Setorial, três grupos técnicos criados 
com o objetivo de discutir os Modelos de Re-
muneração dos Hospitais; os Honorários Médi-
cos; e a Qualifi cação dos Prestadores de Servi-
ço. Em paralelo foram abertos os trabalhos do 
Grupo Técnico do Rol de Procedimentos, sob 
a coordenação da Diretoria de Normas e Habi-
litação dos Produtos, para iniciar a revisão do 
rol que estará vigente em 2012. A FenaSaúde 
participa ativamente de todas as representa-
ções, comissões, câmaras técnicas e grupos 
de trabalho.

As Câmaras Técnicas da ANS estão sendo 
acompanhadas pelas Comissões Técnicas de 
Saúde, Jurídica e Contábil desta Federação, 

A FenaSaúde e a Regulação do Mercado
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pre participou ativamente das discussões do 
rol, uma vez que este instrumento regulatório 
defi ne a cobertura mínima exigida dos planos 
de saúde a partir de sua publicação e vigên-
cia, e a ANS tem o compromisso de atualização 
bianual.

A Terminologia Unifi cada da Saúde Suplemen-
tar (TUSS) criou a necessidade de se estabele-
cer termos e códigos únicos para o setor e tem 
demandado muito trabalho dos representantes 
institucionais na ANS. A FenaSaúde, por meio 
de seu GT TUSS, realizou estudos de compati-
bilidade para a Terminologia de Procedimentos 
e encaminhou uma lista de procedimentos não 
pareados na TUSS. O mesmo foi feito pelo GT 
Odontológico.

O ano de 2010 também teve profundas mudan-
ças nas regras de solvência do setor. A ANS 
promoveu a dilação do prazo para ajuste da 
margem de solvência das Seguradoras Espe-
cializadas em Saúde e das demais operadoras. 
Este ano foi marcado pelo fi m da Dependência 
Operacional, da Provisão de Risco e da Provi-
são de Prêmios Não Ganhos (PPNG). Em con-
trapartida, foi tornada obrigatória a constitui-
ção da provisão de eventos/sinistros a liquidar, 
antes obrigatória apenas para as Seguradoras 
Especializadas em Saúde, sendo opcional a 
vinculação de ativos garantidores de eventos 
ocorridos em menos de 30 dias. Os ativos 
garantidores da provisão de risco passaram a 
cobrir a provisão de eventos ocorridos e não 
avisados (Peona), podendo garantir, também, a 
provisão de eventos/sinistros a liquidar.

A FenaSaúde participa atentamente do proces-
so de acreditação hospitalar a partir de seu as-
sento na Organização Nacional de Acreditação 
(ONA) e no Comitê Brasileiro de Acreditação 
(CBA). Um projeto para fomentar a Acredita-
ção das Operadoras, desenvolvida pela ANS, 
encontrava-se em discussão por Consulta Pú-
blica da Agência em dezembro de 2010.

Outros temas também mereceram o acompa-
nhamento sistemático da FenaSaúde, como a 
Súmula 13, que altera regras para a remissão 
dos contratos, a pesquisa sobre o prazo mé-
dio de atendimento que deve ser objeto de re-

gulação em 2011, e as diversas pesquisas de 
opinião sobre planos de saúde realizadas no 
Brasil. 

Para 2011, além dos desdobramentos espera-
dos pela regulação em andamento, a expectati-
va é de intenso trabalho por parte da Federação 
na busca por soluções equilibradas e efi cientes 
para o setor, diante da agenda regulatória já di-
vulgada pela ANS, que contempla:

1) Modelo de fi nanciamento do setor 

Buscar alternativas de modelos de reajustes • 
para planos individuais novos (Câmara Téc-
nica em andamento); 
Estudar a possibilidade de formatação de • 
produtos de planos de saúde com alternati-
vas mistas de mutualismo e capitalização; 
Analisar Nota Técnica Atuarial de produtos e • 
Pacto Intergeracional (seis vezes entre a me-
nor e a maior faixa etária). 

2) Garantia de acesso e qualidade   
 assistencial

Determinar prazos máximos para atendimen-• 
to entre a autorização da operadora para exa-
mes e procedimentos, e a efetiva realização;  
Defi nir critérios para análise de sufi ciência de • 
rede;  
Efetuar a revisão do índice de desempenho • 
da saúde suplementar (IDSS) do programa 
de qualifi cação de operadoras, principalmen-
te no que se refere à dimensão satisfação do 
benefi ciário; 
Implantar o programa de acreditação de ope-• 
radoras de planos de saúde e o programa de 
qualifi cação dos prestadores de serviços que 
integram o mercado de saúde suplementar; 
Reavaliar os critérios de mecanismos de • 
regulação estabelecidos pela Resolução      
CONSU nº 8. 

3) Modelo de pagamento a prestadores

Estimular a adoção, pelo setor, de codifi ca-• 
ção única para procedimentos médicos; 
Promover pacto setorial para a defi nição/• 
criação de estímulos e mecanismos induto-
res para nova sistemática de remuneração 
dos hospitais, conforme previamente acor-
dado (Grupo de Trabalho em andamento). 
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4) Assistência farmacêutica 

Estudar alternativas de oferta de assistência • 
farmacêutica ambulatorial para benefi ciários 
do setor de saúde suplementar portadores 
de patologias crônicas de maior prevalência, 
como forma de reduzir o subtratamento. 

   
5) Incentivo à concorrência

Aprofundar o relacionamento com o Sistema • 
Brasileiro de Defesa da Concorrência (SDE 
do Ministério da Justiça, Seae do Ministério 
da Fazenda e o Cade) para identifi cação de 
mercados concentrados, visando a adequa-
ção da regulamentação a necessidades es-
pecífi cas;  
Aprofundar o estudo para a análise do grau • 
de concorrência em possíveis mercados re-
levantes; 
Avançar no modelo de mobilidade com por-• 
tabilidade de carências (será encaminhada 
para consulta pública); 
Criar mecanismos de incentivo à comerciali-• 
zação de planos individuais. 

  
6) Garantia de acesso à informação

Reformular o portal da ANS, tornando-o mais • 
interativo, buscando facilitar o acesso às in-
formações pelos diversos públicos com foco, 
sobretudo, no consumidor (em andamento); 
Organizar a informação comparativa entre • 
operadoras e prestadores para ampliar a 
compreensão e capacidade de escolha por 
parte do consumidor;  
Divulgar as súmulas de entendimento da • 
ANS;  
Promover a atualização da legislação de saú-• 
de suplementar (em andamento na Comis-
são de Atualização da Legislação); 
Sistematizar os critérios de atualização do rol • 
de procedimentos médicos. 

  
7) Contratos antigos 

Estimular a adaptação/migração dos contra-• 
tos individuais/coletivos (em andamento).  

 
8) Assistência ao idoso 

Estudar experiências de sucesso na atenção • 
ao idoso, buscando formatar produtos espe-
cífi cos para a terceira idade;

Criar indicadores sobre atenção ao idoso, na • 
dimensão de atenção à saúde do programa 
de qualifi cação da saúde suplementar; 
Estimular as operadoras a criarem incentivos • 
aos benefi ciários da terceira idade que parti-
ciparem de programas de acompanhamento 
de sua saúde (GT em andamento); 
Incentivar a comercialização de planos de • 
saúde para a terceira idade. 

9) Integração da Saúde Suplementar 
 com o SUS

Implantar a identifi cação unívoca do benefi ci-• 
ário para a saúde suplementar e desenvolver  
prontuário eletrônico; 
Propor a discussão sobre o modelo de siste-• 
ma de saúde nacional: o que deve ser suple-
mentar, complementar ou substitutivo. 

Comissões Técnicas e 
Grupos de Trabalho
As Comissões Permanentes da FenaSaúde são 
aquelas encarregadas de apreciar matérias de 
interesse do setor de saúde suplementar, ana-
lisando, discutindo e opinando sobre assuntos 
pertinentes ao mercado, sobre os quais elabo-
ra pareceres, planos de trabalho ou normas de 
atuação visando a solução de problemas, uni-
formização de procedimentos, recomendações 
e estratégias de atuação. 

As comissões permanentes são segmentadas em: 
• Técnica de Saúde (CTEC) 
• Assuntos Jurídicos (CJUR) 
• Comunicação (Cecom) 
• Técnica de Informações Estatísticas (Cinf) 
• Ética (Ceti) 
• Atuarial (Cati) 

As comissões permanentes são compostas por 
um presidente, com a função de coordenador, 
e por dois representantes de cada empresa 
afiliada, podendo, ainda, contar com a partici-
pação de convidados, profi ssionais de notório 
em sua área de atuação.

Além das comissões permanentes, a FenaSaúde 
conta com o apoio de oito grupos de trabalho: 
Contábil, Odontológico, Rol de Procedimen tos, 
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TUSS (Terminologia Unifi cada da Saúde Suple-
mentar), Remuneração, Honorários Médicos, 
Ressarcimento ao SUS (Sistema Único de Saú-
de), Rede, e OPME (Órteses, Próteses e Ma-
teriais Especiais), todos vinculados à Comissão 
Técnica de Saúde (CTEC). 

As comissões têm como atribuição assessorar 
a Diretoria da FenaSaúde e estudar assuntos 
relacionados às operações do setor de saúde 
suplementar, propondo e encaminhando inicia-
tivas, estratégias, assuntos e trabalhos técnicos 
que entenderem pertinentes aos interesses do 
mercado.

Comissões Permanentes 
da FenaSaúde
 
Ao longo de 2010, as Comissões Permanentes 
da FenaSaúde foram presididas pela então di-
retora executiva, Solange Beatriz Palheiro Men-
des, até setembro, e pelo atual diretor executivo 
José Cechin, a partir de outubro.

Comissão Técnica de 
Saúde - CTEC 
Coordenada pelo gerente-técnico Sandro Leal 
Alves (FenaSaúde), se debruçou sobre as pro-
postas da ANS para reformulação do modelo 
de reajuste dos planos individuais, sobre os im-
pactos econômicos, fi nanceiros e atuariais da 
proposta de separação de planos para ativos e 
inativos, dos impactos da extensão das regras de 
portabilidade e da solicitação da Anvisa para pre-
enchimento das listas de preços de materiais.

Comissão de Assuntos 
Jurídicos - CJUR 
Foram temas tratados na CJUR a avaliação jurí-
dica das mudanças propostas para os artigos 30 
e 31 da lei 9.656/1998, avaliação jurídica sobre 
a Súmula 13 da ANS que altera o entendimen-
to sobre a remissão, impactos da proposta de 
migração e adaptação de contratos, a Instrução 
Normativa nº 28/2010 que trata do reembolso 
em localidades sem rede prestadora, além do 
acompanhamento regular de projetos de lei.

Comissão de Ética - Ceti 
Na Ceti, coordenada pela gerente de Regulação 
de Saúde, Vera Sampaio (FenaSaúde), foram 
promovidos vários estudos objetivando prevenir 
as más práticas e identifi car a necessidade de 
desenvolvimento de diretrizes para utilização de 
órteses, próteses e materiais especiais (OPME) 
e outros temas controversos.

Grupos de Trabalhos da 
FenaSaúde

Grupo de Trabalho Contábil  
O GT Contábil, coordenado por Roberto Cham-
berlain (Bradesco Saúde), trabalhou na adequa-
ção do prazo de ajuste da margem de solvência 
das seguradoras especializadas e das demais 
operadoras e se debruçou nos temas estuda-
dos na Câmara Técnica de Ativos Garantidores 
da ANS, na Instrução Normativa nº 985, Secre-
taria da Receita Federal – Declaração de Servi-
ços Médicos e de Saúde (DMED); na Retenção 
de ISS no Rio de Janeiro, na Contabilização do 
ressarcimento ao SUS, dentre outros.

Grupo de Trabalho 
Odontológico
O GT Odontológico, coordenado por Josias da 
Costa (Odontoprev), trabalhou no desenvolvi-
mento das listas de procedimentos para serem 
incluídos na Terminologia Unifi cada da Saú-
de Suplementar (TUSS) na área odontológica. 
Também foram discutidos os impactos do rol 
de procedimentos e a metodologia de reajuste 
dos planos individuais.

Grupo de Trabalho TUSS
Sob coordenação da gerente de Regulação 
de Saúde, Vera Sampaio, foram debatidas as 
questões que difi cultaram a implantação da ter-
minologia, tais como: procedimentos do rol que 
não estavam na TUSS; a ausência de outros, 
que embora não fossem de cobertura obriga-
tória, eram cobertos por algumas das associa-
das; entre outros. O último trabalho do grupo 
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consistiu na análise de procedimentos que irão 
compor a TUSS de diárias, taxas e gases, cuja 
publicação pela ANS está prevista para 2011.

Grupo de Trabalho Modelo de 
Remuneração dos Hospitais
Coordenado por Franklin Padrão (Golden Cross), 
o GT foi constituído em janeiro de 2010. O ob-
jetivo das reuniões foi debater questões que en-
volvem os atuais modelos de remuneração dos 
hospitais, buscando alternativas para quantifi ca-
ção e valoração dos serviços de saúde, visando 
a reforma do modelo atual. A FenaSaúde, repre-
sentada por Manoel Antonio Peres (Bradesco 
Saúde) e Franklin Padrão Junior (Golden Cross), 
acompanhou e participou de todas as reuniões 
do grupo técnico da ANS, onde propôs premis-
sas para as contas hospitalares abertas e fecha-
das, e analisou as diversas propostas apresen-
tadas pelas entidades que representam os hos-
pitais. O grupo encerra 2010 avaliando as pro-
postas de metodologia de migração de preços, 
transferindo para o próximo as de reajustes.

Grupo de Trabalho 
Honorários Médicos
Coordenado por Franklin Padrão Junior (Gol-
den Cross), o GT teve como objetivo debater 
questões que envolvem os atuais modelos de 
remuneração dos médicos, buscando alternati-
vas para quantifi cação e valoração dos serviços 
de saúde, visando a reforma do modelo atual. A 
FenaSaúde, representada por Manoel Antonio 
Peres (Bradesco Saúde) e por Franklin Padrão 
Junior, acompanhou e participou das discus-
sões do grupo técnico da ANS, apresentando 
sugestões de hierarquização da Terminologia 
Unifi cada da Saúde Suplementar (TUSS). 

Grupo de Trabalho de 
Ressarcimento ao Sistema 
Único de Saúde
Coordenado por Reinaldo Sheibe (Amil) o GT foi 
constituído em 2010 para tratar das questões 
jurídicas e técnicas do ressarcimento ao SUS, 
tais como, as difi culdades de implantação do 
Sistema de Ressarcimento Eletrônico ao SUS 
(Sisrel) da ANS, cuja utilização é obrigatória 

desde 2009; os valores praticados pela Tabela 
Única Nacional de Equivalência de Procedimen-
tos (Tunep); e as ações judiciais de cobrança 
do ressarcimento.

Demais Participações em 
Câmaras, Comissões, 
Conselhos, Comitês e 
Grupos de Trabalho

CNS - Conselho Nacional de 
Saúde – Ministério da Saúde 
Objetivo: formular estratégias, controlar e ma-
nifestar-se sobre a execução da política nacio-
nal de saúde, decidir sobre planos estaduais 
de saúde, divergências levantadas pelos Con-
selhos Estaduais e Municipais de Saúde; esta-
belecer diretrizes a serem observadas na ela-
boração dos planos de saúde, acompanhar e 
controlar as atividades das instituições privadas 
de saúde e o processo de desenvolvimento e 
incorporação científica e tecnológica no setor. 
Titular: Solange Beatriz Palheiro Mendes 
(FenaSaúde) até setembro e José Cechin a 
partir de outubro
1º Suplente: Sérgio Vieira (Abramge)
2º Suplente: Maria Beatriz Coaci Silvasa 
(Unidas) 

Comissão Permanente de 
Saúde Suplementar do 
Conselho Nacional de Saúde 
Objetivo: subsidiar o Conselho Nacional de Saú-
de na formulação de estratégias e políticas para 
o setor de saúde suplementar. 
Titular: Solange Beatriz Palheiro Mendes 
(FenaSaúde) até setembro e José Cechin a 
partir de outubro
Suplente: Sandro Leal Alves (FenaSaúde) 

ONA - Organização Nacional 
de Acreditação 
Objetivo: promover o processo de acreditação, 
visando a melhoria da qualidade da assistência 
à saúde, a produtividade de hospitais, ambula-
tórios, clínicas especializadas e outras, e con-
trolar o impacto dos custos dos serviços sobre 
orçamentos públicos e privados. 
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Titular: Solange Beatriz Palheiro Mendes 
(FenaSaúde) até setembro e José Cechin a 
partir de outubro 
Suplente: Sandro Leal Alves (FenaSaúde) 

CBA - Consórcio Brasileiro 
de Acreditação/Joint Comission 
International 
O CBA é o representante exclusivo da Joint 
Commission International no Brasil, responsável 
pela metodologia de Acreditação Internacional 
de Sistemas e Serviços de Saúde. 
Titular: Solange Beatriz Palheiro Mendes 
(FenaSaúde) até setembro e José Cechin a 
partir de outubro
Suplente: Sandro Leal Alves (FenaSaúde) 

CSS - Câmara de Saúde 
Suplementar 

Órgão consultivo da ANS. 
Titular: Marcio Serôa de Araujo Coriolano 
(Bradesco Saúde)
Suplente: Marco Antônio Antunes da Silva 
(Sul América)

Copiss - Comitê de 
Padronização da Troca 
de Informações em Saúde 
Suplementar - TISS 
Objetivo: promoção do desenvolvimento e do 
aperfeiçoamento do padrão TISS e da troca 
eletrônica de informações entre as operadoras 
de planos de saúde, os prestadores de serviços 
de saúde e a ANS. 
Titular: Sônia Bastos de Souza (Bradesco Saúde)
Suplente: Maurício Mustaro (Sul América)

Copiss - Comitê de 
Padronização da Troca de 
Informações em Saúde 
Suplementar - TISS -Odontologia 
Objetivo: promoção do desenvolvimento e do 
aperfeiçoamento do padrão TISS e da troca 

eletrônica de informações entre as operadoras 
de planos odontológicos, os prestadores de 
serviços odontológicos e a ANS. 
Titular: Josias Paulino da Costa (Bradesco 
Dental)

Conselho Empresarial 
de Medicina e Saúde da 
Associação Comercial 
do Rio de Janeiro 
Objetivo: propor ações de qualificação e sus-
tentabilidade da rede assistencial na cidade do 
Rio de Janeiro. 
Titular: Solange Beatriz Palheiro Mendes 
(FenaSaúde) até setembro e José Cechin a 
partir de outubro

Conselho de Administração 
da Central de Serviços e 
Proteção ao Seguro da CNSeg 
Titular: Marco Antunes (Sul América)
Suplente: Antônio Jorge Kropf (Amil) 

Câmaras Técnicas da 
Associação Brasileira de 
Medicina - AMB 
Câmara de Classificação Brasileira 
Hierarqui zada de Procedimentos Médicos 
(CBHPM) 
Titular: Márcio Serôa de Araujo Coriolano 
(Bradesco Saúde)
Suplente: Maurício Mustaro (Sul América)

Câmara de Avaliação de Novas 
Tecnologias 
Titular: Regina Mello (Sul América)
Suplente: Sheyla Regina de Lacerda 
Rodrigues (Bradesco Saúde)

Câmara de Implantes 
Titular: Mauricio Mustaro (Sul América)
  
Câmara de Diretrizes Clínicas 
Titular: Regina Mello (Sul América)
Suplente: Maurício Mustaro (Sul América)
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Câmaras Técnicas da 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS)
Câmara de Nova Metodologia de 
Reajuste de Preços
Titular: Maurício Lopes (Allianz Saúde)
Suplente: Cristiana Vidigal (Bradesco Saúde)

Câmara de Ativos Garantidores 
Titular: Haydewaldo Roberto Chamberlain 
(Bradesco Saúde)
Suplente: Luiz Henrique M. Azambuja 
(Intermédica)

Câmara de Portabilidade
Titular: Mônica Moyses Nigri (Golden Cross)
Suplente: Cristiane Rose Jourdan (Amil)

Câmara de Regulamentação dos 
Artigos 30 e 31
Titular: Luiz Celso Dias Lopes (Sul América)
Suplente: Flávio Bitter (Bradesco Saúde)

Grupos de Trabalho da 
Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS)
Grupo do Modelo de Remuneração 
dos Hospitais
Titular: Franklin Padrão Junior (Golden Cross)
Suplente: Manoel Antonio Peres 
(Bradesco Saúde)

Grupo dos Honorários Médicos
Titular: Franklin Padrão Junior (Golden Cross)
Suplente: Manoel Antonio Peres 
(Bradesco Saúde)

Grupo de Qualifi cação dos Prestadores 
de Serviços na Saúde
Titular: Sergio Azouri Galvão (Bradesco Saúde)                                                                                                                
Suplente: Roberto Galfi  (Sul América)

Grupo do Rol de Procedimentos
Titular: Manoel Antonio Peres 
(Bradesco Saúde)
Suplente: Mauricio Mustaro (Sul América)

Grupo de Trabalho de Aprofundamento do 
Modelo de Reajuste
Titular: Sandro Leal Alves (FenaSaúde)
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Penetração do Setor

Fonte:  (1) Caderno de Informação da Saúde Suplementar  - ANS - março de 2011; 
 (2) Site do Ipea: www.ipeadata.org.br - Acessado em 22 de março de 2011.  
   
Nota: (1) As operadoras da modalidade Autogestão, exceto por RH (Recursos Humanos) e SPC (Secretaria Previdência Complementar) passaram a informar 
  suas receitas, obrigatoriamente, a partir de 2007.
 (2) Para as operadoras que não enviaram Diops no quarto trimestre, exceto Autogestões por RH e SPC (correspondente a 1,8% dos benefi ciários), foi
  utilizada a receita informada no terceiro trimestre (0,4% dos benefi ciários). 

Valores em R$ milhões

Estatísticas do Mercado 

Ano Arrecadação Part. PIB PIB

2002 25.702 1,74% 1.477.822

2003 28.530 1,68% 1.699.948

2004 32.238 1,66% 1.941.498

2005 37.306 1,74% 2.147.239

2006 42.622 1,80% 2.369.484

2007 52.197 1,96% 2.661.344

2008 60.618 2,00% 3.031.864

2009 65.591 2,06% 3.185.125

2010 72.690 1,98% 3.674.964

2002

1,74% 1,68% 1,66% 1,74% 1,80%
1,96% 2,00% 2,06% 1,98%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Modalidade 
da operadora 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Variação 

2003/2010
Variação 

2009/2010

Autogestão 458 603 821 889 5.672 6.433 7.159 7.421 1520,60% 3,66%

Cooperativa 
Médica 8.972 10.176 11.490 13.332 14.544 17.368 19.144 20.756 131,34% 8,42%

Filantropia 642 692 822 957 1.033 1.170 1.246 1.333 107,79% 6,99%

Medicina de 
Grupo 7.116 8.014 9.512 10.738 12.217 13.805 15.437 16.781 135,81% 8,71%

Seguradora 
Especializada 
em Saúde

5.780 6.562 7.120 7.347 7.722 9.007 10.373 11.358 96,52% 9,50%

Cooperativa 
Odontológica 128 141 166  179              

209 235 256 267 109,41% 4,21%

Odontologia 
de Grupo 143 164 204 250              

311 328 392 465 226,16% 18,51%

Total 23.238 26.352 30.135 33.693 41.708 48.345 54.008 58.382 151,24% 8,10%

Despesa Assistencial das Operadoras do Mercado de Saúde Suplementar por 
Modalidade (2003 a 2010)

Modalidade 
da Operadora 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Variação 

2003/2010
Variação 

2009/2010

Autogestão  539 666 936 1.070 6.473 7.014 7.581 8.324 1444,31% 9,81%

Cooperativa 
Médica 10.752 12.326 14.097 16.505 18.270 21.366 23.241 25.856 140,46% 11,25%

Filantropia 874 877 1.085 1.239 1.929 2.208 1.507 1.678 91,97% 11,38%

Medicina 
de Grupo 9.377 10.636 12.534 14.148 15.833 17.800 19.521 21.261 126,72% 8,91%

Seguradora 
Especializada 
em Saúde

6.701 7.523 7.912 8.750 8.608 11.054 12.404 13.979 108,61% 12,70%

Cooperativa 
Odontológica 182 212 247 278 323 361 402 432 136,76% 7,35%

Odontologia 
de Grupo 318 387 495 632 760 815 937 1.161 264,95% 23,95%

Total 28.745 32.627 37.306 42.622 52.197 60.618 65.591 72.690 152,88% 10,82%

Receita das Operadoras do Mercado de Saúde Suplementar por 
Modalidade (2003 a 2010)

Fonte: Caderno de Informação da Saúde Suplementar  - ANS março/2011. 
         
Nota: Para as empresas que não informaram as demonstrações no 4° trimestre de 2010 foram repetidos os dados informados no 3° trimestre. Futuras recargas no 

sistema da ANS (Diops) devem modifi car esse valores. 
 A diferença entre a Receita do caderno de Informações e a Receita obtida através das Demonstrações Contábeis é devida a dois fatores: 1) Datas de corte das 

informações publicadas e 2) Natureza da informação publicada: as receitas de contraprestações publicadas no Caderno correspondem à soma das contas 
“31_CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS/PRÊMIOS...” e “321_(-)TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES...”.

Valores em R$ milhões

Quando observamos um prazo mais longo, fi ca 
claro o potencial de crescimento do setor. O 
segmento de autogestão merece a conside-
ração de que não era obrigado a encaminhar 
suas demonstrações fi nanceiras para a ANS, 
portanto, a variação apresentada no período 

não é real. Em 2010, alguns setores consegui-
ram aumentar suas receitas mais do que ou-
tros, apesar da crise econômica. Entretanto, na 
saúde suplementar os dados de receita pouco 
informam quando apresentados sem seus cus-
tos correspondentes.

Fonte: Caderno de Informação da Saúde Suplementar - ANS março/2011. 
        
Nota: Para as empresas que não informaram as demonstrações no 4° trimestre de 2010 foram repetidos os dados informados no 3° trimestre. Futuras recargas no  
 sistema da ANS (Diops) devem modifi car esse valores. 
 A diferença entre a Despesa Assistencial do Caderno de Informações e a Despesa Assistencial obtida através das Demonstrações Contábeis é devida às datas  
 de corte das informações publicadas. 

Valores em R$ milhões
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Faixa Etária

2005 2010

Benefi ciários de 
Planos Individuais

Benefi ciários de 
Planos Coletivos Total de Benefi ciários População 

Brasileira
Benefi ciários de 

Planos Individuais
Benefi ciários de 
Planos Coletivos Total de Benefi ciários População 

Brasileira

N° (%) N° (%) N° (%) (%) N° (%) N° (%) N° (%) (%)

0 a 9 anos 1.618.331 17,05 3.933.346 13,67 5.874.124 14,16 19,44 1.886.121 15,89 5.628.094 12,27 7.697.486 12,80 15,09

10 a 19 anos 1.135.653 11,97 4.093.106 14,23 5.722.106 13,80 20,79 1.498.813 12,63 5.981.063 13,04 7.824.032 13,01 17,93

20 a 29 anos 1.553.947 16,37 6.335.823 22,03 8.358.958 20,16 17,72 1.964.358 16,55 10.244.172 22,33 12.560.447 20,88 17,98

30 a 39 anos 1.388.978 14,64 5.437.828 18,91 7.312.602 17,63 14,93 1.861.087 15,68 9.620.609 20,97 11.821.088 19,65 15,50

40 a 49 anos 1.289.460 13,59 4.267.804 14,84 6.088.993 14,68 11,34 1.510.176 12,72 6.716.920 14,64 8.592.104 14,29 13,02

50 a 59 anos 1.090.226 11,49 2.480.994 8,63 3.974.478 9,58 7,32 1.291.508 10,88 4.311.801 9,40 5.941.971 9,88 9,66

60 a 69 anos 729.775 7,69 1.181.181 4,11 2.171.800 5,24 4,77 912.659 7,69 1.906.545 4,16 3.044.832 5,06 5,96

70 a 79 anos 472.065 4,97 693.430 2,41 1.331.452 3,21 2,63 605.217 5,10 957.644 2,09 1.712.893 2,85 3,32

80 anos ou mais 206.063 2,17 309.887 1,08 597.884 1,44 1,06 338.284 2,85 503.253 1,10 931.678 1,55 1,55

Idade Inconsistente 5.351 0,06 30.086 0,10 38.840 0,09 0,00 2.274 0,02 14.338 0,03 18.660 0,03 0,00

Total 9.489.849 100,00 28.763.485 100,00 41.471.237 100,00 100,00 11.870.497 100,00 45.884.439 100,00 60.145.191 100,00 100,00

Perfi l Etário dos Benefi ciários de Planos de Saúde versus População Brasileira (2005-2010)

Benefi ciários de Planos de Saúde, por Modalidade da Operadora (2003 a 2010)

Competência Total Autogestão Cooperativa 
Médica

Cooperativa 
Odontológica Filantropia Medicina 

de Grupo
Odontologia 

de Grupo

Seguradora 
Especializada 

em Saúde

dez/03 36.218.571 5.107.394 9.291.912 1.207.812 1.011.413 12.172.460 2.553.057 4.869.570 

dez/08 51.413.888 5.192.821 14.091.378 2.067.002 1.375.645 16.391.000 6.256.345 6.039.697 

dez/09 54.960.731 5.189.161 15.057.712 2.301.018 1.406.334 17.154.627    8.523.728 5.328.151

dez/10 60.145.191 5.366.571 16.623.470 2.356.434 1.614.850 18.376.271 10.061.169 5.746.426 

Fonte: Tabnet ANS - www.ans.gov.br - Extraído em 24 de março de 2011.        

Nota:  1. O termo “benefi ciário” refere-se a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir vários vínculos para um mesmo indivíduo; 
 2. Dados preliminares, sujeitos a revisão;     
 3. O total de benefi ciários inclui os benefi ciários das administradoras.

Quando medido em termos de benefi ciários, o 
crescimento do mercado de saúde suplemen-
tar parece expressivo. De 2003 a 2010, o se-
tor apresentou um crescimento de aproxima-
damente 60% ampliando sua cobertura para 
57 milhões de benefi ciários, que representam 
cerca de 29% da população brasileira. Ocor-

re que as bases de dados da ANS sofriam de 
sub-notifi cações e, com o aperfeiçoamento da 
regulação, vêm se tornando mais consistentes. 
O segmento de odontologia de grupo, entretan-
to, retirado o efeito estatístico, de fato liderou o 
mercado em crescimento de benefi ciários.

Fonte: Benefi ciários: Sistema de informações Tabnet ANS  - Extraído em 24 de março de 2011;                                                                                                                                            
           População 2005: Datasus/IBGE - Extraído em 13/12/2010; 
 População 2010: CENSO IBGE 2010 - http://www.ibge.gov.br/censo2010/piramide_etaria/index.php - Extraído em 10/12/2010. 

Apresentamos, em seguida, informações econômico-fi nanceiras e assistenciais das operadoras asso-
ciadas à FenaSaúde comparativamente ao mercado total, quando for o caso.
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Estatísticas das Operadoras Associadas à FenaSaúde

2010 Benefi ciários Receitas e Despesas

Associadas Asstência
 Médica

Excl. 
Odont. Total

Contraprestações 
Efetivas / 

Prêmios Ganhos

Eventos / Sinistros 
Indenizáveis 

Líquidos
Allianz Saúde S.A. 168.619 -   168.619 433,56 334,02

Care Plus Medicina Assistencial Ltda. 46.762 -   46.762 174,16 131,29 

Golden Cross Assistência 
Internacional de Saúde 558.014 251.614 809.628 1.533,52 1.257,31 

Itauseg Saúde S.A. 16.055 -   16.055 100,22 131,77 

Marítima Saúde Seguros S.A.* 198.881 -   198.881 335,52 254,57 

Metlife Planos Odontológicos Ltda.* -   238.494 238.494 37,22 17,30 

Omint Serviços de Saúde Ltda. 61.310 29.565 90.875 564,27 434,69 

Porto Seguro - Seguro Saúde S.A. 428.460 100.179 528.639 726,52 511,93 

Unimed Seguros Saúde S.A. 305.729 -   305.729 546,92 411,08 
Amil Grupo 4.117.745 926.844 5.044.589 7.543,01 5.761,76 

Amico Saúde Ltda. 824.337 58.613 882.950 1.129,90 926,40 

Amil Assistência Médica Internacional 1.532.309 532.570 2.064.879 4.215,48 3.154,73 

Amil Planos por Administração Ltda. 72.032 -   72.032 73,06 63,85 

Excelsior Med Ltda. 111.502 -   111.502 1.930,49 1.475,06 

Medial Saúde S.A. 1.577.565 335.661 1.913.226 194,09 141,72 
Bradesco Grupo  2.874.687 17.416 2.892.103 6.610,07 5.720,76 

Bradesco Saúde S.A. 2.642.096 -   2.642.096 6.058,90 5.204,03 

Mediservice Administradora de Planos 
de Saúde 232.591 17.416 250.007 551,16 516,73 

Intermédica Grupo 2.238.770 1.130.683 3.369.453 1.942,53 1.408,01 

Intermedica Sistema de Saúde S.A. 2.102.947 134.688 2.237.635 1.541,33 1.132,87 

Interodonto - Sistema de Saúde 
Odontológica -   995.995 995.995 127,57 54,90 

Notre Dame Seguradora S.A. 135.823 -   135.823 273,63 220,24 
Odontoprev Grupo -   4.394.781 4.394.781 574,58 220,39 

Bradesco Dental S.A.** -   10 10  ...  ... 

Odontoprev S.A. -   4.394.771 4.394.771 574,58 220,39 
Sul América Grupo 1.762.633 215.380 1.978.013 5.839,90 4.597,81 

Brasilsaúde Companhia de Seguros 81.671 14.129 95.800 222,98 185,36 

Sul America Companhia de Seguro 
Saúde 258.631 -   258.631 1.490,78 1.211,51 

Sul América Seguro Saúde S.A. 1.093.292 194.155 1.287.447 3.565,68 2.676,35 

Sul América Serviços de Saúde S.A. 329.039 7.096 336.135 560,46 524,58 
Tempo Grupo 117.324 -   117.324 595,01 435,03 

Gama Saúde Ltda.* 80.908 -   80.908 323,85 284,71 

Tempo Saúde Seguradora S.A. 36.416 -   36.416 271,16 214,59 
FenaSaúde 12.894.989 7.304.956 20.199.945 27.557,03 21.627,72 

Mercado de Saúde Suplementar 45.570.031 14.575.160 60.145.191 73.395,18 58.382,48 

Market Share 28,30% 50,12% 33,59% 37,55% 37,04%
Fonte:  Demonstrações Contábeis das Operadoras de Planos de Saúde. Disponível no site www.ans.gov.br (Informações extraídas em abril de 2011).   

Benefi ciários: Disponível no site www.ans.gov.br - ANS tabnet (Informações extraídas em março de 2011).   
 * Operadoras que não enviaram o Diops no 4° trimestre. Repetiu-se os dados do 3° Trimestre para compor o acumulado do ano de 2010.  

** A partir de setembro de 2010 a Bradesco Dental passou a fazer parte das demonstrações Contábeis da Odontoprev S.A.        
Nota:  A diferença entre a Receita/Despesa Assistencial do Caderno de Informações e a Receita/Despesa Assistencial obtida através das Demonstrações Contábeis 

é devida a dois fatores: 1) Datas de corte das informações publicadas e 2) Natureza da informação publicada: as receitas de contraprestações publicadas no 
Caderno correspondem à soma das contas “31_CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS/PRÊMIOS...” e “321_(-)TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES...”.

Benefi ciários, Receitas e Despesas das Associadas (2010) Valores em R$
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As empresas associadas à FenaSaúde foram res-
ponsáveis pela garantia da assistência à saúde de 
19 milhões de benefi ciários, o que corresponde 
a 33% do mercado de saúde suplementar. Ain-

da em 2010, dados acumulados até o terceiro 
trimestre mostram que as associadas detiveram 
37% do total da receita do setor, enquanto as 
despesas assistenciais somaram 38%.

Receitas das Associadas por Modalidade (2007 - 2010) 

Fonte: Demonstrações Contábeis das operadoras de Planos de Saúde. Dísponível no site www.ans.gov.br (informações extraídas em abril de 2010)         
Nota: A diferença entre a Receita do Caderno de Informações e a Receita obtida através das Demonstrações Contábeis é devida a dois fatores: 1) Datas de corte 

das informações publicadas e 2) Natureza da informação publicada: as receitas de contraprestações publicadas no Caderno correspondem à soma das contas 
"31_CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS/PRÊMIOS..." e "321_(-)TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES...". 

Associadas Modalidade 2007 2008 2009 2010                  Variação (%) 
2007/2010

Variação (%) 
2009/2010

Seguradora Especializada em Saúde 8.679 11.115 12.456 14.026 61,60 12,61

Medicina de Grupo 7.942 10.276 11.676 12.792 61,07 9,56

Odontologia de Grupo 347 410 479 739 113,30 54,44

Mercado de Saúde Suplementar 52.154 58.664 66.045 73.395 40,73 11,13

Valores em R$ milhões

Nesta tabela apresentamos a evolução da receita, onde foram comparadas as receitas de 2008, 2009 
e 2010 das associadas à FenaSaúde, por modalidade.

Modalidade 
da Operadora

Associadas Mercado Market Share da FenaSaúde no 
Mercado de Saúde Suplementar 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Seguradora Especializada 
em Saúde 

11.115 12.456 14.026 11.119 12.466 14.049 99,97% 99,92% 99,84%

Medicina de Grupo 10.276 11.676 12.792 17.432 19.629 21.551 58,95% 59,48% 59,36%

Odontologia de Grupo 410 479 739 728 948 1.198 56,27% 50,48% 61,69%

Total 21.801 24.611 27.557 58.664 66.045 73.395 37,16% 37,26% 37,55%

Market Share das Receitas por Modalidade

Fonte: Demonstrações Contábeis das Operadoras de Planos de Saúde. Disponível no site www.ans.gov.br (Informações extraídas em abril de 2010)    
     
Nota:  A diferença entre a Receita do Caderno de Informações e a Receita obtida através das Demonstrações Contábeis é devida a dois fatores: 1) Datas de corte 

das informações publicadas e 2) Natureza da informação publicada: as receitas de contraprestações publicadas no Caderno correspondem à soma das contas 
“31_CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS/PRÊMIOS...” e “321_(-)TRIBUTOS DIRETOS DE OPERAÇÕES...”.     
    

Valores em R$ milhões
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Desempenho Econômico - Financeiro das Associadas à FenaSaúde - 2010

Despesa Assistencial das Associadas da FenaSaúde por 
Modalidade (2008 a 2010)

Fonte: Demonstrações Contábeis das Operadoras de Planos de Saúde. Disponível no site www.ans.gov.br (Informações extraídas em abril de 2010). 
         
Nota: A diferença entre a Despesa Assistencial do Caderno de Informações e a Despesa Assistencial obtida através das 
 Demonstrações Contábeis é devida as Datas de corte das informações publicadas.

Valores em R$ milhões

Em % Sobre Prêmios Ganhos 2008 2009 2010 Variação % 
2008/2010

Variação % 
2009/2010

Sinistralidade 77,83% 80,03% 78,72% 1,14% -1,65%

Custo Administrativo 11,07% 10,92% 10,24% -7,50% -6,25%

Custo de Comercialização 5,02% 5,19% 5,14% 2,45% -0,86%

Custos das Operadoras Associadas à FenaSaúde

Fonte: Demonstrações Contábeis das Operadoras de Planos de Saúde. Disponível no site www.ans.gov.br (Informações extraídas em abril de 2010).    
 
Nota:  1 - O cálculo da Sinistralidade é dado por: (41_Eventos)/(31_Contraprestações Efetivas); 
 2 - Custo Administrativo: Conta Contábil (46_DESPESAS ADMINISTRATIVAS); 
 3 - Custo de Comercialização: Conta Contábil (43_DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO).

Fonte: Demonstrações Contábeis das Operadoras de Planos de Saúde. Disponível no site www.ans.gov.br (Informações extraídas em abril de 2010).    

Nota: 1 - Investimentos: Conta Contábil (132_INVESTIMENTOS);     
 2 - O cálculo das Provisões Técnicas é dado por: (211_Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde Passivo Circulante) + 
  (2311_Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde Passivo Exigível a Longo Prazo);     
 3 - Patrimônio Líquido: Conta Contábil (25_Patrimônio Líquido/Patrimônio Social);     
 4 - O cálculo das Aplicações é dado por: (122_APLICAÇÕES - Ativo Circulante) + (1311_APLICAÇÕES - Ativo Não-Circulante);
 5 - O cálculo do Resultado Financeiro é dado por: (3_Receita) - [(4_Despesa) + (61_Impostos e Participações sobre o Lucro )];   
 6 - Ativos Garantidores:      
  Aplicações de Curto Prazo: Conta Contábil (1221_Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas);      
  Aplicações de Longo Prazo: Conta Contábil (13111_Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas).

Contas Seguradoras 
Especializadas em Saúde

Operadoras de 
Medicina de Grupo Total

 Investimentos 4.016 1.411 5.449 

 Provisões Técnicas 4.657 1.390 6.047 

 Patrimônio Líquido 8.341 3.388 12.468 

 Aplicações 8.851 1.818 10.801 

 Resultado Financeiro 1.328 263 1.624 

Ativos Garantidores 4.978 52 5.770 

 Aplicações de Curto Prazo 4.926 52 5.718 

 Aplicações de Longo Prazo 52 -   52

Valores em R$ milhões

Modalidade da 
Operadora

Associadas Mercado Market Share da FenaSaúde no 
Mercado de Saúde Suplementar 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

 Medicina de Grupo 7.802 9.144 10.044 13.206 15.264 16.686 59,08% 59,91% 60,19%

Seguradora Especializada 
em Saúde 9.006 10.362 11.355 9.007 10.373 11.375 99,98% 99,90% 99,83%

Odontologia de Grupo 159 190 293 292 382 462 54,44% 49,82% 63,31%

 Total 16.967 19.697 21.692 46.733 53.757 58.382 36,31% 36,64% 37,15%
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Informações Financeiras das Associadas à FenaSaúde de 2010

Associadas Receita Contraprestações 
Efetivas

Contraprestações 
Líquidas

Eventos 
Indenizáveis

Despesas 
Administrativas

Despesas de 
Comercialização

Eventos 
Conhecidos

Patrimônio 
Líquido

Lucro 
Líquido

Allianz Saúde S.A.* 446,18 433,56 433,56 334,02 31,45 35,31 328,30 108,90 23,38 

Care Plus Medicina Assistencial 
Ltda. 177,56 174,16 174,16 131,29 20,17 15,39 136,00 13,52 6,54 

Golden Cross Assistência 
Internacional de Saúde Ltda. 1.556,45 1.533,52 1.470,54 1.257,31 158,04 65,58 1.237,53 309,21 (29,32)

Itauseg Saúde S.A. 254,14 100,22 106,49 131,77 7,98 0,16 133,33 1.769,42 72,19 

Marítima Saúde Seguros S.A.* 346,59 335,52 335,65 254,57 41,22 22,21 262,17 91,21 14,92 

Metlife Planos Odontológicos Ltda.* 37,75 37,22 36,15 17,30 13,78 8,52 17,92 20,21 (7,53)

Omint Serviços de Saúde Ltda. 556,28 564,27 543,65 434,69 60,61 15,23 419,93 46,87 29,03 

Porto Seguro - Seguro Saúde S.A. 746,36 726,52 715,11 511,93 70,58 67,24 508,56 197,72 49,07 

Unimed Seguros Saúde S.A. 564,36 546,92 546,84 411,08 49,49 25,30 438,85 143,46 34,85 

Amil Grupo 7.875,25 7.543,01 7.350,25 5.761,76 1.099,68 386,18 6.116,92 2.710,55 192,96 

Amico Saúde Ltda. 1.332,69 1.129,90 1.096,23 926,40 152,30 62,64 960,54 389,36 88,29 

Amil Assistência Médica 
Internacional 4.309,07 4.215,48 4.110,98 3.154,73 617,13 224,45 3.444,85 2.016,88 105,48 

Amil Planos por 
Administração Ltda. 71,78 73,06 73,06 63,85 3,17 0,04 19,00 14,45 1,94 

Excelsior Med Ltda. 1.967,66 1.930,49 1.882,99 1.475,06 284,55 89,02 1.547,30 292,10 1,27 

Medial Saúde S.A. 194,06 194,09 187,00 141,72 42,53 10,04 145,21 (2,23) (4,02)

Bradesco Grupo  7.640,22 6.610,07 6.445,67 5.720,76 412,06 285,04 5.676,32 3.179,88 585,14 

Bradesco Saúde S.A. 7.082,05 6.058,90 5.923,52 5.204,03 393,15 285,03 5.182,12 3.091,40 578,21 

Mediservice Administradora 
de Planos de Saúde 558,17 551,16 522,14 516,73 18,91 0,02 494,20 88,48 6,93 

Intermédica Grupo 2.003,18 1.942,53 1.920,88 1.408,01 294,57 83,90 1.465,65 253,17 81,36 

Intermedica Sistema de Saúde S.A. 1.590,21 1.541,33 1.519,19 1.132,87 245,90 62,61 1.180,20 145,44 42,81 

Interodonto - Sistema de Saúde 
Odontológica 125,86 127,57 128,25 54,90 24,46 2,63 57,89 21,34 28,45 

Notre Dame Seguradora S.A. 287,11 273,63 273,44 220,24 24,21 18,66 227,56 86,38 10,09 

Odontoprev Grupo 598,62 574,58 558,07 220,39 126,02 55,89 222,82 718,37 4,07 

Bradesco Dental S.A.** ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Odontoprev S.A. 598,62 574,58 558,07 220,39 126,02 55,89 222,82 718,37 4,07 

Sul América Grupo 6.422,59 5.839,90 5.722,07 4.597,81 386,38 340,49 4.543,74 3.051,04 578,88 

Brasilsaude Companhia 
de Seguros 229,78 222,98 222,13 185,36 13,29 17,24 181,59 76,28 (1,42)

Sul America Companhia de 
Seguro Saúde 1.928,21 1.490,78 1.427,18 1.211,51 94,99 13,97 1.210,88 1.882,94 364,79 

Sul América Seguro Saúde S.A. 3.694,21 3.565,68 3.545,99 2.676,35 257,62 309,28 2.626,69 1.017,87 201,35 

Sul América Serviços de 
 Saúde S.A. 570,39 560,46 526,77 524,58 20,48 0,00 524,58 73,94 14,16 

Tempo Grupo 611,72 595,01 565,55 499,30 26,82 23,32 514,85 129,88 37,47 

Tempo Saúde Seguradora S.A. 287,88 271,16 271,11 214,59 19,14 20,03 216,14 75,12 18,90 

Gama Saude Ltda.* 323,84 323,85 294,44 284,71 7,68 3,29 298,71 54,76 18,57

Fonte: Demonstrações Contábeis das Operadoras de Planos de Saúde. Disponível no site www.ans.gov.br (Informações extraídas em abril de 2011).

 *  Operadoras que não enviaram o Diops no 4° trimestre. Repetiu-se os dados do 3° Trimestre para compor o acumulado do ano de 2010. 

** A partir de setembro de 2010 a Bradesco Dental passou a fazer parte das demonstrações Contábeis da Odontoprev S.A.  
        
Nota:  1 - Receita: Conta Contábil (3_Receita);        
 2 - Contraprestações Efetiva: Conta Contábil (31_Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Planos de Assis);  
 3 - Contraprestações Líquidas: Conta Contábil (311_Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos Líquidos);   
 4 - Eventos Indenizáveis: Conta Contábil (41_Eventos Indenizáveis / Sinistros Retidos);    
 5 - Despesas Administrativas: Conta Contábil (46_Despesas Administrativas);     
 6 - Despesas de Comercialização: Conta Contábil (43_Despesas de Comercialização);    
 7 - O cálculo de Eventos Conhecidos é dado por: (4111_Eventos Conhecidos/ Indenizações Avizadas de Assistência M) +   
  (4112_Eventos Conhecidos/ Indenizações Avizadas de Assistência O);     
 8 - O cálculo do Lucro Líquido é dado por: (3_Receita) - [(4_Despesa) + (61_Impostos e Participações sobre o Lucro )].

Valores em R$ milhões
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Benefi ciários de Planos de Saúde, por Cobertura e Segmentação Assistencial do Plano, 
Segundo Época e Tipo de Contratação do Plano (FenaSaúde - Fevereiro/2010)

Estatísticas da Saúde Suplementar: Informações Assistenciais 
das Operadoras Associadas à FenaSaúde

Fonte: Sistema de Informações de Benefi ciários - ANS/MS - 02/2010        
Nota:  O termo “benefi ciário” refere-se a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir vários vínculos para um mesmo indivíduo.  
 (1) Inclui planos hospitalares com ou sem obstetrícia. 

Época e Tipo de 
Contratação do 
Plano

Assistência Médica com ou sem Odontologia
Exclusivamente 
Odontológico

Total Médico e 
Exclusivamente 
OdontológicoTotal Ambulatorial Hospitalar (1) Hospitalar (1) 

e Ambulatorial
Referência

Não 
Informado

Total 11.936.767 24.552 228.025 10.512.021       919.872 252.297 6.524.469 18.461.236 

Coletivo 10.017.001 23.225 37.370 9.068.585       887.821 - 6.008.516 16.025.517 

Individual 1.667.322 1.323 190.655 1.443.293         32.051 - 505.678 2.173.000 

Não informado 252.444 4 - 143 - 252.297 10.275 262.719 

Novos 9.855.741 4.170 43.568 8.888.131       919.872 - 6.206.536 16.062.277 

Coletivo 8.870.169 3.982 28.518 7.949.848       887.821 - 5.701.958 14.572.127 

Individual 985.572 188 15.050 938.283         32.051 - 504.578 1.490.150 

Antigos 2.081.026 20.382 184.457 1.623.890 - 252.297 317.933 2.398.959 

Coletivo 1.146.832 19.243 8.852 1.118.737 - - 306.558 1.453.390 

Individual 681.750 1.135 175.605 505.010 - - 1.100 682.850 

Não informado 252.444 4 - 143 - 252.297 10.275 262.719
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Grandes Regiões e 
Unidades da Federação

Assistência Médica com ou sem Odontologia

Total
Novos Antigos

Total Coletivo Individual Total Coletivo Individual Não 
Informado

Brasil 11.853.608 9.781.293 8.792.303 988.990 2.072.315 1.142.937 684.796 244.582

Norte 176.478 157.160 151.077 6.083 19.318 10.279 7.293 1.746

Rondônia 36.346 31.409 27.648 3.761 4.937 1.206 3.679 52

Acre 1.635 1.260 1.213 47 375 287 72 16

Amazonas 68.277 63.694 63.205 489 4.583 3.518 802 263

Roraima 917 691 659 32 226 186 38 2

Pará 53.474 45.768 44.120 1.648 7.706 3.774 2.556 1.376

Amapá 11.396 10.980 10.920 60 416 352 49 15

Tocantins 4.433 3.358 3.312 46 1.075 956 97 22

Nordeste 1.087.137 781.914 742.653 39.261 305.223 112.736 134.148 58.339

Maranhão 47.913 37.976 37.317 659 9.937 5.141 1.552 3.244

Piauí 12.230 9.539 9.471 68 2.691 2.133 172 386

Ceará 50.173 37.852 31.785 6.067 12.321 8.006 1.939 2.376

Rio Grande do Norte 32.943 26.376 25.549 827 6.567 3.832 932 1.803

Paraíba 26.370 22.252 21.856 396 4.118 2.860 1.174 84

Pernambuco 304.954 197.023 186.756 10.267 107.931 40.739 50.431 16.761

Alagoas 45.356 32.907 31.879 1.028 12.449 6.060 4.041 2.348

Sergipe 32.177 26.296 26.055 241 5.881 2.712 1.038 2.131

Bahia 535.021 391.693 371.985 19.708 143.328 41.253 72.869 29.206

Sudeste 9.486.220 7.944.198 7.099.231 844.967 1.542.022 857.174 505.740 179.108

Minas Gerais 409.438 304.882 290.687 14.195 104.556 72.828 26.642 5.086

Espírito Santo 82.344 73.473 71.673 1.800 8.871 6.927 1.744 200

Rio de Janeiro 2.072.617 1.731.464 1.524.354 207.110 341.153 185.288 121.609 34.256

São Paulo 6.921.821 5.834.379 5.212.517 621.862 1.087.442 592.131 355.745 139.566

Sul 691.445 525.643 467.142 58.501 165.802 137.081 26.756 1.965

Paraná 337.839 268.263 222.920 45.343 69.576 58.549 9.585 1.442

Santa Catarina 126.057 75.242 74.462 780 50.815 49.092 1.570 153

Rio Grande do Sul 227.549 182.138 169.760 12.378 45.411 29.440 15.601 370

Centro-Oeste 412.325 372.378 332.200 40.178 39.947 25.664 10.859 3.424

Mato Grosso do Sul 24.038 20.494 20.072 422 3.544 2.629 738 177

Mato Grosso 19.871 13.600 13.219 381 6.271 5.315 925 31

Goiás 133.333 123.502 106.026 17.476 9.831 7.982 1.656 193

Distrito Federal 235.083 214.782 192.883 21.899 20.301 9.738 7.540 3.023

Exterior 3 0 0 0 3 3 0 0

UF não Identifi cada 0 0 0 0 0 0 0 0

Benefi ciários de Planos Médicos (com ou sem odontologia) por Cobertura Assistencial, 
Época e Tipo de Contratação do Plano, Segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação 
(FenaSaúde - Fevereiro/2010)      

Fonte: Sistema de Informações de Benefi ciários - ANS/MS - 04/2010        
Nota: O termo “benefi ciário” refere-se a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir vários vínculos para um mesmo indivíduo.
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Grandes Regiões e 
Unidades da Federação

Exclusivamente Odontológico

Total
Novos Antigos

Total Coletivo Individual Total Coletivo Individual Não 
Informado

Brasil 6.553.907 6.236.333 5.717.142 519.191 2.072.315 306.195 1.104 10.275

Norte 99.854 94.083 91.770 2.313 19.318 5.758 0 13

Rondônia 10.281 10.112 8.318 1.794 4.937 169 0 0

Acre 1.838 1.586 1.586 0 375 252 0 0

Amazonas 43.921 41.633 41.385 248 4.583 2.276 0 12

Roraima 790 612 610 2 226 178 0 0

Pará 31.897 29.988 29.719 269 7.706 1.908 0 1

Amapá 1.482 1.197 1.197 0 416 285 0 0

Tocantins 9.645 8.955 8.955 0 1.075 690 0 0

Nordeste 524.376 501.022 491.067 9.955 305.223 23.172 1 181

Maranhão 21.146 19.069 18.883 186 9.937 2.077 0 0

Piauí 4.858 4.388 4.309 79 2.691 470 0 0

Ceará 36.627 33.223 32.804 419 12.321 3.403 0 1

Rio Grande do Norte 17.164 16.388 16.172 216 6.567 776 0 0

Paraíba 16.338 15.161 15.035 126 4.118 1.177 0 0

Pernambuco 136.143 132.314 131.299 1.015 107.931 3.799 0 30

Alagoas 17.130 16.289 15.792 497 12.449 840 0 1

Sergipe 16.073 15.360 15.116 244 5.881 713 0 0

Bahia 258.897 248.830 241.657 7.173 143.328 9.917 1 149

Sudeste 5.091.052 4.834.863 4.346.933 487.930 1.542.022 245.228 1.079 9.882

Minas Gerais 332.180 301.059 291.255 9.804 104.556 31.080 0 41

Espírito Santo 89.351 86.615 85.733 882 8.871 1.696 0 1.040

Rio de Janeiro 1.044.901 983.395 942.215 41.180 341.153 59.673 962 871

São Paulo 3.624.620 3.463.794 3.027.730 436.064 1.087.442 152.779 117 7.930

Sul 453.354 431.973 423.911 8.062 165.802 21.216 24 141

Paraná 198.691 190.424 189.657 767 69.576 8.161 24 82

Santa Catarina 87.407 83.070 83.022 48 50.815 4.315 0 22

Rio Grande do Sul 167.256 158.479 151.232 7.247 45.411 8.740 0 37

Centro-Oeste 385.271 374.392 363.461 10.931 39.947 10.821 0 58

Mato Grosso do Sul 18.665 16.426 16.388 38 3.544 2.239 0 0

Mato Grosso 19.672 17.686 17.624 62 6.271 1.986 0 0

Goiás 96.427 92.939 91.213 1.726 9.831 3.466 0 22

Distrito Federal 250.507 247.341 238.236 9.105 20.301 3.130 0 36

Exterior 0 0 0 0 3 0 0 0

UF não Identifi cada 0 0 0 0 0 0 0 0

Benefi ciários de Planos Exclusivamente Odontológicos por Cobertura Assistencial, Época 
e Tipo de Contratação do Plano, Segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação 
(FenaSaúde - Fevereiro/2010) 

Fonte: Sistema de Informações de Benefi ciários - ANS/MS - 04/2010.        
Nota: O termo “benefi ciário” refere-se a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir vários vínculos para um mesmo indivíduo.





FenaCap
O Segmento de Capitalização

Capítulo VII

147



148

No ano de 2010 houve um expressivo incremento da arrecadação no setor de ca-
pitalização em relação à média histórica, refl etindo não somente uma resposta à re-
cuperação do PIB, como também o resultado de ações inovadoras por parte das 
empresas que compõem o segmento.

A modalidade do produto denominado de “incentivo” teve um desenvolvimento dife-
renciado em 2010, uma vez que tem sido aproveitada em novas oportunidades de 
negócios com excelentes resultados, e certamente contribuiu positivamente para o 
resultado fi nal do setor. Merece destaque o fato de esse produto ser importante para 
as experiências na colocação de produtos de microsseguros, cuja expectativa é no 
sentido de que venham a se desenvolver cada vez mais.

Como resultado da pesquisa realizada no ano anterior, sobre a percepção do segmento 
por diferentes públicos, foi desenvolvido em 2010 um trabalho de aperfeiçoamento de 
nossa comunicação institucional e um plano de ação para sua implementação. Nesse 
sentido, foi criada a Comissão de Comunicação da FenaCap, de caráter permanente, 
que substitui o grupo de trabalho que elaborou o plano de comunicação; e foi contra-
tada uma Assessoria Externa de Comunicação, para dar suporte à sua implementação. 
Já no segundo semestre, diversas iniciativas foram adotadas com esse objetivo, cujos 
resultados deverão ser mensurados para uma avaliação no próximo exercício.

Ainda no primeiro semestre de 2010, foi revisado e atualizado o Planejamento Estraté-
gico da FenaCap, que havia sido elaborado no início de 2008, quando foram defi nidos 
os planos de ação e designados os responsáveis pela condução dos projetos apro-
vados, todos eles visando o crescimento sustentável do segmento de capitalização, 
além de melhorar a forma de atuação da Federação.

Existe a convicção de que o título de capitalização é um instrumento de fácil acesso 
e se revela elemento atraente para novos poupadores, fator institucional de grande 
relevância no momento histórico de incorporação e ascensão social de grande parte 
da população brasileira que não tinha acesso aos produtos do mercado segurador. 
Até então, a demanda por estes títulos vinha se apresentando de forma estável ao 
longo dos tempos. Entretanto, na próxima década deverá destacar-se, cumprindo 
ainda melhor a sua função social. 

Com essas medidas, a FenaCap pretende continuar contribuindo para o aperfeiço-
amento do segmento de capitalização, perseguindo os objetivos defi nidos na sua 
criação, voltando à atenção para o aperfeiçoamento dos instrumentos já implantados 
e para a elaboração de novos produtos, que venham a contribuir positivamente para 
a formação da poupança interna, condição indispensável para o desenvolvimento 
econômico e social do País.

Em Constante Inovação  

Ricardo José da Costa Flores
Presidente da FenaCap
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Presidente 

Ricardo José da Costa Flores Brasilcap Capitalização S.A.

Vice-Presidente

Carlos Infante Santos de Castro Sul América Capitalização S.A. - Sulacap

Maurício Maciel da Rocha Caixa Capitalização S.A.

Natanael Aparecido de Castro Brasilcap Capitalização S.A.

Norton Glabes Labes Bradesco Capitalização S.A.

Diretor 

Aline Ferreira Coropos (a partir de março de 2010)
Cia. Itaú de Capitalização

Luiz Fernando Butori Reis Santos (até março de 2010)

Edson Roberto Branco Lara (a partir de março de 2010)
HSBC Seguros (Brasil) S.A.

Fernando Alves Moreira (até março de 2010)

Flávio Roberto Andeani Perondi (a partir de julho de 2010)

Santander Capitalização S.A.Patrícia Feltrin (a partir de março de 2010 e até julho de 2010)

Nilo Sérgio Silveira Carvalho (até março de 2010)

Gustavo Pimenta Germano Santos (a partir de março de 2010)
Icatu Hartford Capitalização S.A.

Luciano Snel Corrêa (até março de 2010)

Ricardo Athanásio Felinto de Oliveira Aplub Capitalização S.A.

Ronaldo Cosme Gonçalves Ferreira Liderança Capitalização S.A.

Diretor- Executivo da FenaCap  

Helio Oliveira  Portocarrero de Castro FenaCap

A FenaCap
A Federação Nacional de Capitalização –        
FenaCap é uma associação civil sem fi ns lu-
crativos, que congrega as empresas integran-
tes do segmento de capitalização que atuam 
no território nacional.

Em dezembro de 2010, a FenaCap contava 
com 11 associadas efetivas.

A seguir, apresentamos a Visão e a Missão da 
FenaCap:

Visão
Ser a entidade de representação institucional 
das empresas de capitalização, reconhecida 
pela sociedade e por suas associadas, com 
capacidade para promover o título de capita-
lização como instrumento de desenvolvimento 
econômico e social.

Missão
Representar institucionalmente as empresas de 
capitalização, zelar pela imagem e promover o 
desenvolvimento do mercado.

Diretoria da FenaCap
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Empresas Associadas à FenaCap

Modalidades de Títulos de Capitalização
acordos comerciais celebrados com indústrias, 
atacadistas ou empresas comerciais. 

Popular
Tem por objetivo propiciar a participação do ti-
tular em sorteios, sem que haja devolução inte-
gral dos valores pagos. 

Incentivo
Tem por objetivo propiciar a participação do ti-
tular em sorteios, sem que haja devolução in-
tegral dos valores pagos. Os títulos estão vin-
culados a um evento promocional de caráter 
comercial instituído pelo subscritor. 

Todas as quatro modalidades dos títulos de 
capitalização poderão ser estruturadas nas for-
mas de Pagamento Periódico (PP), Pagamento 
Mensal (PM) ou Pagamento Único (PU).

Conselheiro Titular 

Ernesto Luis Pedroso Júnior Cia de Seguros Previdência do Sul

George Ricardo Martins de Souza Companhia Excelsior de Seguros

Sérgio Alfredo Diuana Sul América Capitalização S.A.

Conselheiro Suplente 

Fábio de Oliveira Moser (a partir de novembro de 2010)
Brasilcap Capitalização S.A.

José Fernando Romano Furné (até novembro de 2010)

José Maria Souza Teixeira Costa Companhia de Seguros Aliança da Bahia

Oswalberto João Schacht Confi ança Cia. de Seguros

Conselho Fiscal da FenaCap 

Aplub Capitalização S.A. Icatu Capitalização S.A.

Bradesco Capitalização S.A. Liderança Capitalização S.A.

Brasilcap Capitalização S.A. Mapfre Capitalização S.A.

Caixa Capitalização S.A. Santander Capitalização S.A.

Cia. Itaú de Capitalização Sul América Capitalização S.A. – Sulacap

HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A.

Atualmente os títulos de capitalização estão 
estruturados, para efeito de comercialização, 
conforme uma das quatro modalidades discri-
minadas abaixo:

Tradicional 
Tem por objetivo restituir ao titular, ao fi nal do 
prazo de vigência, no mínimo, o valor total dos 
pagamentos efetuados pelo subscritor, desde 
que todos os pagamentos previstos tenham 
sido realizados nas datas programadas. 

Compra-Programada 
A sociedade de capitalização garante ao titu-
lar, ao fi nal da vigência, o recebimento do valor 
de resgate em moeda corrente nacional, sendo 
disponibilizada ao titular a faculdade de optar, 
se este assim desejar e sem qualquer outro 
custo, pelo recebimento do bem ou serviço re-
ferenciado na fi cha de cadastro, subsidiado por 
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Ação Institucional da FenaCap em 2010 
A Comissão de Produtos e Coordenação da 
Federação está elaboran do estudo voltado para 
a revisão do clausulado, visando a simplificação 
da linguagem usada nas Condições Gerais dos 
produtos junto aos consumidores e com isto 
tornando a leitura mais clara e objetiva.

Microsseguros 
As seguradoras veem a capitalização como um 
importante “benefício em vida” para o microsse-
guro – oferecendo valor aos clientes quando em 
vida, e não somente quando de sua morte. É um 
incentivo fundamental à venda de produtos para 
o segmento de clientes do microsseguro.

Para o benefício do sorteio, a prática da indústria 
de seguros é usar o segmento de “Incentivo” da 
capitalização. Os recursos alocados à capitaliza-
ção constituem uma forma de investimento com 
retorno baixo, ao invés de um custo direto. 

A maioria dos produtos comercializados desta 
maneira inclui um componente de capitalização, 
que os participantes na indústria consideram ser 
o maior incentivo para a venda. A capitalização é 
amplamente reconhecida como um meio efetivo 
de atrair o segurado, que é um pré-requisito para 
o sucesso no segmento de baixa renda. 

Estudos a Serem Desenvolvidos 
Processos de Comercialização
Demos início ao desenvolvimento de estudo 
para o uso de novas tecnologias na criação de 
novos canais de comercialização, já adotados 
por outros segmentos.  

Novas Oportunidades / Segmentos
Iniciamos estudos para identifi cação de opor-
tunidades e segmentos a serem propostos à 
Susep como evolução/adequação das normas 
em vigor, para ampliação do leque de produtos 
ofertados ao Mercado.

Infl uência da queda da taxa de juros
A confi guração de um título de capitalização, 
por conter uma taxa de juros contratual, é par-
ticularmente sensível à determinação da taxa 
de juros do mercado. Por isso vamos estudar 
cenários de movimentação desta taxa e seus 
efeitos sobre o título de capitalização.

Em junho, a federação se reuniu para discutir a 
revisão do Planejamento Estratégico realizado 
em fevereiro de 2008. Nesse encontro, que teve 
a participação da Diretoria, presidentes das Co-
missões Técnicas e Diretoria Executiva, foram 
defi nidos os Planos de Ação para o período de 
2010-2013. 

Plano de Comunicação 
Devido à importância de um trabalho contí-
nuo de Comunicação Institucional, o Grupo de 
Trabalho de Comunicação tornou-se uma Co-
missão de Comunicação, e para presidi-la foi 
indicada Olinda Campos – Sul América Capita-
lização. Passamos a contar com a LLorente & 
Cuenca, Assessoria de Comunicação, que, em 
conjunto com a comissão, elaborou um plano 
de trabalho que tem o objetivo de viabilizar a 
expansão do segmento, informando melhor o 
consumidor sobre as reais características do 
produto, adotando algumas estratégias como 
defi nição de posicionamento geral e específi co, 
além de mensagens unifi cadas que farão parte 
da comunicação integrada de todas as empre-
sas de capitalização; estratégia para aproxima-
ção e relacionamento com os públicos de inte-
resse; aplicação da nova comunicação – pala-
vras-chaves – nas empresas e gerenciamento 
do relacionamento com equipes de venda. 

Projeto Indicadores 
A Base de Dados do Mercado está sendo de-
senvolvida no projeto de indicadores estatísticos 
da CNSeg, que ao longo do ano trabalhou para 
a operacionalização do projeto. Estima-se que 
nos primeiros meses do próximo ano o merca-
do já possa contar com esta base de dados. 

A FenaCap e a Regulação 
do Mercado 
Acompanhamento de propostas de 
alterações de regulação do setor 
Esta é uma atividade permanente da Federa-
ção e, no ano de 2010, acompanhamos as al-
terações propostas pela Susep em Audiência 
Pública, das circulares 365/08 e 376/08, contri-
buindo com sugestões para adequação às ne-
cessidades do mercado. Durante todo o exercí-
cio, acompa nhamos o exame da questão. 
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Arrecadação da Capitalização em Relação ao PIB 

Estatísticas da Capitalização em 2010 
O mercado de capitalização é operado por 
em presas constituídas sob a forma de socie-
dades anônimas, com ações nominativas, e 
autoriza das a funcionar por ato do Ministro da 
Fazenda, após análise pela Superintendência 
de Seguros Privados (Susep). Em 2010, 11 so-
ciedades autorizadas a operar comercializaram 

títulos no mercado brasileiro, e arrecadaram                            
R$ 11,7 bi lhões, o que representou crescimento 
de 16,60% sobre a produção de 2009. 

O patrimônio líquido das empresas do setor 
cresceu 5,22%, atingindo a marca de R$ 6,1 
bilhões, conforme quadro a seguir. 

Em 2010, o total de pagamentos feitos a título de resgates e sorteios de títulos atingiu o montante 
de R$ 8,1 bilhões, contra R$ 8 bilhões em 2009, com destaque para o crescimento de 16,88% em 
relação ao montante dos títulos sorteados. 

Dados do Segmento de Capitalização 

Contas 2005 2009 2010 Variação % 
2010/2005 

Variação % 
2010/2009 

Arrecadação 6.910.339 10.104.143 11.780.949 70,48% 16,60%

Provisões Técnicas 10.557.438 14.937.575 17.254.549 63,43% 15,51%

Patrimônio Líquido   2.901.377   5.875.192   6.182.132 113,08% 5,22%

A Participação da Capitalização no PIB Brasileiro 
Com índice de 0,33%, obteve um ligeiro aumento ao longo de 2010 a participação percentual da 
capitalização em relação ao PIB brasileiro, de acordo com dados divulgados pela Susep e Ipeadata.

Valores em R$ mil

Contas 2005 2009 2010 Variação % 
2010/2005 

Variação % 
2010/2009 

Despesa com Títulos Resgatados 4.709.038 7.584.426 7.589.230 61,16% 0,06%

Despesa com Títulos Sorteados      305.152 515.855   602.947 97,59% 16,88%

Despesa de Comercialização      515.448 574.906   795.031 54,24% 38,29%

*Despesas Administrativas      433.015 516.772   570.755 31,81% 10,45%

Valores em R$ mil

* Inclui Despesas de Administração, Despesas com Tributos e Outras Receitas e Despesas Operacionais

Ano *Arrecadação 
(R$ milhões) 

PIB 
(R$ milhões) 

Participação 
no PIB (%) 

2004 6.602 1.941.498 0,34% 

2005 6.910 2.147.239 0,32% 

2006 7.111 2.369.484 0,30% 

2007 7.829 2.661.344 0,29% 

2008 9.014 3.004.881 0,30% 

2009 10.104 3.143.015 0,32% 

2010 11.781 3.554.436** 0,33%
Fonte: Susep e Ipeadata  * Receita com Títulos de Capitalização 

** Estimativa
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Comissões Técnicas 
Produtos e Coordenação
 
Objetivo: Coordenar os assuntos, temas e tra balhos técnicos de natureza multidisciplinares, 
desenvolvidos por componentes de diferentes Comissões Técnicas.
Presidente: Rita de Cássia R. Batista Moço – Bradesco Capitalização S.A.
Mentor: Ronaldo Cosme Gonçalves Ferreira – Liderança Capitalização S.A.

Administração e Finanças de Capitalização
 
Objetivo: Realizar estudos para adequação do plano de contas e do FIP às operações de capi-
talização.
Presidente: João Augusto Santos Xavier – Cai xa Capitalização S.A.

Atuarial de Capitalização
 
Objetivo: Realizar estudos para alterações do Plano Padrão de Capitalização e das adequações a 
se rem procedidas no FIP, no que diz respeito às operações de capitalização.
Presidente: Anna Paula Nardi de Almeida – Sul América Capitalização S.A.
Mentor: Natanael Aparecido de Castro – Brasilcap Capitalização S.A.

Controles Internos de Capitalização
 
Objetivo: Estudar normativos da Susep sobre o assunto e promover o desenvolvimento da área no 
âmbito das empresas de capitalização.
Presidente: Danilo Campos – Cia Itaú de Capi talização S.A.
Mentor: Maurício Maciel da Rocha – Caixa Ca pitalização S.A.

Capitalização e Infl ação 
O segmento de capitalização manteve trajetória de crescimento real em face da inflação acumulada 
no período de 2005 a 2010, conforme quadro a seguir.

Fonte: Susep, ANS e IGP - M/FGV (Suma Econômica) 

Crescimento da Arrecadação 2005 2009 2010

Mercado Segurador Visão Tradicional
Crescimento Acumulado 

65.118.292.394 107.773.445.290 125.177.911.208

- 65,50% 92,23%

Segmento de Capitalização 
Crescimento Acumulado 

6.910.338.878 10.104.142.922 11.780.948.763

- 46,2% 70,48%

IGPM – Índice Acumulado 100 120,76 134,84

Crescimento Anual 1,22% -1,71% 11,66%

Crescimento Acumulado - 20,76% 34,84%

Valores em R$ mil
Arrecadação x Infl ação



154

Jurídica da Capitalização
 
Objetivo: Acompanhar os assuntos de caráter jurídico relacionados à Capitalização.
Presidente: Simone Ayub Moregola – Lideran ça Capitalização S.A.

Tecnologia da Informação da Capitalização
 
Objetivo: Acompanhar os assuntos em desen volvimento na área de TI, adoção de melhorias no FIP 
e acompanhamento do projeto de indi cadores do mercado de capitalização.
Presidente: Carlos Augusto Pestana – Brasilcap Capitalização S.A.

Comissão de Comunicação
Objetivo: Elaborar Plano de Comunicação ins titucional da FenaCap.
Presidente: Olinda Campos – Sul América Capitalização S.A.

Nome Número de 
Reuniões 

Número de 
Membros 

Número de 
Convidados 

Comissão Jurídica 5 17 -

Comissão Atuarial 4 19 -

Comissão de Comunicação 5 15 6

Comissão de Produtos e Coordenação 12 19 -

Comissão de Administração e Finanças 3 17 -

Comissão de Controles Internos 6 18 5

Comissão de Tecnologia da Informação 4 16 -

Reuniões em 2010
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Prêmio Arrecadado com Distribuição 2010

DPVAT: Uma Conquista Brasileira
O DPVAT é modalidade de seguro obrigatório 
criado pela Lei no 6.194/74, para cobrir Danos 
Pessoais Causados por Veículos Automotores 
de Via Terrestre ou por sua carga, a pessoas 
transportadas ou não. É o seguro que ampara 
todas as vítimas de acidentes de trânsito ocor-
ridos no Brasil, sejam pedestres, passageiros 
ou motoristas. As indenizações são pagas in-
dependentemente da apuração de culpa ou da 
identifi cação do veículo causador do dano.

Desde 2008, a Seguradora Líder DPVAT é res-
ponsável pela administração das operações 
dos Consórcios do Seguro DPVAT, dos quais 
participam 71 seguradoras, e tem como com-
promisso assegurar à população, em todo ter-
ritório nacional, o acesso aos benefícios do Se-
guro DPVAT, administrando com transparência 
os recursos que lhe são confi ados com a utiliza-
ção de modernos métodos de gestão.

O valor do Seguro DPVAT pago anualmente pe-
los proprietários de veículos é fi xado pelo Con-

selho Nacional de Seguros Privados (CNSP). Do 
total arrecadado pelo Seguro DPVAT, de acordo 
com a legislação vi gente, 45% são destinados 
ao Sistema Único de Saúde – SUS (para o cus-
teio da assistência médico-hospitalar de vítimas 
de acidentes de trânsito em todo o País) e 5% 
ao Departamento Nacional de Trânsito – Denatran 
(para aplica ção em programas voltados à pre-
venção de acidentes e educação no trânsito). 
No ano de 2010, o valor destinado aos dois ór-
gãos superou a casa dos R$ 2,899 bilhões.

No ano de 2010, o Seguro DPVAT destinou 
recursos da ordem de R$ 2,295 bilhões com 
despesas de pagamento de indenizações, por 
morte, invalidez permanente e reembolsos de 
despesas médicas e hospitalares, em favor de 
mais de 252 mil vítimas de acidentes de trânsito 
ou a seus benefi ciários, e  acumulou o montan-
te de R$  2,380  bilhões em provisões técnicas: 
Provisões de Sinistros a Liquidar (PSL) e IBNR 
(sigla formada pelas iniciais da expressão Sinis-
tros Ocorridos e não Avisados em inglês).

Milhões %

Arrecadação Bruta  R$ 5.797,37 100,0%

Repasses ao Governo Federal Obrigatórios por Lei (SUS e Denatran) R$ (2.899,20) 50,0%

Total dos Prêmios Arrecadados para a Operação do Seguro DPVAT R$ 2.898,17 50,0%

Despesas com Pagamentos de Indenizações às Vítimas de Acidentes  R$ (2.295,87) 39,6%

Constituição de Provisões Técnicas para Pagamento de Indenizações  R$ (519,87) 9,0%

Despesas de Operação (proc. dados, pessoal, impressão, cobrança, etc.) R$ (196,00) 3,4%

Despesas com PIS e Cofi ns  R$ (50,41) 0,9%

Resultado Operacional  R$ (163,99) -2,8%

Resgate de Provisões Técnicas para Pagamento de Indenizações R$ 279,42 4,8%

Imposto de Renda e Contribuição Social R$ (46,17)  0,8%

Resultado das Consorciadas Líquido de Impostos e Contribuições R$ 69,26 1,2%
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Indenizações Pagas 2010

Evolução das Despesas com Indenizações
O valor das indenizações pagas em 2010 foi superior em R$ 262 milhões (13%) ao montante pago 
em 2009. Nos últimos cinco anos (2005-2010) houve um aumento de R$ 1,480 bilhão nas despesas 
com indenizações, o que equivale a um crescimento de 181%.

Morte R$ 13.500,00

Invalidez Permanente Até R$ 13.500,00

DAMS Até R$ 2.700,00

Valor de Indenizações

Morte

Invalidez

DAMS

20%

Quantidade 2010

Morte 50.780

Invalidez 151.558

DAMS 50.013

Total 252.351

20%

60%

2005

2.500.000

Valor de Indenizações
Os valores das indenizações pagas pelo Se-
guro DPVAT para as vítimas de acidentes de 
trânsito ou seus benefi ciários são fi xados na Lei              
nº 11.482/07.

2006 2007 2008 2009 2010

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

Valores em R$ mil
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Canais de Atendimento 

Ouvidoria DPVAT
Em 2010, a Ouvidoria da Seguradora Líder 
DPVAT atendeu a 4.525 demandas, o que re-
presentou um crescimento de 31% em relação 
a 2009, quando foram registrados 3.447 acio-
namentos. As demandas foram respondidas 
em até 20 dias.  

Central de Atendimento DPVAT
A Seguradora Líder DPVAT disponibiliza a Cen-
tral de Atendimento DPVAT (0800-0221204), que 
atende gratuitamente ligações de todo o Brasil. 
Só no ano de 2010 foram atendidas mais de 658 
mil ligações. No mesmo período, o site institu-
cional www.dpvatseguro.com.br recebeu mais 
de 3,4 milhões acessos. Além disso, os usuários 
contam, também, com um endereço eletrônico 
para contato. Por esse canal, foram respondidos 
28.184 e-mails. 

Atendimento Presencial
As vítimas de acidentes de trânsito ou seus be-
nefi ciários dispõem de uma vasta rede de atendi-
mento presencial do Seguro DPVAT. São 1.084 
pontos de atendimento, oferecidos pelas segu-
radoras consorciadas, delegacias dos sindicatos 
de corretores de seguros, pelos Procons, De-
trans e pelos parceiros DPVAT. 

Assim como as seguradoras consorciadas, a 
Seguradora Líder DPVAT conta também com 
um ponto de atendimento presencial na cidade 
do Rio de Janeiro.

Mutirões de Conciliação
A Seguradora Líder DPVAT tem realizado mu-
tirões em parceria com Tribunais de Justiça de 
vários Estados brasileiros. Muitos cidadãos aca-
bam entrando, desnecessariamente, com ações 
na Justiça por conta da atuação de advogados e 
intermediários que visam à obtenção de retorno 
fi nanceiro através de honorários advocatícios e de 
comissão cobrada pelos serviços, com prejuízo 
da vítima. A Seguradora Líder DPVAT participou 
dos mutirões com o objetivo de resolver essas 
questões judiciais com agilidade e reduzir o nú-
mero de ações judiciais contra o Seguro DPVAT, 
celebrando em 2010 mais de 9.000 acordos.

Campanha Institucional
Em 2010, a Seguradora Líder DPVAT deu con-
tinuidade à campanha nacional de divulgação 
institucional do Seguro DPVAT, para ampliar o 
conheci mento da população. Anúncios foram 
veiculados em TV, revistas, rádio, internet, ae-
roportos, ônibus e pla cas de estradas de di-
versas ci dades brasileiras. De forma simples e 
didática, a campanha orientou sobre os canais 
a serem utilizados para a solicitação de indeni-
zações, procurando, com isso, desestimular o 
uso de intermediários. A campanha teve como 
slogan a frase DPVAT: O Seguro do Trânsito.
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Todas as operações do Seguro DPVAT são 
permanentemente fi scalizadas pelo Governo 
Federal, por meio da Superintendência de Se-
guros Privados (Susep), que mantém uma equi-
pe de fi scalização em contínua atividade nas 
dependências da Seguradora Líder DPVAT. 
Além disso, a seguradora dispõe de estrutura 

organizacional alinhada com as melhores prá-
ticas de governança corporativa (Conselho de 
Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Au-
ditoria, Comitê de Investimento, Auditores Inter-
nos, Área de Controles Internos e Compliance) 
e é submetida a auditoria independente de nível 
internacional.
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Diretoria
Presidente: Antonio Tavares da Câmara. Vice-
presidente: João Nazaré Moreira. Diretores: 
Antonio Carlos de Melo Costa, Meiry Massako 
Sakaguchi, André dos Santos Pereira, José 
Amandio Fernandes. Conselho Fiscal - Efetivos: 
Fausto Menezes Dórea, José Carlos Teles da Sil-
va e Gilberto de Jesus; Suplentes do Conselho 
Fiscal: Cássio Ferreira Ramos da Silveira, Josa-
nias Clementino da Silva e Manoel Eduardo Pe-
dreira Torres. Delegado Representante: Antonio 
Tavares da Câmara; Suplente do Delegado Re-
presentante: Antonio Carlos de Melo Costa. 

Ações Técnicas
Os membros da Comissão Técnica de Sinistros e 
Aceitação de Riscos do Sespric reuniram-se duas 
vezes, em 2010, para tratar de assuntos de in-
teresse das seguradoras. Numa destas reuniões, 
o Sespric solicitou da Delegacia de Repressão a 
Furtos e Roubos de Veículos - DRFRV/Salvador 
- relação diária dos veículos furtados. O sindicato 
solicitou, também, que a titular da DRFRV infor-
masse suspeitas de fraude, para que as segura-
doras providenciassem bloqueio da indenização. 
Foi sugerido pelo DRFRV colocar na proposta do 
seguro observação de que falsa comunicação de 
furto e roubo de veículos é fraude.

Ações de Comunicação Social 
Apoio ao evento comemorativo da passagem dos 
65 anos do Sincor-BA e dos 51 anos do Clube 
dos Seguradores da Bahia e ao evento de confra-

As ações caracterizadas como Responsabilida-
de Social podem ser encontradas no Balanço 
Social.

Sindicatos Regionais 
ternização de fi nal de ano do Sindicato dos Cor-
retores de Seguros – Sincor-BA.

Ações Institucionais
Atendendo solicitação da Fenaseg, o Sespric 
encaminhou, no dia 9 de agosto, Ofício nº 1025 
ao presidente da Assembleia Legislativa do Es-
tado da Bahia, deputado Marcelo Nilo,  atinente 
ao Projeto de Lei nº 15.486 de 2006, que dis-
põe sobre o cancelamento de serviços presta-
dos de forma contínua. No dia 4 de novembro 
de 2010, foi enviado o Ofício nº 1026 ao deputa-
do Roberto Carlos Leal, referente à rejeição do 
Projeto de Lei nº 18514/10 do deputado Gilber-
to Brito, que “impõe sanções às seguradoras 
que praticarem condutas lesivas aos segurados 
ou terceiros e dá outras providências”.

No dia 8 de fevereiro, foi assinada a Conven-
ção de Trabalho 2010 e a Convenção Coletiva 
de Trabalho Específi ca Sobre Participação dos 
Empregados nos Lucros ou Resultados das 
Empresas de Seguros Privados e de Capitaliza-
ção em 2009, que entre si fazem, de um lado, o 
Sindicato dos Securitários do Estado da Bahia 
e, de outro lado, o Sindicato das Empresas de 
Seguros Privados, Resseguros, Previdência 
Complementar e Vida, Saúde Suplementar e 
Capitalização nos Estados da Bahia, Sergipe e 
Tocantins - Sespric.

No dia 21 de janeiro, foi assinada a Convenção 
Coletiva de Trabalho 2010 e Convenção Cole-
tiva de Trabalho Específi ca Sobre Participação 
dos Empregados nos Lucros ou Resultados 
das Empresas de Seguros Privados, de Res-
seguros, de Previdência Complementar e de 
Capitalização em 2009, que entre si fazem, de 
um lado, o Sindicato dos Securitários do Es-
tado de Sergipe e, de outro lado, o Sindicato 
das Empresas de Seguros Privados, Ressegu-
ros, Previdência Complementar e Vida, Saúde 
Suplementar e Capitalização nos Estados da 
Bahia, Sergipe e Tocantins - Sespric.

Sindicato das Empresas nos 
Estados da Bahia, Sergipe 
e Tocantins
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Sindicato das Empresas nos Estados de 
Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso 
e Distrito Federal 

Diretoria 
A diretoria com mandato de 2010 a 2013 apre-
senta a seguinte composição: Presidente: Lu-
ciano Ma cedo de Lima. Vice-presidentes: Au-
gusto Fre derico Costa Rosa Matos e Fernando 
Grossi. Diretores: Luiz Carlos Gomes, Ronaldo 
Pinho Rodrigues, Marcelo Araújo Braz e Angelo 
Vargas Garcia. 

No Estado de Goiás, o sindicato é representado 
por Renato Ramos; no Dis trito Federal, por Car-
los Cavalcante; e no Mato Grosso, por Marcos 
Aurélio Moreira da Cruz. 

Ações Institucionais 
O “Pátio Seguro” de Belo Horizonte, iniciativa 
do Sindicato e da Fenaseg em parceria com o 
Governo do Estado de Mi nas Gerais, através da 
Polícia Civil, deu conti nuidade às atividades em 
2010, prestando relevantes serviços à popula-
ção na remoção de veículos provenientes de 
furto e roubo. 

Foram removidos 6.350 veículos para o Pátio 
em 2010, dos quais 6.148 foram restituídos aos 
seus proprietários. Analisando os números, des-
de sua criação, em maio/2008, foram removidos 
para o Pátio um total de 14.536 veículos, tendo 
sido restituídos um total de 13.864 veículos. 

Dando continuidade ao projeto de renovação, 
o Sindicato iniciou em 2008 e estendeu até o 
início de 2010, uma série de reformas nas suas 
instalações, com o objetivo de recepcionar e 
atender às as sociadas num ambiente confortá-
vel e moderno. Dentre as ações estão a moder-
nização do au ditório, da presidência, das salas 
de reunião, da bibliote ca e da recepção. 

Ações Educacionais 
O sindicato realizou uma série de eventos de in-
teresse do mercado e patrocinou vários ou tros, 

sempre com o objetivo de aprimorar o conheci-
mento dos profissionais que atuam na área de 
seguros e colaborar com outras institui ções e 
órgãos dos governos em assuntos de interesse 
do setor. 

Participaram destes eventos o professor da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 
Kaizô Iwakami Beltrão, o consultor e pesqui-
sador Walter Polido, o desembargador apo-
sentado Sílvio Capanema e o advogado Paulo 
Medeiros Magalhães Gomes.

Cumprindo seu objetivo de fomentar a cultu-
ra do seguro, o sindicato apoiou e patrocinou 
eventos de outras instituições, como o Con-
gresso Estadual dos Corretores de Seguros de 
Minas Gerais (Cecseg 2010), realizado a cada 
dois anos pelo Sincor-MG.

Em 2010, o programa “Educar para Proteger” 
teve continuidade, e o sindicato investiu na rea-
lização de ofi cinas educativas junto a estudan-
tes de escolas públicas e particulares de Belo 
Horizonte. O objetivo foi estimular a refl exão so-
bre como prevenir e lidar com as adversidades 
da vida. 

No Estado de Goiás, o sindicato desenvolveu 
o programa “Viver Seguro”, com o objetivo de 
alertar a população para a importância do tema 
“segurança”. Um ciclo de palestras foi realizado 
em municípios como Goiânia, Rio Verde, Itum-
biara e Anápolis.   

Em outubro, foi realizada a primeira edição da 
campanha “Viajar Seguro”, direcionada à cons-
cientização das pessoas sobre a segurança 
nas estradas. Folders com dicas para uma via-
gem segura foram distribuídos à população em 
pontos estratégicos da capital mineira. Além 
disso, um serviço gratuito de reboque foi dispo-
nibilizado para os motoristas que tiveram seus 
veículos danifi cados no Anel Rodoviário de Belo 
Horizonte durante o feriado.  

Ações de Comunicação Social 
Iniciado em 2008, o Plano Estratégico de 
Comuni cação procurou divulgar a instituição 
do seguro nos estados que integram a base 
territorial. Foram escolhidas para veiculação de 
spots as rádios Band FM, de Cuiabá (MT), e a 
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Rádio Brasil Central, de Goiânia (GO). No total 
fo ram veiculados 229 spots. 

O sindicato também publicou anúncios nos 
jornais Correio Braziliense, de Brasília (DF), e 
Estado de Minas, de Belo Horizonte (MG). Ao 
todo, foram veiculados 12 anúncios abordan-
do as principais características e a importância 
de cada ramo de seguros, como, por exemplo, 
Seguro de Transportes, Legislação do Mercado 
Segura dor, Perfil do Segurado, entre outros. 

Em 2010, o sindicato foi citado em 12 matérias/
notas em importantes meios de comunicação, 
tais como os jornais Estado de Minas, Diário do 
Comércio e Hoje em Dia, bem como na revista 
Apólice. O sindicato também teve nove inser-
ções em rádios como Band News, CBN, Itatiaia 
e Inconfi dência, e seis em emissoras de televi-
são como Globo, Rede Minas e Record. Ações 
e campanhas da entidade também tiveram visi-
bilidade em seis veículos especializados.

Completando o plano de mídia, foram publica-
das, em 2010, seis edições do Jornal Segu ro 
em Pauta, que chegou à sua 26ª edição (Nov/
Dez 2010). No site da entidade foram veiculadas 
39 notícias.

Ações Técnicas 
Em 18 de junho, tomaram posse três novas co-
missões do sindicato: a Comissão Técnica de 
Seguros de Ramos Elementares e de Relação 
com o Mercado; a Comissão Técnica de Segu-
ros de Pessoas e de Relação com o Mercado; 
e a Comissão Especial de Assuntos Jurídicos 
e Fiscais. O objetivo das comissões é estudar 
os assuntos relacionados com as operações 
de seguros, resseguros e previdência privada 
complementar, além de assessorar a diretoria 
da entidade em questões específi cas.

O sindicato mantém, em parceria com o Sincor-
MG e Sincor-GO, a Comissão de Ética Inter-
sindical integrada por quatro representantes de 
cada sindicato, tendo como principal objetivo 
zelar pelo bom e regular exercício das ativi-
dades de seguros, resseguros, capitalização, 
saúde e previdência privada complementar nos 
Estados de Minas Gerais e Goiás. 

Sindicato das Empresas no Norte e 
Nordeste

Diretoria
Presidente: Mucio Novaes de Albuquerque Ca-
valcanti. Vice-presidentes: José Henrique Pi-
mentel, João Nazaré Moreira, Hodson Menezes 
Filho. Diretores: Rinaldo Reis de Lima, Antônio 
Carlos Melo Costa, Alcindo Cavalcanti de Araú-
jo, Carlos Luna Sant´Anna, João da Fonseca 
Lins Filho. Conselho Fiscal: Eucrésio Carneiro 
Lemos Neto, Edson Alves Pereira, Ari Coifman; 
Efetivos: Mucio Novaes de Albuquerque Ca-
valcanti e José Henrique Pimentel; Suplentes: 
João Nazaré Moreira e Hodson Menezes Filho.

Ações Institucionais
O Sindiseg N/NE manteve a tradição de apoiar 
o projeto Amigo do Seguro, criado pela Escola 
Nacional de Seguros, e, em 2010, adotou dois 
alunos do programa. A seguir, um resumo de 
outras ações realizadas.

Janeiro - Assembleias Ordinárias e Extraordi-
nárias para o triênio 2010-2013 da diretoria do 
Sindiseg N/NE, quando foi decidida a substitui-
ção e eleição de diretores e membros do Con-
selho Fiscal.

Fevereiro - Apoio ao desfi le do tradicional blo-
co carnavalesco do mercado pernambucano 
de seguros, o “Segura Tudo”, formado por cor-
retores de seguros, seguradores, securitários, 
familiares e amigos. Elaboração do Plano de 
Comunicação para o triênio 2010-2013, coor-
denado pela jornalista Natália Tavares e apre-
sentado à diretoria em março.

Março - Homenagem às mulheres que com-
põem o mercado pernambucano de seguros, 
com jantar no tradicional restaurante Spettus, no 
bairro do Derby, além de realização de palestras 
e participação de consultora dando dicas de be-
leza para o dia a dia. Também em março, pa-
lestra de Acacio Queiroz, presidente & CEO da 
Chubb Seguros, sobre “Liderança e Motivação – 
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Os Desafi os da Liderança Moderna”, em evento 
promovido pelo Sindiseg N/NE, pelo Sincor-PE 
e pela Escola Nacional de Seguros, dentro do 
projeto “Conversa com o Presidente”. Adesão 
ao movimento “Chega de Acidentes!”, promovi-
do pelo Centro de Experimentação e Segurança 
Viária (CESVI Brasil), pela Associação Brasileira 
de Medicina de Tráfego (Abramet) e pela Asso-
ciação Nacional de Transportes Públicos (ANTP). 
O movimento implantou um contador que estima 
a quantidade de vítimas do trânsito brasileiro e é 
atualizado automaticamente a partir dos dados 
disponibilizados pelos órgãos de trânsito. 

Abril - Palestras do consultor Gustavo Dória 
sobre “Concorrência desleal – esse problema 
tem solução”, em Petrolina, a 721 km do Reci-
fe, e em Caruaru, a 130 km da capital pernam-
bucana. O evento, realizado em parceria pelo 
Sincor-PE, pelo Sindiseg N/NE e pela Escola 
Nacional de Seguros, foi voltado para correto-
res, seguradores e profi ssionais do mercado, e 
reuniu mais 100 pessoas.

Maio - O presidente do Sindiseg N/NE, Mucio 
Novaes, representou o presidente da CNSeg, 
Jorge Hilário Gouvêa Vieira, na entrega do pe-
troleiro “João Cândido”, realizada pelo Estaleiro 
Atlântico Sul, localizado em Suape, Pernambu-
co. O evento contou com a presença de diver-
sas autoridades, incluindo o presidente Lula. 
Também em maio, o presidente do Conselho da 
Mongeral AEGON, Nilton Molina, fez palestra so-
bre “O mercado de seguros de vida e previdên-
cia e a captação de novos negócios”, a convite 
do Sindiseg N/NE e do Sincor-PE, como parte 
do programa “Conversa com o presidente”.

Junho - No Dia Internacional do Meio Ambien-
te, o Sindiseg N/NE apresentou um relatório 
com os resultados obtidos com o convênio fi r-
mado com o Instituto Terra Verde, para desen-
volvimento do Programa de Parceria Ambiental 
(PPA), com o objetivo de promover a preserva-
ção e a proteção de reservas de Mata Atlântica 
em Pernambuco. 

Agosto - Apoio ao primeiro curso de Técnicas 
Operacionais e Tiro, realizado pela Associação 
dos Comissários de Polícia de Pernambuco.

Setembro - Patrocínio ao Congresso de Direito 
do Seguro e de Responsabilidade Civil, em Per-
nambuco, que reuniu magistrados, advogados 
e securitários para avaliar temas englobando 
ramos elementares e especifi cidades do con-
trato de seguros. O congresso foi realizado pelo 
escritório Queiroz Cavalcanti Advocacia e con-
tou também com o apoio da Esmape e do TRF 
da 5ª Região.

Novembro - Pelo terceiro ano consecutivo, o 
presidente do Sindiseg N/NE, Mucio Novaes, 
foi eleito líder empresarial pelo Estado de Per-
nambuco na 33ª edição do Prêmio “Líderes 
Empresariais. 

Dezembro - Festa de confraternização do mer-
cado pernambucano de seguros promovida 
pelo Sindiseg N/NE, pelo Sincor-PE e pela Es-
cola Nacional de Seguros na Arcádia do Paço 
Alfândega, no bairro Recife Antigo. Durante o 
evento foram realizadas a cerimônia de con-
clusão da mais nova turma de corretores de 
seguros formados pela Escola e a entrega dos 
certifi cados dos alunos do Projeto Amigo do 
Seguro, bem como dos troféus às empresas 
que apoiam a iniciativa. 

Sindicato das Empresas nos Estados 
do Paraná e do Mato Grosso do Sul 

Diretoria 
Presidente: João Gilberto Possiede. Vice -
presidentes: Ileana M. I. T. Moura, Paulo Tho maz 
de Aquino, Moacir Abbá de Souza. Dire tores: 
João M. A. Maranhão Neto, Norival Zam bone 
Turola. Conselho Fiscal: Conselheiros Efe tivos: 
Andrea Wolf Pedroso e Marcos Antonio de Mo-
raes. Conselheiros Suplentes: Ivone Macedo. 
Representantes junto às Federações: João Gil-
berto Possiede, Paulo Thomaz de Aquino, Ileana 
M. I. T. Moura, Marcelo Camargo Polato e Olivei-
ros Machado.



168

Ações Educacionais 
Foi fi nalizada em março de 2010 a primeira fase 
do programa Viver Seguro, no Paraná, idealiza-
do pela CNSeg e realizado pelo Sindseg-PR/MS, 
tendo como apoiadores o Sincor-PR e a Escola 
Nacional de Seguros. O programa, que atingiu 
mais de 15.600 pessoas, contou com a partici-
pação de diversas autoridades e especialistas 
do mercado brasileiro de seguros, e do profes-
sor Luiz Marins que fez palestras sobre desen-
volvimento e qualidade de vida para o público 
formador de opinião e consumidor de seguros. 

Ao longo de 2010, o Sindseg-PR/MS realizou e 
apoiou diversas palestras, encontros e cursos 
em parceria com a Escola Nacional de Segu-
ros/PR, com o Sincor-PR, com o Sincor-MS e 
com seguradoras, destacando-se as palestras: 
“Como Vender Seguros e não Preços”, “Nota Fis-
cal Eletrônica”, “Canais de Distribuição – O que 
tem mudado? Concorrência e Oportunidade”, 
“Análise de Carteira e Venda Cruzada”, “Gestão 
Financeira - O ponto de equilíbrio da Corretora”, 
“Alcance seu Everest fi nanceiro”, “Controles In-
ternos”, “Auditoria e Gestão de Riscos”, “Venda 
Consultiva” e “Concorrência Desleal - Esse Pro-
blema tem Solução”.  Também apoiou os Fóruns 
Paranaenses de Seguros, nas cidades de Cas-
cavel, Londrina, Maringá e Ponta Grossa. 

Ações Institucionais 
Em continuidade às ações desenvolvidas nos 
anos anteriores com segmentos importantes 
da sociedade, o Sindseg-PR/MS participou de 
análises e debates sobre assuntos de interes se 
do mercado e da sociedade em organizações 
como Escola da Magistratura do Paraná e de 
Mato Grosso do Sul, Associação de Magis-
trados, Detran, Ciptran, BPTran, Polícia Civil e 
Associações de Proprietários de Veículos.  

Ações de Comunicação Social 
Entre janeiro e novembro, diretores do Sindseg-
PR/MS concederam entrevistas a várias emis- 
soras de rádio e de televisão, esclarecendo 
questões relativas a Seguros de Automóvel, 
de Residência, de DPVAT, sinistralidade geral, 
crescimento e projeção do mercado. 

O informativo Sindseg-PR/MS teve 27 exem-
plares produzidos, contando notícias nacionais 
e locais do Mercado Segurador.

Doações, Patrocínios e Apoios
Janeiro - Doação de livros para a palestra do 
“Viver Seguro”, em Cianorte.

Março - Patrocínio ao Fórum de Londrina, rea-
lizado nos dias 24 e 25. 

Abril - Apoio ao lançamento da campanha de 
DPVAT em Curitiba. Patrocínio ao movimento 
“Chega de Acidentes”, do CESVI Brasil. Patrocí-
nio ao “Encontro da Mulher Securitária do PR”, 
realizado nos dias 23 e 24, em Caiobá/PR, e ao 
Torneio dos Securitários.

Maio - Patrocínio ao Forum de Cascavel, reali-
zado pelo Sincor/PR nos dias 20 e 21. Doação 
de três mil livros para participantes do programa 
“Viver Seguro” nas cidades de Cianorte, União 
da Vitória, São José dos Pinhais e Curitiba. Pa-
trocínio ao “I Torneio de Integração Futebol Suí-
ço” realizado em parceria com o Sincor-PR.

Julho - Patrocínio ao “6º Forum de Ponta Gros-
sa” realizado pelo Sincor/PR nos dias 22 e 23. 
Patrocínio ao “I Seminário de Saúde, Seguran-
ça e Qualifi cação do Profi ssional Motofretista 
de Curitiba” realizado no auditório do Mercado 
Municipal de Curitiba. Patrocínio para a Revista 
Seguros em Foco, pela edição especial sobre 
o sindicato. Patrocínio ao “3º Arraiá do Sincor/
MS”, no dia 31.

Agosto - Patrocínio ao “7º Forum de Maringá”, 
nos dias 19 e 20.

Setembro - Patrocínio a evento comemorativo 
do Dia do Corretor em Londrina. Doação de 100 
kg de arroz para o Asilo Novo Lar de Dourados/
MS. Patrocínio ao “3º Encontro dos Corretores 
de Seguros” em Dourados/MS. 

Outubro - Patrocínio para o Movimento Lon-
drina Competitiva, realizado em Londrina. Do-
ação de 250 kg de alimentos para o Asilo São 
Vicente de Paula em Cascavel/PR. Patrocínio a 
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Jantar de Corretores de Seguros em Cascavel. 
Patrocínio ao evento “Troféu Pinhão de Ouro” 
realizado pelo CVG/PR.

Novembro - Patrocínio ao Clube do Bolinha do 
PR para a festa de fi nal de ano.  Patrocínio para 
a produção de VTs para a Semana Nacional 
do Trânsito 2010 em Cascavel/PR. Doação de 
100kg de alimentos para a Associação de Apoio 
ao Fissurado Lábio Palatal de Maringá. Doação 
de 60 kg de alimentos para o Lar Bethania em 
Curitiba. Patrocínio ao “VII Jantar Dançante de 
Maringá e Região dos Corretores de Seguros”.

Dezembro - Patrocínio ao jantar de fi nal de 
ano do Clube da Bolinha, para  contratação de 
banda musical. Almoço do Mercado Segurador 
Paranaense para 200 pessoas. Patrocínio para 
Festa Natalina dos Securitários do PR 2010. 
Patrocínio para o jantar de fi nal de ano das se-
guradoras locais de Londrina/PR.

Entrevistas
Em 2010, foram veiculadas as seguintes maté-
rias com participação do Sindiseg PR/MS: “Se-
guro sobe 14% em Curitiba”, no jornal Gazeta 
do Povo (23/01); entrevista para Canal 21 e para 
TV Bandeirantes sobre roubo de residência no 
período de férias (28/01); matéria sobre roubo 
de estepes na Gazeta do Povo (01/03); “Mais 
seguro do que se imagina”, no jornal Gazeta 
do Povo (15/03); “Legalizado, mas sem seguro” 
na Gazeta do Povo (17/03); entrevista à Band 
News sobre seguro de motos (09/04); matéria 
“Só 20% dos carros roubados são recuperados 
em Curitiba” na Gazeta do Povo (23/04); entre-
vista dada por telefone para o jornal Gazeta do 
Povo sobre seguro residencial e de automóveis 
(12/05); entrevista para RPC TV sobre bairros 
com maior índice de roubo/furto de veículos em 
Curitiba (08/06).

No dia 31, o Secretário de Segurança Públi-
ca do Paraná, Coronel Aramis Linhares Serpa, 
concedeu audiência, durante a qual foi feita uma 
apresentação sobre o sindicato. Pelo Sindiseg 
PR/MS, estiveram presentes o vice-presidente 
Moacir Abba de Souza e Ramiro F. Dias; e pelo 
Sincor-PR,  Luiz Antonio Abib e Jean Luiz Feder.

Sindicato das Empresas no Estado do 
Rio Grande do Sul 

Diretoria
Presidente: Julio Cesar Rosa. Vice-presidentes: 
Alberto Carlos Lohmann, Mauro da Silva Pinto, 
Alberto Müller da Silva, Luciano Vicente da Sil-
veira, Sergio Machado de Oliveira e César Luiz 
Salazar Saut. Diretores: Renato Feltes, Adriano 
de Oliveira Duarte, Rafael Seidl Alquati, João 
Batista Fogaça, Guacir de Llano Bueno, Juliana 
Silva Ibañez, e Flavio Taboada. Conselho Fiscal: 
Presidente: José Dalpiaz; Rogério Schmalfuss, 
Claudir Couto, Luiz Osório da Silveira, Cassio 
Roberto Furaste Jardim e Ney da Silva Gomes.

Desde 2009, o sindicato das Seguradoras no RS 
adota os seguintes princípios de Missão, Visão e 
Valores: 

Missão - Representar com ética e transparên-
cia as empresas seguradoras.

Visão - Ser percebido pela sociedade e reconhe-
cido por suas fi liadas como entidade de valor. 

Valores - Espírito integrador, experiência e co-
nhecimento

Em 2010, o Sindseg RS estabeleceu duas linhas 
de ações específi cas, voltadas a diferentes pú-
blicos: ações de marketing interno e ações de 
marketing externo. 
 
Ações de Marketing Interno
Em 2010, foram realizados workshops gratuitos 
sobre temas relevantes para o setor, com o obje-
tivo de promover o debate e subsidiar o merca-
do com informações que possam contribuir para 
o seu desenvolvimento, contando sempre com 
apoio da Escola Nacional de Seguros. Temas: “A 
Previdência Privada como Mecanismo de Prote-
ção ao Futuro”, “O Contrato de Seguro visto pela 
ótica do Segurador e do Segurado”, “Aceitação e 
Resseguros de Riscos Empresariais” e “Seguro 
DPVAT: Uma conquista brasileira”.

O sindicato promoveu, ainda, os seguintes en-
contros e palestras, entre outros: 
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Março - Homenagem aos Profi ssionais do Mer-
cado Gaúcho que se dedicaram por 50 anos 
ou mais à instituição securitária.

Abril - Posse ofi cial da nova diretoria na sede do 
Sindseg RS e posse festiva no salão de eventos 
da Sogipa, com presença de 500 pessoas.

Maio - Palestra de Nilton Molina com o tema 
“Uma visão geral sobre os negócios de seguros 
de vida e previdência no Brasil”.

Junho - Jantar de confraternização no Plaza 
São Rafael, com a participação do pianista Ro-
drigo Cattan.

Julho - Almoço com participação do diretor 
presidente do Sincor RS, Celso Vicente Marini.

Agosto - Café da Manhã com as Secretárias, 
com o objetivo de estreitar o relacionamento 
com as secretárias das empresas associadas, 
valorizando a função dessas profi ssionais e 
disponibilizando a estrutura do sindicato para 
as companhias de seguro. Inclusão da foto 
de Miguel Junqueira Pereira na Galeria dos                 
Ex-Presidentes, seguida de coquetel para no-
vos e antigos companheiros.

Setembro - Palestra do diretor da JRS Comu-
nicação Jorge Carvalho sobre “Comunicação 
Segura”.

Outubro - Jantar de confraternização em Ca-
xias do Sul/RS, com a apresentação do pianis-
ta Rodrigo Cattani e show do Grupo Sul Paion.

Novembro - Palestra do diretor técnico do De-
tran-RS, Ildo Mário Szinvelski, sobre “O papel 
do Detran-RS na construção de uma trânsito 
mais humano, seguro e inclusivo”.

Dezembro - Coquetel comemorativo dos 11 
anos de fundação do Museu do Seguro e posse 
de seu novo presidente, Antonio Ruiz. Homena-
gem especial aos ex-presidentes José Luiz Sec-
co (1964 a 1966), Carlos Alberto Mendes Rocha 
(1968 a 1974), Benito Carlos Fagundes da Silva 
(1983 a 1986) e Miguel Junqueira Pereira (1986 
a 2010), durante jantar de fi m de ano. 
            
O Boletim Seguros RS, publicação tradicional 
com mais de 20 anos de existência, passou a 

circular mensalmente, com formato de quatro 
páginas. O informativo é distribuído a operado-
res do setor de seguros, entidades de classe, 
imprensa e colaboradores, e tem aproximada-
mente mil cadastros. 

Ações de Marketing Externo 
Palestras em Faculdades - Visando divulgar 
a indústria de seguros para diferentes públicos, 
foi fi rmada parceria com a Faculdade Integra-
da São Judas Tadeu do RS para a realização 
de palestras sobre seguros aos acadêmicos 
do curso de Direito, sendo a primeira realizada 
no dia 21 de outubro, com participação de 200 
estudantes. Foram palestrantes os advogados 
securitários Carlos Josias Menna de Oliveira e 
Juliano Ferrer, desenvolvendo o tema “Os Con-
tratos de Seguros sob a Ótica do Código de 
Defesa do Consumidor”. O diretor presidente 
do sindicato, Julio Cesar Rosa, e o diretor João 
Batista Fogaça falaram sobre a importância da 
indústria do seguro no desenvolvimento econô-
mico e social do País. Esse modelo deverá ser 
realizado em outras Universidades no Estado 
como UFRGS, PUC, UNISC e Faculdade de Di-
reito de Santa Maria.  

Newsletter Eletrônico - Foi lançado em agos-
to de 2010 um Newsletter eletrônico semanal, 
enviado às quintas-feiras, que em dezembro 
já contava com cinco mil cadastrados, entre 
seguradores, securitários, corretores de segu-
ros, membros da imprensa, empresários, pro-
fi ssionais liberais, entidades de classe e outros 
no Estado. O sucesso do projeto motivou um 
estudo para o aumento da periodicidade, que 
deverá passar de semanal para diário. Além do 
conteúdo com notícias locais, nacionais e dicas 
úteis, o Newsletter Sindseg RS divulga as logo-
marcas de todas as companhias seguradoras 
associadas no RS.

Entrevistas e Parcerias - Foram realizadas 
mais de 10 entrevistas pela nova diretoria para 
rádios, jornais, TVs e sites, sempre destacando 
o setor de seguros de forma positiva e infor-
mativa. E foi fechada parceria com três veículos 
de comunicação segmentados, contemplando 
diferentes públicos: Grupo JRS Comunicação 
(mídia em rádio, TV, revista e newsletter eletrô-
nica diária) - contrato anual; programa de TV 
Momento Jurídico (Canal 20 da NET Porto Ale-
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gre, voltado a juristas e advogados) - contrato 
trimestral, de junho a agosto de 2010; e Rádio 
AM Universidade Católica de Pelotas/RS (rádio 
no interior do Estado que prioriza em sua pro-
gramação o jornalismo e esportes) - contrato 
semestral, de junho a dezembro de 2010.

Em março, em Assembleia Geral Ordinária, o 
sindicato aprovou a reforma do seu Estatuto, 
adaptado ao novo desenho da representação 
institucional do mercado segurador. Entre as 
modifi cações introduzidas fi guram a redefi nição 
do quadro de associados, que passou a com-
preender três categorias: efetivos (sociedades 
seguradoras), institucionais (resseguradoras 
admitidas e eventuais) e honorários (detento-
res da medalha do mérito segurador). Também 
foi incluída a cláusula que limita a possibilida-
de de reeleição do presidente do sindicato a 
dois mandatos consecutivos. Na composição 
da diretoria foi criado o cargo de mais um vice-
presidente.

Em maio, em presença do Secretário de Se-
gurança José Mariano Beltrame, o sindica-
to entregou as obras realizadas em depósito 
destinado a receber as peças apreendidas em 
ferros-velhos, localizado na Via Dutra, com área 
de 4,5 mil metros quadrados, de propriedade 
do Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT). Com o início de funcio-
namento do depósito, é esperada signifi cativa 
redução da atividade ilegal dos ferros-velhos, 
que são responsáveis por mais de 30% da re-
ceptação de veículos roubados ou furtados no 
Estado do Rio de Janeiro.

Em julho, o Pátio Legal, resultado de parceria 
entre o Sindicato das Seguradoras RJ/ES, a 
Secretaria de Segurança e o Detran do Rio de 
Janeiro, comemorou cinco anos de funciona-
mento, apresentando como resultado a recu-
peração e a entrega de mais de 100 mil veículos 
a seus proprietários nesse período. Pesquisa 
interna revelou que 80% de proprietários entre-
vistados aprovaram a forma do agendamento 
para retirada dos veículos, 89% se mostraram 
satisfeitos com o atendimento, e 78% consi-
deraram bom ou muito bom o processo de li-
beração dos veículos no Pátio Legal, em suas 
instalações no bairro de Deodoro, na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro, e na cidade 
de Búzios. 

Em agosto, em conjunto com a FenaPrevi, o 
sindicato promoveu, no auditório da Bolsa de 
Valores do Rio de Janeiro, seminário sobre “Tá-
buas biométricas no seguro de pessoas e pla-

Sindicato das Empresas nos Estados 
do Rio de Janeiro e do Espírito Santo

Diretoria
Presidente: Luiz Tavares Pereira Filho. Vice-
presidentes: Federico Baroglio, Oswaldo Mário 
Pêgo de Amorim Azevedo, Lúcio Antônio Mar-
ques e Roberto de Souza Santos. Diretores: 
Carlos André Guerra Barreiros, Fabio Lins de 
Castro, José Carlos Lyrio Rocha, Laur Fernan-
des Diuri, Luiz Antônio Mac Dowell da Costa, 
Luiz Augusto Momesso e Wilson Toneto. Con-
selheiros Fiscais Efetivos: Fábio de Oliveira Mo-
ser, Marcos Acildo Ferreira e Murilo Setti Riedel. 
Conselheiros Fiscais Suplentes: Rafael Latini de 
Carvalho e Mello Romanhol, Ricardo Ferreira e 
Sérgio Carvalhaes de Brito. Representante da 
Escola Nacional de Seguros: Renato Campos 
Martins Filho. Diretor-Executivo: Ronaldo Men-
donça Vilela.

Ações Institucionais
Em fevereiro, como resultado de convênio fi r-
mado pelo sindicato e a central Disque-Denún-
cia, deu-se início ao funcionamento, dentro da 
estrutura desta instituição, de um núcleo espe-
cializado no recebimento e no tratamento de 
denúncia de roubo e furto de veículos. Graças 
ao convênio, as condições de atendimento fo-
ram adaptadas para esse serviço de tratamen-
to diferenciado de denúncias relacionadas a 
veículos, quer sejam em relação a desmanches 
ilegais, a atuação de quadrilhas e a localização 
de veículos abandonados em vias públicas. 
Criado em 1995, o Disque-Denúncia é resulta-
do de parceria entre a Secretaria de Segurança 
do Estado do Rio de Janeiro e o Movimento Rio 
de Combate ao Crime. 
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nos de previdência complementar”. Na oportu-
nidade, foram apresentadas aos profi ssionais 
do mercado as novas tábuas biométricas, pio-
neiramente elaboradas no Brasil, para utilização 
no cálculo de valor de benefícios futuros a se-
rem pagos por seguros individuais e planos de 
previdência privada. Importante conquista do 
mercado segurador brasileiro, as novas tábu-
as passam a substituir tabelas biométricas até 
então utilizadas, que haviam sido criadas nos 
Estados Unidos, a partir de 1949, e que já não 
mantinham sintonia perfeita com a realidade da 
população segurável no Brasil. 

Em dezembro, foram homenageadas com a 
concessão da “Medalha do Mérito Segurador 
do RJ/ES” as seguintes pessoas: desembar-
gador Manoel Alves Rabelo, presidente do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Espírito Santo; 
desembargador Manoel Alberto Rebêlo dos 
Santos, diretor-geral da Escola da Magistra-
tura do Estado do Rio de Janeiro; João Elisio 
Ferraz de Campos, ex-presidente da Confede-
ração Nacional das Empresas de Seguros, de 
Previdência Privada e de Capitalização; George 
Vidor, jornalista; e Rony Lyrio, ex-presidente da 
Sul América Seguros (em caráter póstumo). 

Ações Educacionais
Em outubro, na cidade de Búzios, realizou-se 
o “Seminário Técnico-jurídico sobre Seguros”, 
organizado pelo sindicato e promovido pela 
Escola da Magistratura do Estado do Rio de 
Janeiro (Emerj), em conjunto com a Escola Na-
cional de Seguros. Com palestra de abertura 
proferida pelo desembargador Manoel Rebelo 
dos Santos, o evento reuniu magistrados do 
Estado do Rio, operadores do Direito, dirigentes 
e personalidades do mercado segurador, para 
análise e debate dos seguintes temas: “Seguro 
de Dano”, palestra do advogado Ricardo Be-
chara dos Santos, com debate mediado pelo 
desembargador Roberto Luis Felinto de Olivei-
ra; “Seguro de Pessoa e Previdência Privada”, 
palestra do advogado Luis Felipe Pellon, com 
debate mediado pelo desembargador Paulo 
Maurício Pereira; “Seguro DPVAT”, palestra do 
advogado André Faoro, com debate mediado 
pelo desembargador Fernando Foch de Lemos 
Arigony da Silva; e “Seguro Saúde”, palestra do 
advogado Carlos Ernesto de Saboya Henning-

sen, com debate mediado pela desembargado-
ra Maria Augusta Vaz Monteiro. 

Também no mês de outubro, na Câmara de Di-
retores e Lojistas da cidade de Resende, na Re-
gião Sul do Estado do Rio de Janeiro, o sindicato 
realizou mais uma edição do programa “Seguro 
em todo o Estado”. Em palestra sobre a ativida-
de seguradora, o superintendente da Central de 
Serviços e Proteção ao Seguro da CNSeg, Re-
nato Pita, apresentou os conceitos sobre seguro 
e um panorama completo sobre operação do 
mercado segurador brasileiro; o representante 
da FenaPrevi, Renato Russo, apresentou dados 
sobre a evolução do mercado brasileiro de previ-
dência privada complementar e seguros de pes-
soas e seus produtos; e o jornalista George Vi-
dor encerrou o seminário falando sobre conjun-
tura econômica e perspectivas atuais e futuras 
de investimentos no Brasil, com destaque para 
o momento econômico da região de Resende. 
O programa “Seguro em Todo o Estado”, que 
se destina a difundir o seguro, já havia sido reali-
zado, com grande participação da comunidade, 
nas cidades de Volta Redonda, Macaé e Nova 
Friburgo, no Estado do Rio, e Vitória, no Espírito 
Santo. 

Em novembro, no auditório da Faculdade 
IBMEC, no Rio de Janeiro, o sindicato patrocinou 
a realização de curso sobre Direito Securitário, 
com duração de uma semana, promovido 
pela Academia Brasileira de Direito Civil e 
pela Universidade de Coimbra, que enviou de 
Portugal professores do seu Instituto de Direito 
Bancário e Securitário.

Ações Técnicas e de Comunicação Social
Manteve-se, em 2010, a edição de 50 mil 
exemplares do folheto de bolso “Estatísticas de 
Mercado”, produzido e divulgado anualmente 
desde 2001 pelo sindicato, como parte da po-
lítica de difusão de conhecimento sobre ativi-
dades de seguros, capitalização e previdência 
complementar aberta. Também foi mantida, em 
2010, a publicação do jornal do Sindicato, em 
edições mensais, com tiragem distribuída a ins-
tituições e profi ssionais do mercado, no Rio de 
Janeiro, no Espírito Santo e em outros estados. 
Desde junho, a publicação periódica da coluna 
“O seguro em sua vida”, que tradicionalmente 
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era veiculada no “Jornal do Brasil”, passou a ser 
feita nos jornais “O Dia”, do Rio de Janeiro; “Di-
ário do Vale”, no Sul Fluminense; e “A Gazeta”, 
no Espírito Santo.

participaram do evento, durante o qual o presi-
dente do SindsegSC fez a entrega de uma das 
placas às instituições que contribuíram com as 
ações dos Consegs.

Em junho, a Comissão de Automóveis recebeu 
representante da empresa Global Sindicância 
para discutir o Questionário de Complementa-
ção ao Boletim de Ocorrência. Durante o ano, 
a comissão recebeu outras empresas presta-
doras de serviços para apresentação do por-
tfolio e das atividades desenvolvidas em Santa 
Catarina. 

Ainda no mês de junho, o SindsegSC foi um 
dos homenageados na Sessão Solene – Mo-
ções, na Câmara Municipal de Vereadores de 
Blumenau. A entidade foi lembrada pelos seus 
20 anos de fundação e pelas ações sociais 
realizadas em Blumenau. O presidente Paulo 
Luckmann, do sindicato, recebeu a Moção das 
mãos do presidente da Câmara, Jens Juergen 
Mantau.

Em outubro, o SindsegSC apoiou a “Campanha 
Voto Útil 2010 – Vote Consciente”, da Associa-
ção Comercial e Industrial de Blumenau – Acib, 
com o  objetivo de conscientizar a população 
de Blumenau e do Vale sobre a necessidade 
de evitar os votos nulos e em branco, dando 
preferência aos candidatos da região. 

Também em outubro, a Associação das Repa-
radoras Automotivas de Santa Catarina - Arasc, 
visitou a Comissão de Automóveis para apre-
sentar as novas diretrizes e ações da entidade 
para o período 2010/2014.

Durante o ano, o SindsegSC recebeu em sua 
sede, e também em eventos, a visita dos se-
guintes representantes de suas associadas: 
presidente da HDI Seguros, presidente da Con-
fi ança Seguros, diretor executivo da Escola Na-
cional de Seguros e o presidente da Mongeral 
AEGON Seguros e Previdência. 

Ações de Comunicação 
Durante o ano, com a participação dos diretores, 
o SindsegSC concedeu entrevistas aos seguin-
tes canais de comunicação: RBS TV, Ric Record 
e Acaert. Os assuntos tratados nas entrevistas 
foram seguro habitacional, altos índices de fur-

Sindicato das Empresas no Estado de 
Santa Catarina 

Diretoria 
Presidente: Paulo Luckmann. Vice-presidente: 
Marco Cabañero. Diretores: Rogério Spezia, 
Paulo Sérgio Rodrigues, Alfeu Smaniotto, Afon-
so Klueger, Rogério Weber, Germano Silvestrin. 
Conselho Fiscal: Fátima de Oliveira, Fabrício 
Cardoso; Suplentes: Felipe Carvalho, Jean Car-
lo de Borba, João Paulo M. de Souza.

O SindsegSC planejou e atuou fortemente com 
ações voltadas ao consumidor fi nal (segura-
dos) e aos formadores de opinião, tendo como 
mote “Seguro: fundamental e indispensável”. As 
ações foram realizadas nas principais regiões do 
estado de Santa Catarina: Blumenau, Chapecó, 
Joinville, Criciúma, Canoinhas e Florianópolis. 
Foram segmentadas em três grupos: ações ins-
titucionais, comunicação e de relações com o 
mercado; ações educacionais, cursos e eventos; 
e ações sociais e comunitárias. 
 
Ações Institucionais
Em 2010, o SindsegSC realizou e partici pou de 
238 reuniões, entre elas reuniões com grupos de 
trabalho, comissões, órgãos públicos, polícias 
civil e militar, Conseg’s, assessorias, diretoria, 
entidades parceiras, além de atendimento on-
line a consumidores, formadores de opinião (es-
tudantes), corretores e prestadores de serviços. 

Em maio, a Coordenadoria Estadual de Polícia 
Comunitária, representada pela delegada Va-
nessa de Oliveira Corbari e pelo Ten. Cel. Luiz 
Ricardo Duarte, concedeu a carta constitutiva a 
mais um Conselho Comunitário de Segurança  
- Conseg, em Blumenau, empossou a direto-
ria de outros dois Consegs. Várias instituições 
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tos/roubos de veículos, mudanças climáticas e 
seguro de equipamentos eletrônicos.

No mês de março, o SindsegSC aderiu ao mo-
vimento “Chega de Acidentes!”, que propõe a 
implantação de um Plano Nacional de Segu-
rança Viária. Na oportunidade, o SindsegSC 
contribuiu com a distribuição de 25 mil cartazes 
para o Centro de Formação de Condutores e 
334 auto-escolas em Santa Catarina.

Em abril, foi lançado novo portal com maior 
volume de informações sobre seguros. Entre 
as novidades do portal www.sindsegsc.org.br, 
estão a TV SindsegSC, enquetes, newsletters, 
publicações, a seção chamada “talento huma-
no”, e o destaque para noticias e agendas. No 
mesmo mês, foi lançada a newsletter Destaque 
das Associadas, que divulga mensalmente as 
principais ações das seguradoras associadas. 

Após o lançamento do portal, o SindsegSC traba-
lhou com pesquisas através de enquetes online, e 
destacou temas como: seguros voltados espe-
cialmente para o publico feminino; fraude contra 
o seguro; efeitos e consequências das mudanças 
climáticas; e consumidor de seguros. 

O novo portal recebeu 26.733 visitantes de 
41 países, no período de abril a dezembro de 
2010, sendo 25.960 de 209 cidades do Brasil. 
Entre eles, 5.942 acessos de Blumenau, 1.645 
de Chapecó, 1.580 de Florianópolis, 915 de 
Joinville e 366 de Criciúma. No desempenho 
de conteúdo, o portal recebeu 76.611 visualiza-
ções de páginas.  

A nova diretoria do SindsegSC para o triênio 
2010/2013 foi empossada no dia 20 de abril, 
quando foram comemorados os 20 anos da 
entidade e também os 86 anos da criação do 
Comitê Misto Parananense e Santa Catharinen-
se de Seguros. Estiveram presentes autorida-
des, representantes do mercado segurador e 
das associadas. 

Em agosto, o SindsegSC, chegou à 30ª edição 
do informativo Noticias SindsegSC. Durante 
2010, foram divulgadas 32 edições da news-
letter Informe SindsegSC,  resumo semanal das 
principais ações do sindicato e das atividades 
do mercado. 

Ainda no mês de agosto, o SindsegSC lançou o 
“Capital Intelectual – Personalidades que agre-
gam valor ao mercado de seguros!”, que tem 
como objetivo criar estímulos e incentivo à leitu-
ra on-line, despertando nas pessoas a “curiosi-
dade” de saber o que “o profi ssional conhecido” 
pensa e escreve.  O primeiro entrevistado foi o 
diretor secretário Rogério Spézia, representante 
da associada Tókio Marine. 

A Comissão de Riscos Pessoais elaborou e 
produziu, no mês de setembro, um fl yer sobre 
Seguro de Vida e Previdência Complementar. 
Teve uma tiragem de 5000 exemplares, distri-
buído ao mercado de seguros catarinense. 

Ações Educacionais 
Com o objetivo de difundir conhecimentos e ca-
pacitar o mercado segurador, o SindsegSC re-
alizou, apoiou, contribuiu e participou de ações 
educa cionais, cursos, painéis, campanhas e 
eventos nas principais cida des do estado.

O sindicato apoiou o Feirão do Carro Acidenta-
do em Blumenau, visitado por 31 mil pessoas no 
período de 17 de abril a 16 de maio. O objetivo 
da feira, onde fi caram expostos veículos danifi -
cados por acidentes, foi divulgar os malefícios 
da direção desrespeitosa e sem cuidados. 

Em junho e julho, em parceria com a Escola Pu-
blica de Trânsito, o SindsegSC patrocinou dois 
cursos de Classifi cação de Danos em Veículos 
Autos para os agentes de Blumenau. O treina-
mento buscou disseminar informações que au-
xiliem os profi ssionais na avaliação em casos 
de sinistros, envolvendo automóveis.

De agosto a novembro, o sindicato realizou e 
apoiou várias campanhas de trânsito, entre elas 
a campanha “Acidente de Trânsito: Canoinhas 
diz NÃO!” e a Semana Nacional de Trânsito 
de Joinville. Em outubro realizou a campanha 
“Trânsito não é brincadeira”, com busdoors na 
cidade de Blumenau, e apoiou ainda a ação 
do “Dia Mundial em Memórias das Vítimas de 
Trânsito” em Florianópolis, juntamente com a 
CNSeg e a Seguradora Líder DPVAT. 

Com o patrocínio da Escola Nacional de Segu-
ros e do SincorSC, o SindsegSC realizou pa-
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lestras sobre “Os Elementos da Fraude e seus 
Impactos no Mercado Segurador” (Blumenau e 
Joinville, em maio); “Relação entre Consumidor 
e Corretor de Seguros” (Chapecó, Florianópo-
lis e Criciúma, em junho e novembro); “Perfi l no 
Seguro Auto” (Canoinhas, agosto); e “Microsse-
guro” (Florianópolis, em agosto).  

Realizou, também, em setembro, o painel “Mu-
danças Climáticas – Causas e Efeitos”, com 
presença de cerca de 500 pessoas, no Teatro 
Carlos Gomes, em Blumenau, com apoio de 40 
empresas da região. Os especialistas Juarês 
José Aumond, doutor em Engenharia Civil, e 
Eduardo Arias, professor da Escola Nacional de 
Seguros, falaram aos consumidores de seguros 
e securitários a respeito do presente e do futuro 
social do planeta. Na abertura, o presidente do 
SindsegSC, Paulo Luckmann, relembrou as tra-
gédias vividas pela região do Vale do Itajaí em 
2008 para destacar  a importância do tema do 
encontro.  

Seguros). Conselheiros Suplentes: Paulo de 
Oliveira Medeiros (American Life), André Marino 
Gregori (Fator Seguradora), Pedro Jorge de Al-
meida Albuquerque (Nobre Seguradora). Dele-
gado junto à CNSeg: Mauro César Batista.

Na segunda reunião da Diretoria e Conselho 
decidiu-se pela criação de um Conselho Per-
manente de Gestão e foi convidado a integrá-lo 
o representante da Aliança do Brasil (BB Segu-
ros) Benedito Alves Dias. A partir de novembro 
foi convidado a participar deste conselho Helio 
Kinoshita, da Metlife Seguros e Previdência Pri-
vada S.A.

Ações Institucionais
Na esfera de governo do Estado de São Paulo, 
e em particular com a Secretaria de Segurança 
Pública, o Pátio Seguro para veículos recupera-
dos pela autoridade policial, independentemen-
te de estarem segurados ou não, foi mantido 
em pauta com a administração estadual, e as 
discussões sobre o formato e as necessidades 
desse acordo se mantiveram durante este exer-
cício, para validação dos termos de um futuro 
convênio. 

Houve também continuidade do convênio as-
sinado entre FenSeg, Sindseg SP e o CESVI 
com a Polícia Militar e Rodoviária de São Pau-
lo para aprimorar o processo de avaliação de 
danos em veículos envolvidos em acidentes de 
trânsito, visando-se com esta medida treinar os 
policiais na melhor forma de avaliar danos de 
pequena, média e grande monta.

O Sindseg SP, através de suas associadas, 
manteve o apoio fi nanceiro que desde o ano 
2000 vem prestando às atividades do Instituto 
São Paulo Contra a Violência, através do Dis-
que-Denúncia, cujo serviço visa combater as 
práticas do crime organizado, tráfi co de entor-
pecentes, maus tratos contra crianças, roubos 
de cargas e veículos, entre outros delitos.

Em paralelo, apoia também o Instituto em suas 
ações, quer sejam contra a violência nos Fó-
runs da Cidadania que congregam propostas e 
ações da sociedade nas discussões, quer se-
jam de contribuição direta das entidades civis 
na forma de atuação dos poderes constituídos 
para diminuição da criminalidade. 

Sindicato das Empresas no Estado
de São Paulo

Diretoria
No dia  1º de março, foi eleita a nova diretoria do 
Sindseg SP – Sindicato de Seguros, Previdên-
cia Complementar e Capitalização do Estado 
de São Paulo cuja posse foi realizada no dia 12 
de abril, sendo os representantes de empresas 
associadas os seguintes membros: Presidente: 
Mauro César Batista (Mapfre Vera Cruz), reelei-
to por um novo triênio; Vice-Presidentes: Casi-
miro Blanco Gomez (Porto Seguro) e Isair Paulo 
Lazzarotto (Bradesco Auto/RE). Diretores: Má-
rio Jorge Rodrigues Coelho da Cruz (Generali), 
Issei Abe (Tókio Marine), Marcos Aurélio Couto 
(ACE), Mário Jorge Pereira (Marítima), Marcelo 
Benevides Xavier (Sul América), Carlos André 
Guerra Barreiros (Itaú-Unibanco). Conselho Fis-
cal: Conselheiros Efetivos: Helder Molina (Mon-
geral), substituído em agosto de 2010 por Wal-
demir Aparício Caputo; Celso Luiz D. de Paiva 
(Alfa Seguradora), Olívio Luccas Filho (Allianz 
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Em novembro, o Sindseg SP promoveu um 
encontro com as suas associadas, a FenSeg 
e CNSeg para demonstrar como em 10 anos 
desenvolveram-se as ações do Disque Denún-
cia, tendo sido demonstrado nesta ocasião, por 
números e gráfi cos, o quanto as ocorrências 
anônimas contribuíram com a sociedade civil, 
particularmente no Estado de São Paulo.

Peças Apreendidas – O Sindseg SP manteve 
sob a guarda de um fi el depositário um gran-
de volume de peças apreendidas por ação do 
Ministério Público e da Polícia Civil que foram 
executadas em 2001 e 2002. Em virtude da 
necessidade de organização do espaço e de-
volução das peças apreendidas, a Diretoria e 
o Escritório Penteado Mendonça realizaram um 
amplo trabalho de reorganização das peças e 
de redesignação do fi el depositário por via judi-
cial, reduzindo de dez para três os casos pen-
dentes de manutenção das peças apreendidas 
até sua liberação fi nal. Este trabalho demandou 
quatro anos. Dos dez casos de apreensão, três 
aguardam decisão judicial para conclusão.
 
Visita ao CESVI Argentina – Em novembro, o 
CESVI da Argentina recebeu uma comitiva de 
representantes da Susep, CNSeg, FenSeg e 
outras entidades que atuam com montadoras 
e empresas de segurança viária. Participaram 
desta visita o presidente do Sindseg SP e do 
CESVI Brasil, Mauro César Batista, e ainda pelo 
sindicato seu diretor Mario Jorge Rodrigues da 
Cruz e o secretário executivo Fernando Simões. 
O objetivo foi o de conhecer a operação de 
desmanche legal que está em execução 
na Argentina e que em cinco anos reduziu 
signifi cativamente o índice de roubo. 

Participações em Comissões Externas
A exemplo de anos anteriores, o Sindiseg 
SP participou da Comissão de Negociação 
Salarial reunida em janeiro, que congrega pela 
CNSeg um grupo de sindicatos e seguradoras 
que representam o patronato e outro grupo 
da Federação dos Empregados de Seguros 
- Fenaspic e os Sindicatos dos Securitários 
estaduais. Esta comissão negocia e estabelece 
um acordo, fi rmado em convenção coletiva, para 
reajuste de salários e benefícios da categoria 
de empresas seguradoras, de previdência e de 
capitalização.

A diretoria e o conselho do sindicato mantiveram 
e ampliaram o relacionamento com os corretores 
de seguros e sua entidade sindical o  Sincor SP, 
em reuniões da Comissão Intersindical, formada 
por integrantes de ambas as entidades, durante 
as quais foram debatidos e esclarecidos diver-
sos assuntos das seguradoras e dos corretores 
com relação a política de preços, práticas co-
merciais, novos mercados e produtos, atuação 
ética e assuntos operacionais. 

A OAB-SP convidou o Sindseg SP a participar 
da Comissão de Combate e Prevenção Contra 
o Uso de Drogas e Afi ns, que teve sua sessão 
de constituição no dia 30 de novembro. Foram 
indicados para representar o sindicato o advo-
gado Antonio Penteado Mendonça e o enge-
nheiro José Aurélio Ramalho.

Ações Técnicas
Foram mantidos em 2010 os grupos de discus-
sões internas cujas atividades se iniciaram em 
maio de 2007, sendo os focos de atuação divi-
didos por temas de interesse das companhias.

O Fórum de Assuntos Jurídicos tem se reunido 
mensalmente e se dedica a discutir vários pon-
tos relacionados às leis vigentes e projetos de 
lei, além da interpretação das diversas normas 
editadas pelo órgão regulador. 

O Fórum de Automóvel tratou de assuntos ligados 
a normas legais, práticas de fornecedores, trata-
mento de salvados, recuperação de roubo e furto 
de veículos, sinistros e combate às fraudes.

O Fórum de Recursos Humanos tem como prin-
cipal objetivo o tratamento da pesquisa de sa-
lários e benefícios, reunindo-se nos momentos 
que antecedem aos preparativos da pesquisa.

Os fóruns mantiveram foco na prestação de 
serviços às afi liadas, visando obter dos pro-
fi ssionais que nelas atuam um intercâmbio de 
conhecimento e de assuntos de cunho regional 
ou de preparação para discussão nos ambien-
tes nacionais em apoio às federações.

Em 27 de abril, foram apresentados os resulta-
dos da 16ª Pesquisa de Remuneração, Benefí-
cios e Políticas de Gestão de RH, coordenada 
em parceria com o Fórum de Recursos Huma-
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nos e a SineRHgia – Consultoria. A pesquisa 
apresenta em forma gráfi ca e estatística os 
resultados consolidados referentes às práticas 
e políticas adotadas para salários e benefícios 
pelas empresas de seguros com o objetivo de 
subsidiar a gestão de RH e de servir como pa-
râmetro para os profi ssionais da área e dirigen-
tes das seguradoras.

O Sindseg SP mantém para suas associadas 
uma assessoria permanente na esfera jurídica 
e trabalhista atendendo dúvidas e prestando 
esclarecimentos quando necessários relacio-
nados à convenção coletiva e a assuntos das 
relações do trabalho.

Em 2010, o sindicato continuou dando suporte 
na realização de reuniões virtuais através de 
duas salas de videoconferência instaladas 
em sua sede. As reuniões são realizadas por 
membros das seguradoras com sede em São 
Paulo e membros da CNSeg, da FenSeg, 
da FenaPrevi e da FenaSaúde sediados no 
Rio de Janeiro. Esta tecnologia permitiu aos 
participantes a diminuição de gastos, evitando 
deslocamentos e contribuindo com o aumento 
da produtividade em horas ganhas e também 
na diminuição de riscos. Em 2010, foram 
realizadas em videoconferência 116 reuniões 
da CNSeg, 106 da FenSeg, 69 da FenaSaúde 
e 57 da FenaPrevi, entre reuniões de Diretoria 
e de Comissões Técnicas. Foram ao todo 348 
reuniões na sede do sindicato, com um público 
participante de três mil pessoas.

Ações Educacionais e de 
Formação de Opinião
Em 2010, mais de 3.600 alunos das redes par-
ticular e pública de ensino no Estado de São 
Paulo tiveram acesso ao Programa Cultura do 
Seguro – Educar pra Proteger. A iniciativa, resul-
tado da parceria entre o Sindseg SP e o Sincor 
SP, foi apresentada em municípios do interior 
do Estado de São Paulo, além da capital.

Também em parceria entre o Sindseg SP e o 
Sincor SP em 2010, foi realizado o programa 
Seguro em Todo o Estado, com o intuito de dar 
uma visão panorâmica do setor segurador en-
fatizando os pontos positivos, notadamente o 
papel do seguro como propulsor econômico, 
agente de desenvolvimento e reparador social. 

O programa é apresentado em cidades expres-
sivas do litoral e do interior do Estado de São 
Paulo. Em Santos, no dia 11 de novembro, e em 
Jundiaí, no dia 23 de novembro, onde houve 
a participação de 350 e 550 pessoas, respec-
tivamente, entre empresários, representantes 
das entidades regionais voltadas ao comércio 
e indústria, advogados, jornalistas, autoridades 
em geral, corretores de seguros e seguradores 
locais. 

Foi reservado maior espaço ao público externo 
ao setor, de tal forma que os corretores e se-
guradores não ultrapassassem 10% do público 
total. A proposta não é a de mostrar produtos, 
empresas ou conceitos técnicos aprofundados 
sobre seguros. O objetivo principal do programa 
é demonstrar, através de breve abertura institu-
cional, palestra motivacional e pequeno vídeo, 
toda a positividade do segmento e aspectos 
interessantes do que somos e como queremos 
ser vistos. Os resultados após pesquisa indica-
ram alto grau de satisfação dos participantes.

Ações de Comunicação 
Em 2010, foi dada continuidade ao programa 
de comunicação do sindicato por meio do jor-
nal Notícias Sindseg, tendo sido publicadas 
seis novas edições, com diversas matérias de 
interesse do setor.

O site do sindicato, atualizado diariamente, 
sempre apresenta as principais notícias sobre 
o setor e a atividade seguradora, além das prin-
cipais matérias publicadas em jornais. O colu-
nista Antonio Penteado Mendonça redigiu 45 
artigos inéditos sobre seguros, os quais foram 
publicados semanalmente. 

São mantidos registros sobre as empresas 
associadas e informações da legislação secu-
ritária, para conhecimento das atividades re-
lacionadas a seguros em geral, previdência e 
capitalização. 

Seminários Externos
Seminário da FGV - Em 22 de junho, a Fun-
dação Getúlio Vargas realizou o “I Seminário 
Nacional sobre Seguros no Brasil”, tendo como 
tema geral “A reestruturação da Indústria de 
Seguros no Brasil: Panorama e Expectativas de 
Crescimento”. A CNSeg foi representada pelo 
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presidente do Sindseg SP, Mauro César Batista, 
que foi um dos palestrantes do evento, o qual 
teve a participação de mais de 200 pessoas.

Seminário do CIEE - Em 18 de agosto, no Cen-
tro de Integração Escola Empresa, foi realizado 
seminário cujo tema foi “A atividade seguradora 
– Crescimento e Potencial Profi ssional”, tendo 
como palestrantes o presidente do Sindseg SP, 
Mauro César Batista, e o diretor do Sindseg SP, 
Marcos Couto, os quais analisaram a compo-
sição do setor de seguros e o potencial exis-
tente nas atividades profi ssionais em empresas 
seguradoras e resseguradoras. O evento, que 
teve a presença de mais de 300 pessoas, foi 
coordenado pelo advogado Antonio Penteado 
Mendonça e contou com a presença de Leôn-
cio Arruda, do Sincor SP, e de José Roberto 
Macéa, que falaram sobre as possibilidades de 
trabalho no mercado de corretores de seguros 
e de profi ssionais prestadores de serviços para 
a atividade seguradora. 

Segurança Viária - Em 17 de novembro, com 
apoio do Sindseg SP, foi realizado pelo CESVI 
em parceria com a FGV – Fundação Getúlio 
Vargas, um seminário sobre o tema “Década de 
Ações para a Segurança Viária no Brasil – Mar-
co Zero”. Este evento, que reuniu 200 pessoas, 
foi um ponto de partida para o início da discus-
são e do acompanhamento das sugestões para 
a década de 2011 a 2020, visando-se adotar 
medidas e alterações para um trânsito mais se-
guro, conforme estabeleceu a ONU ao orientar 
que esta década seja voltada ao tratamento em 
diversos níveis governamentais, em conjunto 
com entidades especializadas, da melhoria dos 
índices de segurança viária em todo o mundo. 
O presidente do sindicato, Mauro César Batista, 
falou sobre o movimento “Chega de Acidentes” 
analisando a gravidade das mortes e mutilações 
que os acidentes de trânsito têm provocado na 
população brasileira.

Mudanças Climáticas - O Sindseg SP patro-
cinou o IV Encontro Nacional sobre Mudanças 
Climáticas e Defesa Civil, realizado em conjunto 
com a Abepolar, a Escola Politécnica da USP e 
o Instituto de Pesquisa Tecnológicas - IPT, no 
dia 1º de dezembro. Renomados especialis-
tas falaram sobre ações para minimizar danos 

decorrentes das mudanças climáticas; even-
tos extremos de precipitação em SP e no RJ 
em 2010 - sucessos e desafi os na previsão do 
tempo; a Defesa Civil da Cidade de São Paulo; 
desastres naturais, piscinões e mitos em dre-
nagem urbana. A importância do controle de 
riscos em espaços confi nados, a identifi cação 
e o dimensionamento de riscos urbanos.

Eventos para o Mercado
No exercício de 2010, o Sindicato das Segura-
doras de São Paulo apoiou ou patrocinou en-
tidades do mercado segurador, nos seguintes 
eventos:

Fevereiro - Seminário da APTS sobre Novo 
Mercado de Resseguros: Fatos e Versões, no 
dia 25.

Abril - Palestra promovida pela CNSeg sobre 
“A ética e o comportamento do consumidor”, 
proferida por Sérgio Nery, no dia 8; e Palestra 
do Meio-Dia da APTS sobre “Considerações 
Sobre Sinistros Massifi cados”, sob a coordena-
ção de José Roberto Macéa, no dia 13.

Junho - Palestra promovida pela CNSeg sobre 
“Ouvidoria como prática de Governança Cor-
porativa”, proferida por Floreal Rodriguez, no 
dia 17; e Encontro Técnico de Responsabilida-
de Civil Geral tendo como tema “Cobertura de 
Recall”, realizado pela FenSeg, no dia 23.

Julho - Apresentação da Base Integrada de 
Veículos - BIV, realizada pela FenSeg, com o 
objetivo de apresentar o novo Sistema BIV aos 
operadores e profi ssionais das seguradoras 
que atuam no ramo Automóvel, no dia 21.
 
Agosto - Apresentação sobre o Sistema de 
Prevenção à Lavagem de Dinheiro - Siplav, da 
Central de Serviços e Proteção ao Seguro da 
CNSeg, no dia 20; Seminário da Aida sobre o 
tema “A importação da Regulação do Sinistro: 
Diálogo entre Técnicos, Médicos e Advogados”, 
no dia 26.

Setembro - Seminário da APTS sobre “A regu-
lação de Sinistros no mercado de Resseguros 
Livres”, sob coordenação de Luis López Vaz-
quez e Carlos Antonio Barros de Moura, no dia 
14; Seminário da CNSeg sobre o tema “Quanti-
fi cação da Fraude em Seguros”, no dia 28.
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Ao longo de 2010, o sindicato cedeu o uso de 
suas instalações para outras instituições, entre 
elas a Susep, que realizou evento interno aplica-
do aos seus funcionários. A Agência Seg News 
utilizou o auditório, tendo promovido diversos 
encontros e eventos sobre temas de importân-
cia para o mercado de seguros. Outras segu-
radoras e associações do mercado também 
realizaram eventos fechados.

O sindicato manteve irrestrito apoio fi nanceiro e 
operacional às entidades do mercado de segu-
ros. Destacam-se nesse particular a Sociedade 
Brasileira de Ciências do Seguro - SBCS, o Clu-
be de Vida em Grupo - CVG,  e a Associação 
Paulista dos Técnicos de Seguros - APTS. 

Manteve relacionamento e parceria com o 
Centro de Experimentação do Sistema Viário 
- CESVI, através do patrocínio a Campanha 
de Segurança Viária e apoiando o movimen-
to “Chega de Acidentes”, cuja logomarca esta 
exposta no site do sindicato e demonstra um 
contador que estima o número de vítimas fa-
tais e não fatais de acidente de trânsito, e o 
impacto econômico decorrente. Apoia opera-
cionalmente uma tradicional confraria que é o 
Clube da Bolinha de São Paulo.

4º grupo no plano da Confederação Nacional – 
Entidades Abertas de Previdência Privada e as 
respectivas categorias econômicas - “Entida-
des Abertas de Previdência Privada” e “Entida-
des Fechadas de Previdência Privada”, alteran-
do a denominação do sindicato para “Sindicato 
das Entidades Abertas de Previdência Privada 
do Estado do Rio de Janeiro”, tendo a sua carta 
sindical apostilada pelo então Ministro do Tra-
balho Murillo Macedo.

Nova Base Territorial
Em 2007, para dar cumprimento à nova 
organização do sistema institucional e de 
Seguros e Previdência, Saúde e Capitalização, 
liderado pela Federação Nacional de Seguros 
– Fenaseg, foi criada uma estrutura sindical e 
associativa contemplando a criação de uma 
confederação e cinco federações, dentre 
elas a de Previdência e Vida. Com isso, após 
negociações e entendimentos, os Sindicatos 
Regionais das Entidades Abertas de Previdência 
Privada dos Estados de São Paulo, Porto Alegre, 
Curitiba e Salvador resolveram, em assembleia 
realizada em 07/12/2007, pela extinção dos 
mesmos e a ampliação da base territorial do 
então SINDEPP-RJ para o âmbito nacional, 
alterando sua razão social para Sindicato 
Nacional das Entidades Abertas de Previdência 
Privada - SINAPP, o que foi homologado pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, publicado no 
DOU de 18/05/2009, com despacho proferido 
pelo Secretário de Relações do Trabalho, Sr. 
Luiz Antonio de Medeiros.

Atividades em 2010
Acordo de Cooperação Técnica – SRH-
MP/ABBC/SINAPP
O SINAPP em conjunto com a Associação 
Brasileira de Bancos – ABBC fi rmou com a 
União, por intermédio da Secretaria de Recur-
sos Humanos do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Acordo de Cooperação 
Técnica, destinado ao desenvolvimento e à dis-
ponibilização de Sistema Informatizado de Ges-
tão de Margem Consignável, a ser agregado ao 
Sistema Integrado de Administração de Recur-
sos Humanos – Siape. Mediante a assinatura 
do Termo de Cooperação Técnica, o SINAPP 
e a ABBC contrataram a empresa Consist - 

Sindicato Nacional das Entidades 
Abertas de Previdência Privada 

O Sindicato
O sindicato foi constituído em forma de asso-
ciação profi ssional para atender a categoria das 
Caixas de Pecúlio e dos Montepios do Municí-
pio do Rio de Janeiro, dissociada por similitude 
das categorias do segundo grupo de empresas 
de seguros e empresas de capitalização. Sua 
base territorial foi estendida para todo o Esta-
do do Rio de Janeiro em janeiro de 1983, pas-
sando a denominar-se Sindicato das Caixas de 
Pecúlio e dos Montepios do Estado do Rio de 
Janeiro. Tendo em vista a Portaria nº 3170 de 
03 de setembro de 1984, do MTE, que criou o 
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Business Information Technology, para desen-
volvimento do software que atenderá todas as 
consignatárias praticantes de averbações em 
folha de pagamento para os servidores e pen-
sionistas públicos federais.

Taxa de Fiscalização Susep
A Taxa de Fiscalização prevista na MP 472/2009 
não tratou de forma isonômica as Entidades 
Abertas de Previdência Complementar (EAPC) 
e as pequenas seguradoras, em comparação 
com as grandes seguradoras, criando distor-
ções no valor de contribuição das mesmas.

O SINAPP, com o apoio da FenaPrevi, atuou 
junto à CNSeg e à própria Susep, buscando 
tratamento mais adequado para as pequenas 
entidades e seguradoras, tendo sensibilizado 
as autoridades, que reviram o critério de cálcu-
lo, reduzindo as contribuições para estas enti-
dades em cerca de 40%.

Ouvidoria 
A Ouvidoria Coletiva do SINAPP vem atuando 
desde a sua instituição, em 2005, como uma 
instância administrativa na solução de proble-
mas e/ou dúvidas de consumidores nesse mer-
cado, intermediando o público consumidor e as 
Entidades e Seguradoras, para que as solicita-
ções sejam atendidas rapidamente. Os veículos 
de contatos disponibilizados são: site, carta, e-
mail, fax,  atendimento na sede ou pelo telefone 
0800-703-1989.

Em 2010, a Ouvidoria Coletiva do SINAPP 
atendeu 239 reclamações apresentadas pelos 
clientes das 11 entidades vinculadas, com alto 
índice de satisfação, tanto da parte das empre-
sas, quanto dos participantes e segurados. Do 
total destas, 169 foram improcedentes, sendo 
que 197 foram redirecionadas para Susep e o 
êxito na sua conclusão evitou que reclamações 

corriqueiras fossem transformadas em PAC 
(Procedimento de Atendimento ao Consumidor) 
e, caso positivo, em PAS (Processo Administra-
tivo Sancionador), como outrora.

Eleição da Nova Diretoria
No dia 6 de dezembro, foi eleita e empossada 
a nova diretoria do sindicato para cumprimento 
de mandato (2010/2013), composta dos seguin-
tes membros: Presidente: Francisco Alves de 
Souza (Comprev), Vice-presidente: Amengual 
Machado (Aspercir), Primeiro Secretário: Nilton 
Celente Bermudez (GBOEX), Segundo Secre-
tário: Antônio Túlio Lima Severo Junior (Sabe-
mi), Primeiro Tesoureiro: Jair Beltrami (MBM), 
Segundo Tesoureiro: Everson Oppermann (Lu-
terprev), Diretor de Relações Trabalhistas: Luiz 
Augusto Magalhães Ferreira (Amal). Conselho 
Fiscal: Efetivos - Presidente: Carlos José Mon-
teiro Chaves (Previmil), Membros: Carlos Alber-
to Briggs Vasconcellos (RA) e Marcus Vinícius 
Fernandes Vieira (Faban), Suplentes: Silvania de 
Souza Oliveira Soares (Pecúlio União), Aldo Fa-
leiro (Equatorial), e Luiz Osório da Luz Silveira 
(Aplub).

Reforma Estatutária
A nova diretoria do SINAPP decidiu propor em 
Assembléia alterações que têm por objetivo 
adequar o atual estatuto às normas vigentes, 
tanto às leis de regência do segmento merca-
dológico da entidade, como aquelas relativas 
à CLT que regulamentam as relações intersin-
dicais e institucionais. Além disso, está sendo 
modernizada a estrutura administrativa e criada 
a Diretoria de Consignação e Empréstimo, para 
comandar esta área, que se tornou um dos 
principais serviços prestados às suas associa-
das. Foi criada também a fi gura do diretor subs-
tituto que substituirá todos os demais diretores, 
à exceção do presidente, cuja substituição per-
manece exclusiva do vice-presidente. 
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O sociólogo Herbert de Souza, mais conhe-
cido como Betinho, que ajudou a implantar 
o conceito do Balanço Social no Brasil, sem-
pre enfatizou que “só a Participação Cidadã 
é capaz de mudar o País”. 

Nos últimos anos, o setor empresarial se 
engajou de corpo e alma na construção do 
Desenvolvimento Sustentável. E não apenas 
como ação de solidariedade pontual, mas 
sim como parte de convicta participação ci-
dadã. Afi nal, apenas ajudando a reduzir as 
desigualdades sociais, fazendo do Brasil um 
país melhor para todos, será possível acredi-
tar no crescimento do mercado, com bases 
sólidas e dividendos a serem compartilha-
dos por seus integrantes.
 
As políticas públicas, obviamente, são cru-
ciais na melhoria das condições de vida de 
todos. Contudo, percebe-se de forma cada 
vez mais clara que esta construção será me-
nos árdua se for coletiva, com o envolvimen-
to de todos os segmentos da sociedade. 
Além do papel do Estado e das empresas 
privadas, organizações que formam o cha-
mado Terceiro Setor têm sido essenciais 
neste processo. São elas que ajudam a fazer 
a “ponte” entre os mais carentes e o Estado 
ou as empresas.

Não é só.  Tem sido intensifi cado o trabalho 
de consolidação e formação de cidadãos e 
consumidores capacitados não só a consu-
mir, mas também a entender, ter voz e ação. 
Somente com consumidores protegidos, 
conscientes, bem informados e com acesso 
aos bens e serviços será possível avançar 
neste processo em curso. 

O mercado de Seguros Gerais, Previdência 
Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capi-
talização – representado pela CNSeg – tem 
desempenhado, com fi rme propósito, papel 
de um dos protagonistas neste processo 
de transformação por um Brasil mais justo 
e igualitário. 

O seguro, que considera também os planos 
previdenciários, planos privados de assis-
tência à saúde e os títulos de capitalização,  
busca dar às pessoas tranquilidade para so-
nhar, ousar e realizar com a certeza de que 
os riscos de viver e trabalhar têm a prote-
ção de uma instituição - a instituição seguro. 
Com a atenção voltada para preservar bens 
e pessoas no médio a longo prazo, este mer-
cado – em seus diversos segmentos – tem 
trabalhado intensamente pela consolidação 
de conquistas a serem aproveitadas por to-
dos os consumidores. 

Na busca por proteção e garantia destes 
consumidores – hoje e no futuro –, a ativi-
dade seguradora necessita reforçar pou-
panças e reservas que ajudam a fortalecer o 
Desenvolvimento Sustentável. 

Muitas vezes podemos nem perceber, mas 
os contratos de seguros estão por trás de 
muitas atividades de nosso dia a dia. Redu-
zindo os riscos, garantindo proteção e a se-
gurança de um futuro sem sobressaltos. As-
sim, como parte de uma “corrente positiva de 
bem-estar”, o seguro movimenta a economia, 
gerando empregos e novos investimentos. 

O Balanço Social de 2010 comprova este 
importante papel. Um total de 66,54% de 

Consumidor, Solidariedade e 
Desenvolvimento Sustentável
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tudo o que o mercado de Seguros Gerais, 
Previdência Privada e Vida, Saúde Suple-
mentar e Capitalização arrecadou naquele 
ano retornou à sociedade na forma de in-
denizações e benefícios, remuneração de 
planos, resgates de títulos e sorteios.

Em diferentes programas e projetos, em-
presas e entidades do mercado segurador 
praticaram, no dia a dia, a Responsabilida-
de Socioambiental. As ações aqui relatadas 
mostram não somente a disposição para 
atender os mais necessitados, como, prin-
cipalmente, o engajamento no processo de 
Participação Cidadã.

Os programas socioambientais apoiados 
pelas seguradoras e entidades são desen-
volvidos de forma participativa e estruturan-
te, apoiando ações que sustentem o desen-
volvimento local, em parceria com o poder 
público e a sociedade civil organizada.

As companhias seguradoras e entidades 
têm se envolvido e dialogado, cada vez 
mais, com as comunidades em que se in-
serem, contribuindo para o desenvolvimento 
econômico e social. 

Em muitos dos projetos relatados há partici-
pação de funcionários das companhias como 
voluntários. Este é um movimento crescente, 
ilustrando o engajamento do setor. Também 
tem sido estreitado o diálogo com os con-
sumidores. Muitos dos programas vão nesta 
direção,mostrando que, com melhor distri-
buição de renda e acesso a informação, é 
possível sim consumir mais seguros, garan-
tindo um futuro melhor para todos.

O mercado segurador tem participado ati-
vamente como protagonista neste ambien-
te de mudanças caracterizado pela Agenda 
do Século 21, que está sendo pautada pela 

economia de baixo carbono, pelo uso cons-
ciente de recursos naturais e pela constru-
ção de relações de qualidade.

Várias empresas adotaram medidas que 
confi rmam a inclusão da sustentabilidade 
em suas estratégicas agendas de negó-
cios. Entre tais medidas estão a criação de 
Comitês de Sustentabilidade; a adoção de 
critérios de contabilidade seguindo padrões 
internacionais alinhados com a sustentabili-
dade; e a adoção de políticas de qualidade 
no relacionamento com diferentes públicos 
(interno, externo, fornecedores etc).

Cientes da necessidade de reduzir, reciclar 
e reutilizar, combatendo o desperdício, mui-
tos programas estão sendo adotados dentro 
das companhias com este objetivo, seja no 
caso da ecoefi ciência energética ou na me-
lhor gestão dos resíduos sólidos. Também as 
áreas de Recursos Humanos das empresas 
têm participado ativamente, treinando funcio-
nários para esta nova Agenda Sustentável. 

Inventários de carbono, com o objetivo de 
zerar as emissões de gases do efeito estufa, 
também estão na agenda do setor privado 
de seguros, previdência, saúde e capitaliza-
ção. Não é só. Este Balanço Social apresenta 
casos emblemáticos de atuação do mercado 
segurador em diferentes áreas, como Edu-
cação, Cultura, Meio Ambiente Interno, Vo-
luntariado, Integração Social, Meio Ambiente 
Externo, Emprego, Saúde e Inclusão Social. 

Publicamos aqui um extrato do conjunto de 
ações sustentáveis, realizadas por 80 empre-
sas do mercado segurador em 2010. Ações 
essas que comprovam o compromisso do 
setor com a conscientização da sociedade e 
a adoção de comportamentos práticos que 
resultem na melhoria da qualidade de vida, 
hoje e em um futuro sustentável.
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ACE Seguradora
A ACE Seguradora realizou, em outubro de 2010, o Global Day, convi-
dando seus colaboradores para um dia de trabalho voluntário. O projeto 
foi escolhido através de votação e consistiu em limpar e plantar árvores 
em um parque municipal. A área escolhida foi o Parque da Aclimação, 
na capital paulistana, e mais de 25 funcionários foram deslocados até o 
parque para trabalhar na limpeza e plantio de árvores nativas da região 
de São Paulo. O projeto durou uma manhã inteira e contou com o su-
porte de engenheiros agrônomos. O valor despendido nesta ação foi de 
R$ 27.000,00. 

Além disso, a companhia também realizou várias práticas internas volta-
das à Educação e Economia Socioambiental, Sustentabilidade e Comba-
te ao Desperdício como a utilização de papel reciclado ou certifi cado; a 
economia de energia elétrica, incluindo, elevadores e ar-condicionado; e 
a separação de lixo e resíduos, com o envio para reciclagem.

Allianz Seguros 
Há 16 anos um grupo de colaboradores da Allianz Seguros idealizou 
a Associação Benefi cente dos Funcionários do Grupo Allianz Seguros 
(ABA), que contribui para que crianças e adolescentes em condição de 
baixa renda tenham oportunidades de crescimento pessoal e social para 
construção de projetos de vida. 

Tendo como foco a educação, os programas da ABA contemplam desde 
atividades esportivas (incluindo natação, xadrez e pilates), dança, artes 
visuais, orientação para estudos e informática, sempre no período com-
plementar ao escolar, até a capacitação profi ssional para adolescentes. 
A ação ultrapassa os muros da ABA, pois atua como agente transfor-
mador, olhando cada indivíduo e suas potencialidades para auxiliá-lo no 
exercício de sua cidadania. 

Em 2010, empresas e sindicatos, entre outras entidades do mercado segu-
rador, reforçaram suas ações na transformação social, apoiando e estimu-
lando iniciativas cujo maior compromisso seja o desenvolvimento de pesso-
as e comunidades.

As organizações – empresas e sindicatos – destacadas abaixo apresen-
tam os benefícios gerados por suas ações neste ano. Seja por meio de 
programas assistenciais próprios, do incentivo à cultura e ao lazer ou da 
adoção de instituições fi lantrópicas. 
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A empresa acredita que a iniciativa é relevante não só para a comunida-
de, mas também para a corporação, pois proporciona o engajamento 
dos colaboradores, fornecedores e parceiros neste importante processo 
de inclusão social, resultando na cooperação mútua e na criação de valo-
res humanitários, importantes também para a realidade corporativa.
 
A ABA atua na Comunidade de Santa Rita (Zona Leste da capital paulista), 
e já atendeu mais de 5 mil pessoas, sendo que 80% dos adolescentes do 
Programa de Capacitação já foram inseridos no mercado de trabalho. 
 
Outra ação da Allianz Seguros em busca da ecoefi ciência foi o lança-
mento, em 2007, do kit 100% Digital, contendo manual, guia de serviços, 
carteirinha e apólice. Atualmente, 97% dos corretores e 67% dos segura-
dos (apólices emitidas) aderiram aos formatos digitais, de forma total ou 
parcial, dos impressos entregues na contratação do seguro.
 
A iniciativa reforça os planos da companhia em contribuir para a redução 
da emissão de CO² e seus impactos ambientais. Além dos recursos na-
turais que deixarão de ser utilizados na produção e impressão do kit, a 
parte mais poluente do processo, que é o envio do material com uso de 
transporte aéreo ou terrestre, também sai de cena, evitando a queima de 
combustíveis fósseis. A expectativa é que o corretor engajado seja aque-
le que possa, realmente, transferir a ideia da responsabilidade ambiental 
de cada um para o problema socioambiental que vivemos. O segurado 
tem a opção de decidir se quer receber ou não o kit 100% Digital.
 
Aplub – Associação dos Profi ssionais Liberais 
Universitários do Brasil
Desde 1974, a Associação dos Profi ssionais Liberais Universitários do 
Brasil - Aplub mantém intactos e inexplorados, aproximadamente um mi-
lhão de hectares ocupados por mais de 85 milhões de árvores na Flores-
ta Amazônica. É a maior reserva fl orestal privada do País. Em mais de 35 
anos de conservação, a Aplub aplicou ali mais de R$ 62 milhões. 

A Ecoaplub é uma iniciativa da Aplub que tem como principal objetivo 
promover e incentivar a preservação ambiental e o desenvolvimento sus-
tentável. Este “braço” das ações sustentáveis da Aplub foi criado em 
2008 e tem sido, desde então, uma das principais colaboradoras para a 
preservação desta área na Amazônia. A entidade desenvolve produtos 
- como o cartão de benefícios - e parcerias junto a empresas regionais, 
lançando títulos de capitalização e planos de contribuição, que promo-
vem sorteios, com distribuição de prêmios, nas principais cidades do 
País. Parte signifi cativa do retorno fi nanceiro destes produtos é destinada 
ao apoio de projetos de proteção do meio ambiente, assim como de de-
senvolvimento social e cultural. 
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Na área ambiental, entre os projetos benefi ciados está o do Instituto Baleia 
Jubarte (IBJ). Os recursos são utilizados em pesquisas, expedições, ações 
de conscientização, treinamentos de equipes e na criação de sistemas 
de informações geográfi cas. O IBJ, que integra a delegação brasileira na 
Comissão Internacional Baleeira (InternationalWhalingCommission - IWC), 
atua em Abrolhos, na Bahia, principal área de reprodução da baleia jubar-
te. O Instituto faz o acompanhamento constante da espécie, trabalhando 
também pela conscientização da população local e dos turistas. 

Na área da educação, a Ecoaplub apoia o Centro Municipal de Educa-
ção de Encantado, no Rio Grande do Sul, que desenvolve o projeto Ver, 
Sentir e Agir, no qual está inserida a ação socioambiental Educar com 
Consciência! Os alunos são incentivados a desenvolver o espírito de li-
derança e de empreendedorismo, sem perder o foco na preservação do 
meio ambiente. 

Um dos destaques é a cooperativa criada para a produção de sabão em 
barra ecológico, fabricado a partir de óleo de cozinha usado e coletado 
junto à comunidade. O Spubom, marca escolhida para o produto, é ven-
dido em feiras escolares e comunitárias. A renda da comercialização do 
sabão ecológico é utilizada em novos projetos da escola. Os estudantes 
também mantêm uma horta orgânica no terreno do centro educacio-
nal, cultivada a partir de tecnologias limpas e sustentáveis. A produção é 
aproveitada na merenda escolar e em campanhas de auxílio às famílias 
mais necessitadas do município.

O braço socioambiental da Aplub incentiva também o desenvolvimen-
to educacional. A entidade colabora com a biblioteca comunitária Barca 
dos Livros, de Santa Catarina, que tem como principal objetivo facilitar 
o acesso ao livro e à leitura, por meio do atendimento diário e gratuito 
à comunidade. Com isso, promove a formação de leitores e de media-
dores de leitura. A Barca dos Livros é mantida pela Sociedade Amantes 
da Leitura, que defende a importância da leitura para o desenvolvimento 
comunitário e individual. Inaugurado em 2 de fevereiro de 2007, o espaço 
possui um acervo com mais de 8 mil livros catalogados e 3 mil exempla-
res em fase de catalogação. 

Na área cultural, um dos projetos benefi ciados é o do Procurando Riso 
Companhia Teatral (PRCT), de Santa Catarina, que realiza apresentações 
gratuitas em escolas públicas da peça Confusões entre o Céu e a Terra. 
Os recursos colaboram com o transporte, cachês dos atores e toda es-
trutura necessária para a produção do espetáculo.

A iniciativa promove a vivência de uma turnê teatral e a experiência do 
convívio em grupo aos estudantes que atuam no espetáculo, além de 
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levar apresentações teatrais a um público que tem difi culdade de acesso 
a esse gênero cultural. O projeto possibilita, ainda, o intercâmbio entre 
estudantes de escolas da rede pública da Grande Florianópolis partici-
pantes do Projeto Escola Aberta do Governo Federal. 

Assistência Médica Internacional - Amil
A Amil promoveu, em 2010, o atendimento móvel de profi laxia bucal e 
acuidade visual para crianças de 2 a 12 anos das escolas municipais do 
Rio de Janeiro. As que apresentaram algum défi cit visual receberam gratui-
tamente óculos, e todas ganharam kits dentais. No total, desde que o pro-
grama foi adotado, em 2007, mais de 20 mil crianças foram contempladas 
com o projeto Amilguinhomóvel. Apenas em 2010, foram atendidas cerca 
de 6 mil estudantes e o valor do investimento foi de R$ 210.035,78. 

O programa é realizado em parceria com a Prefeitura do Rio e a Coorde-
nadoria Regional de Educação. Alguns funcionários da Amil atuam como 
voluntários. Além disso, a empresa também patrocinou o projeto Saúde 
Nota 1000, uma parceria da Amil Resgate com o Departamento de Re-
cursos Humanos, que objetiva ensinar - tanto na teoria quanto na prática 
- conceitos sobre cidadania, primeiros socorros e saúde em geral. Este 
projeto ocorre de forma continuada desde 1998. Apenas em 2010 foram 
despendidos R$ 1.246,00, atendendo 160 adolescentes. Funcionários 
da Amil atuaram como voluntários. O projeto Saúde Nota 1000 ocorre 
bimestralmente.

Assurant Seguradora
Ao longo de 2010, a Assurant Seguradora participou da corrente de so-
lidariedade pelas comunidades atingidas pelas enchentes, tanto no Rio 
de Janeiro como no Nordeste. Em abril, foram arrecadados produtos de 
higiene pessoal para os desabrigados pelas enchentes no Rio de Janeiro, 
benefi ciando cerca de 50 atingidos, e no Nordeste foram arrecadados 
R$ 1.080,00 – entre os funcionários e colaboradores da empresa – que 
benefi ciaram aproximadamente 30 famílias atingidas pelas chuvas. 

Além disso, a pedido da Associação de Assistência à Criança Defi cien-
te, a Assurant também patrocinou a festa de confraternização para os 
atendidos pela AACD – Unidade Itaim (SP), doando R$ 5.117,00. Funcio-
nários da seguradora foram voluntários na festa, à qual compareceram 
cerca de 700 pessoas.
 
Em 2010, a Seguradora também praticou ações voltadas à educação e à 
economia socioambiental, com ênfase na sustentabilidade e no combate 
ao desperdício, como, por exemplo, a diminuição do uso de material im-
presso, o reaproveitamento de papel usado e a separação do lixo e dos 
resíduos, posteriormente enviados para reciclagem.



193

Responsabilidade Social

Azul Companhia de Seguros Gerais
O Dia Azul é um evento de caráter humanitário e social, pelo qual a Azul 
Companhia de Seguros Gerais procura atenuar as necessidades de pes-
soas carentes, por meio de ações específi cas de apoio. Esta iniciativa é 
desenvolvida pela companhia desde 2005. Desde então, duas vezes ao 
ano, geralmente nos meses de maio e novembro, os colaboradores e 
corretores da Azul Cia de Seguros promovem campanhas de doações 
a instituições sem fi ns lucrativos e realizam trabalhos em comunidades 
pobres. Estas ações foram desenvolvidas em abril e novembro de 2010, 
no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

A Companhia também criou o Comitê de Sustentabilidade, para reavaliar 
as suas ações e considerar possíveis melhorias. Passou a ser realizada 
mensalmente a apresentação das demonstrações contábeis, com aná-
lise do Balanced Scored Card (BSC) e índices de acompanhamento e 
desenvolvimento da empresa, disponibilizado para todos os colaborado-
res. A Azul procurou ainda, ao longo de 2010, diminuir o uso de material 
impresso; reaproveitar papel usado; economizar energia elétrica; praticar 
o uso racional de computadores e impressoras e, também, separar lixo e 
resíduos, enviando-os para reciclagem.

Banestes Seguros 
Em 2010, a Banestes Seguros fez doação para uma Instituição Social 
participante do Fundo da Infância e Adolescência - FIA, no valor de         
R$ 15.000,00.

Berkley Seguros
O Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC), 
de São Paulo, foi a instituição que a Berkley Seguros elegeu para apoiar 
em 2010. O GRAACC é uma instituição sem fi ns lucrativos, criada para 
garantir a crianças e adolescentes com câncer o direito de alcançar todas 
as chances de cura com qualidade de vida, dentro dos mais avançados 
padrões científi cos.

O Hospital do GRAACC realiza cerca de 2.500 atendimentos mensais, 
entre consultas, procedimentos ambulatoriais, sessões de quimioterapia, 
cirurgias, transplantes de medula óssea, entre outros. Além de diagnos-
ticar e tratar o câncer infantil, o GRAACC atua no desenvolvimento do 
ensino e da pesquisa. Pelos relevantes serviços prestados à sociedade, 
a instituição obteve o certifi cado do Ministério do Desenvolvimento Social 
e de Combate à Fome e a certifi cação do Conselho Nacional de Assis-
tência Social.
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Brasilcap Capitalização
A responsabilidade socioambiental é um dos valores da Brasilcap Ca-
pitalização, por acreditar que pode contribuir ativamente para o desen-
volvimento do País. A companhia está alinhada às melhores práticas de 
mercado e prioriza a sustentabilidade e a governança corporativa, esti-
mulando o crescimento sustentável. Projetos apoiados:

BB Educar – Programa de alfabetização de jovens e adultos da Fun-
dação Banco do Brasil. A iniciativa, que acontece em todo o território 
nacional, benefi cia jovens a partir de 15 anos, sem limite máximo de 
idade. O apoio da Brasilcap começou em 2001 e em 2010 destinou                                   
R$ 473.194,53 ao projeto.

Projetos Relacionados à Água - Recursos Hídricos – O apoio a diver-
sos projetos relacionados à água, a partir de repasses de parte das vendas 
dos produtos Ourocap Estilo Flex e Ourocap Estilo Prêmio. Já foram des-
tinados R$ 643.452,15 para nove iniciativas selecionadas, que contribuem 
para a prevenção de desastres provocados pelas chuvas, para a elimina-
ção de contaminações de solos e para a prevenção de doenças.

Água Coletiva II – O projeto consiste na construção de 100 cisternas 
de placas para a captação de água de chuva, contemplando, também, 
a construção de 13 unidades habitacionais e de uma sede para desen-
volvimento da produção de artesanato da comunidade quilombola. Ao 
todo, 600 pessoas são atendidas diretamente pela ação, que engloba 
as cidades de Brejinho, Casinhas, Glória do Goitá, Itaquitinga, Jataúba, 
Pesqueira, Santa Cruz do Capibaribe, Surubim e Santa Terezinha. O in-
vestimento da Brasilcap foi de R$ 139.071,40.

Aprendendo a Competir do Instituto Paidéia – O projeto acontece em 
Guarulhos e oferece, durante 14 meses, oportunidade para crianças en-
tre sete e 16 anos  participarem de atividades esportivas como  futebol, 
tênis e judô.  O investimento na ação, em 2010, foi de R$ 204.000,00.

Projeto Escolinha de Vôlei da Adriana Samuel – A escolinha de vôlei 
de praia de Adriana Samuel entende que o esporte pode ser um ele-
mento relevante no processo de educação e formação de crianças e 
jovens. A iniciativa, que existe desde 2004 na Praia de Copacabana, tem 
como objetivo reduzir a evasão escolar e melhorar o aproveitamento dos 
alunos.O público-alvo do projeto engloba crianças e jovens de 8 a 14 
anos, preferencialmente de escolas públicas. Em seis anos de existência, 
cerca de 500 crianças e adolescentes participaram da ação. O investi-
mento da Brasilcap no projeto, em 2010, foi de R$ 104.400,00.

A Brasilcap também fez patrocínios pontuais em 2010, como de                      
R$ 95.637,00 para o Espaço Jovem Cidadão. O projeto tem o intuito de 
promover a melhoria da qualidade de vida e inclusão social de adoles-
centes em situação de vulnerabilidade, propagando e compartilhando 
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informações em um espaço aberto, participativo e democrático, benefi -
ciando 1.900 adolescentes, de 12 a 17 anos, estudantes de escolas pú-
blicas das Zonas Oeste e Norte do Rio de Janeiro. A companhia também 
doou R$ 20.000,00 para as vítimas das chuvas de abril de 2010 e ainda 
doou 90 monitores para a Casa Ronald McDonald.

BrasilPrev Seguros e Previdência
Por ter a educação fi nanceira na essência de seu negócio, a Brasilprev esco-
lheu este tema como eixo central de sua atuação social. Assim, criou o Projeto 
de Vida na Ponta do Lápis, uma iniciativa com apoio da Escola de Negócios 
Trevisan, que leva palestras à comunidade, ministradas por universitários de 
diversas instituições educacionais do país. O projeto foi lançado no segundo 
semestre de 2010 e tem duração prevista de dois anos. O objetivo é levar 
educação fi nanceira, por meio de cursos presenciais, para jovens de escolas 
públicas e privadas, bem como para membros de associações de bairros e 
outras entidades de São Paulo, capital emunicípios do ABC paulista.

Para isso, voluntários da companhia, em parceria com a Trevisan, come-
çaram a treinar 120 multiplicadores selecionados de empresas juniores 
das faculdades Trevisan e outras relevantes instituições de ensino do 
País. Estes ministrarão 1.090 palestras ao longo de 18 meses, o que sig-
nifi ca alcançar quase 55 mil pessoas. O projeto é 100% fi nanciado pela 
Brasilprev. Em 2010, 1.504 pessoas foram atingidas pelo programa. Ao 
término do projeto, a meta é alcançar 55.000 pessoas. O investimento 
em 2010 foi de R$ 255.305,00.

Brasilveículos Companhia de Seguros
A Brasilveiculos Companhia de Seguros, ratifi cando sua política de Res-
ponsabilidade Social, patrocinou em 2010 várias instituições em diferen-
tes atividades e, por meio do programa de voluntariado, também partici-
pou de algumas ações relevantes de solidariedade. 

A seguradora apoiou o projeto Água Coletiva, que tem como proposta a 
construção de 200 cisternas no semi-árido pernambucano, localizadas 
nos municípios de Manari, Caetés, Itaíba, Serra Talhada e Pesqueira (co-
munidade quilombola). O projeto promove ainda o replantio da vegetação 
da caatinga e oferece capacitação profi ssional na área da construção civil 
às famílias envolvidas, tanto na construção das cisternas quanto nas 13 
casas previstas pelo projeto na comunidade quilombola de Pesqueira.

O Água Coletiva tornou-se uma referência por pensar soluções que, além 
de atenuar os efeitos da estiagem, interfi ram na qualidade da água ser-
vida. O projeto é pioneiro na utilização de um sistema de fi ltragem para 
redução de agentes contaminantes, composto por um recipiente de 100 
litros disposto entre a calha de coleta e a cisterna.
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O valor despendido pela Brasilveículos em 2010 foi de R$ 139.071,40. 
O projeto foi apresentado pelo Comitê de Cidadania dos Funcionários 
do Banco do Brasil (PE), Instituto Cooperforte, Brasilcap, BrasilPrev e 
Aliança do Brasil.                    
         
Em abril, voluntários da empresa ajudaram a arrecadar material de hi-
giene pessoal e limpeza para os atingidos pelas chuvas nos municípios 
do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo. Além disso, todas as doações 
de seu corpo de colaboradores foram duplicadas pela empresa, numa 
demonstração de seu compromisso com cidadania e preocupação com 
o bem-estar da sociedade em geral. Foram doados pela Companhia 400 
cobertores e 300 colchonetes, material de higiene pessoal e limpeza, 
além de R$ 39.000,00, equivalentes a R$ 5,00 por cada apólice emitida 
no período da campanha, depositados nas contas abertas pelo Banco 
do Brasil SOS RIO e SOS Niterói. 

Também o projeto Doutores da Alegria foi patrocinado pela Brasilveículos, 
por meio do apoio do Ministério da Cultura, mediante enquadramento do 
projeto na Lei Rouanet de incentivo à cultura. O pedido foi realizado por 
meio da Parâmetro Consultoria, que atua na busca de patrocinadores e 
parceiros para os Doutores da Alegria. Através da arte do palhaço, desde 
1991 os integrantes do projeto levam alegria às crianças hospitalizadas, 
seus pais e profi ssionais de saúde, nutrindo esta forma de expressão 
como meio de enriquecimento da experiência humana. O valor despendi-
do foi de R$ 50.000,00, que permitiram o atendimento de 2.500 crianças 
internadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Ao 
todo, em 2010, os Doutores da Alegria visitaram 74.216 crianças.

A Brasilveículos em 2010 também apoiou várias atividades para crianças e 
jovens e da comunidade do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho 
(RJ), aí incluídas o apadrinhamento de crianças do Projeto Juramento Cres-
cendo com Cristo (com doação de kits, de roupa, calçado e brinquedo); 
a comemoração do Dia das Crianças; o evento Arte e Saúde Itinerante, 
na Semana Nacional de Trânsito. Em paralelo, a Brasilveículos doou uma 
coleta seletiva para a Associação Catadores de Lixo do Centro do Rio.
        

Capemisa Seguradora de Vida e Previdência
Ao longo de 2010, a Capemisa Seguradora de Vida e Previdência patroci-
nou 100 atletas do Instituto Reação, fundado pelo judoca campeão mun-
dial Flávio Canto, em comunidades carentes no Rio de Janeiro. 

Também co-patrocinou, em parceria com a Secretaria de Turismo, a Or-
questra Filarmônica do Brasil (Fibra), atingindo cerca de 1.300 pessoas 
que assistiram dois concertos abertos ao grande público em 2010. A 
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entrada foi gratuita e o objetivo deste projeto é levar a música clássica ao 
alcance de toda a população.

Além dessas ações externas, a companhia desenvolve o projeto de Res-
ponsabilidade Social Interna Capemisa, um conceito que destaca a im-
portância dos aspectos sociais do colaborador na Capemisa. Algumas 
das ações desenvolvidas: promover um trabalho decente através de 
programas de qualifi cação e empregabilidade, saúde do colaborador e 
incentivo ao voluntariado.

Compreender a relação entre as questões sociais e os Recursos Huma-
nos da empresa é uma ação relevante, que compreende a importância 
do trabalho na construção das relações, e da identidade no desenvolvi-
mento do indivíduo. A empresa possui 681 colaboradores, sendo 433 na 
Matriz (RJ) e 248 nas Sucursais. Ao todo são 36 Sucursais presentes em 
todas as capitais do Brasil e algumas outras cidades. O custo deste pro-
jeto foi partilhado com os colaboradores da Capemisa e o valor despen-
dido em 2010 foi de R$ 130.000,00. Em 2010, a Capemisa desenvolveu 
três grandes projetos para seu público interno:

Educação: investiu em Benefício Educação fi nanciando 70% e 80%, res-
pectivamente, da graduação e pós-graduação dos seus colaboradores, 
com 71 benefi ciados, envolvendo investimento de R$ 119.000,00 por se-
mestre.

Saúde: promoveu integralmente o programa Vigilante do Peso para a 
saúde e bem-estar do seu público interno, contemplando 33 benefi cia-
dos e exigindo investimento de R$ 6.000,00.

Ação Voluntária: co-participação em doações e eventos em instituições 
sociais responsáveis por crianças, idosos e adultos com defi ciência, com 
287 assistidos. Houve a participação de aproximadamente 200 colabo-
radores, envolvendo investimento de R$ 5.000,00.

A Capemisa praticou várias ações para evitar o desperdício e promo-
veu Seminário sobre Ética e Transparência para todo corpo Gerencial e 
colaboradores, atingindo 150 participantes, envolvendo investimento de      
R$ 10.000,00.

Cardif do Brasil
As empresas Cardif do Brasil Vida e Previdência, Cardif do Brasil Segu-
ros e Garantias e Luizaseg Seguros apoiaram, em 2010, a Associação 
Desportiva para Defi ciente (ADD), localizada em São Paulo, por meio do 
Projeto Cesta 3. A doação foi de R$ 63.622,67, atendendo aproximada-
mente 120 crianças com defi ciência motora, visual, intelectual, de baixa 
renda, com idade entre seis e 18 anos. 
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O objetivo do programa é proporcionar a aquisição de valores educacio-
nais através do esporte adaptado para crianças defi cientes, estimulando 
o desenvolvimento físico, social e psicológico contribuindo, assim, para 
a inclusão social e o desenvolvimento integral. Dentre as modalidades 
praticadas estão o basquete sobre cadeira de rodas, natação, atletismo, 
judô e ginástica rítmica. O grupo também adotou várias práticas internas 
voltadas à Educação e Economia Sócio-Ambiental, à Sustentabilidade e 
ao Combate ao Desperdício.

Centauro Vida e Previdência
Atendendo à solicitação da Associação AlírioPfi ffer, a Centauro fi nanciou, 
em 2010, a compra de equipamentos médicos para pacientes de pouca 
idade, para o Serviço de Transplante de Medula Óssea do Hospital de 
Clínicas da Universidade Federal do Paraná. O valor despendido foi de 
R$ 10.000,00. Esta ação benefi ciou todos os pacientes de pouca idade 
internados nesta ala do Hospital de Clínicas. A importância deste projeto, 
que atende pacientes a partir dos 15 dias de vida, deve-se ao fato do 
STMO – ao longo dos anos – ter se transformado em Centro de Excelên-
cia em doenças raras infantis.

CesceBrasil Seguros de Garantias e Crédito
A CesceBrasil co-patrocinou, em novembro de 2010, a 14a Copa Rey da 
Espanha, a mais antiga competição de golfe do Brasil não vinculada a um 
clube ou federação, com investimento de R$ 15.000,00, benefi ciando 
três instituições: 

•  Rosália Castro, em São Paulo, que assiste os idosos da coletividade 
espanhola desde 1981. No local residem 150 idosos;

•  Residência Santiago Apóstol, no Rio de Janeiro, que assiste idosos de-
samparados, melhorando seu aspecto social, emocional e psicológico. 
No local residem 160 idosos; 

•  Centro da TerceraEdad Manuel Antas Fraga, situado no Hospital 
Español de Salvador (BA), fundado em 1881, que tem o objetivo de 
assistir os idosos menos favorecidos.

Além disso, a empresa também custeou integralmente a doação de mó-
veis para a Casa Jesus Amor e Caridade – Larzinho, localizada em Casa 
Verde, na cidade de São Paulo. Esta instituição desenvolve projetos só-
cio-educativos para jovens e adultos que incluem cursos de capacitação, 
aulas de cidadania, reforço escolar e atendimento para crianças e jovens 
com defi ciência.
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Chubb Seguros Cia de Seguros
Desde sua fundação, há 165 anos, a Chubb Seguros está comprometi-
da com a valorização do ser humano e o respeito à vida. Essa postura, 
que faz parte do DNA da empresa, refl ete-se em iniciativas que foram 
reunidas no projeto Por Um Mundo Melhor, baseado em pilares como 
engajamento social, consciência ecológica, olhar sobre as diferenças e 
compromisso com o amanhã. 

No aspecto ambiental, a companhia priorizou o foco em consumo res-
ponsável, voltado ao uso consciente e racional de recursos e energia; no 
compromisso com o amanhã, que levou à seleção de empresas fornece-
doras consideradas “verdes”; e na consciência ecológica, promovida por 
meio da educação e conscientização. O bom resultado dessas iniciativas 
aparece na pesquisa sobre sustentabilidade realizada em 2010, que teve 
a participação de 70% dos colaboradores e mostrou o envolvimento des-
ses profi ssionais com o tema.

Além disso, foi estabelecida a meta de incentivar o plantio de um milhão 
de novas árvores em cinco anos. Para tanto, a companhia buscou apro-
ximar os clientes das práticas sustentáveis e enviou a cada cliente um 
minicard com sementes de Jacarandá Mimoso, árvore nativa do sul do 
País e ameaçada de extinção. 

No aspecto social, a seguradora realizou, em 2010, uma série de ações 
para conscientizar e promover uma cultura de responsabilidade, baseada 
no engajamento social, aspecto voltado à qualidade de vida dos cola-
boradores e às ações corporativas de fi lantropia, mantendo sempre um 
olhar sobre as diferenças, para promover o respeito às pessoas e suas 
características individuais.

Entre os destaques, está a campanha Natal Solidário, que contou com a 
participação voluntária de colaboradores, que atuaram como padrinhos ou 
madrinhas de crianças ou idosos carentes. Com a iniciativa, mais de 170 
kits de Natal com brinquedos e produtos de higiene foram entregues às 
instituições parceiras Lar Sonho de Criança, Casa do Amparo, Associação 
Benefi cente de Amparo ao Idoso Caminho da Vida, Lar de Idosos São Se-
bastião e Casa Modelo de Apoio à Criança com Câncer – CAMACC. 

Outra ação importante foi a participação da Chubb no projeto Educar - 
Educação com Arte e Cultura, criado pela Associação Casa de Barro. 
A seguradora, junto com outras empresas, custeou, ao longo do ano, o 
funcionamento do Centro Cultural Casa de Barro, que oferece a jovens e 
crianças de baixa renda dos bairros do Cambuci e Liberdade, em São Pau-
lo, atividades como aulas de dança, capoeira, música, teatro, artesanato, 
literatura e poesia, informática, além de apresentações e shows gratuitos.
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Com um leque de ações abrangendo os aspectos sociais e ambientais, 
a Chubb reafi rma a consciência da importância de seu papel na criação 
de uma sociedade mais sustentável e justa.

Coface do Brasil Seguros de Crédito Interno
A Coface desenvolveu, em 2010, o programa Coface Sustentável, que 
tem como objetivo fortalecer o compromisso da empresa com os temas 
da sustentabilidade e responsabilidade social. O programa baseia-se nos 
três pilares fundamentais (o chamado Triple BottomLine) da Sustentabi-
lidade, quais sejam a Sustentabilidade Social, Ambiental e Econômica. A 
integração das dimensões sociais, ambientais e econômicas é baseada 
no engajamento dos funcionários e clientes na construção de uma nova 
visão estratégica e humanitária. A empresa também patrocinou em 2010 
o Coface Trade AID, que, ao longo de seis meses, atingiu mais de 300 
crianças do Centro de Promoção Social Bororé e da ONG Geração Vida 
Nova. O valor do investimento foi de R$ 6.000,00. 

Companhia de Seguros Aliança da Bahia
A Cia. de Seguros Aliança da Bahia adotou várias ações ambientais em 
2010, como a economia de energia elétrica, incluindo elevadores e ar-
condicionado; o uso racional de computadores e impressoras e a sepa-
ração de lixo e resíduos, encaminhando-os para reciclagem.

Companhia de Seguros Aliança do Brasil 
Ao longo de 2010, a Companhia de Seguros Aliança do Brasil realizou 
várias ações socioambientais em diferentes regiões do País. 

A Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Defi ciência, de Funcio-
nários do Banco do Brasil e da Comunidade – APABB, nos estados de 
Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
São Paulo e Sergipe foi apoiada em 2010, através do Projeto Movimento. 
O projeto propõe melhorar o atendimento e as opções de desenvolvi-
mento das pessoas com defi ciência, por meio da capacitação dos pro-
fi ssionais de esporte e lazer da APABB. O investimento foi realizado na 
infraestrutura necessária para a implantação do projeto em dois núcleos 
regionais – Sergipe e Paraná – além do incremento nos cinco núcleos 
regionais onde o Projeto Movimento já está implantado.

Outro programa apoiado foi o AABB Comunidade, que consiste na pro-
posta de complementação educacional, baseada na valorização da cul-
tura do educando e de sua comunidade. Essa complementação é efe-
tivada por meio de atividades lúdicas desenvolvidas em torno de áreas 
como saúde e higiene, esporte e linguagens artísticas, possibilitando a 
construção de conhecimentos e o acesso à cidadania. Com fundamen-
tação no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, o programa, que 
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tem como objetivo fundamental a complementaridade escolar e a inser-
ção social, atende a crianças e adolescentes na faixa etária de sete a 18 
anos incompletos. Ao longo de dez meses de 2010, o programa atingiu 
cerca de 100 crianças. O custo foi partilhado com a AABB.

Em Pernambuco, a Companhia apoiou o projeto Água Coletiva III, que já 
é apoiado desde 2009. O objetivo do projeto é garantir água potável du-
rante todo o ano para a população atendida, além de capacitar pessoas 
das comunidades como ajudante de pedreiro, possibilitando a geração 
de emprego e renda para as famílias atendidas por meio da construção 
de cisternas. Além disto, o projeto prevê a construção de 13 casas com 
cisternas e mais uma sede na Comunidade Quilombola Negros do Osso 
- Pesqueira) onde moram 50 famílias. No local serão expostos e vendi-
dos artesanatos feitos pelos moradores na comunidade, para geração de 
renda familiar. Os custos foram partilhados com a Brasilprev e a Brasil-
cap, benefi ciando 200 famílias.

No campo esportivo, a Companhia de Seguros Aliança do Brasil patroci-
nou outros projetos. É o caso do Judô com Tranquilini, em Brasília (DF), 
que tem como objetivo permitir o acesso à prática deste esporte em 
horário alternado às aulas, ajudando na formação de cidadania e como 
incentivo ao melhor rendimento escolar e a não evasão do ensino. Foram 
benefi ciados cerca de 50 alunos, de ambos os sexos, entre sete e 18 
anos. O custo foi partilhado com outros doadores da entidade. O Clube 
de Basquete de Ponta Porã – Porãbask, em MS, também foi apoiado. O 
patrocínio foi utilizado na compra de uniformes, lanches, excursão e par-
ticipação em campeonatos regionais. O apoio estendeu-se à realização 
de aulas de basquete, educação física e treinamento para campeonatos. 
O ginásio em que o clube treina foi construído com patrocínio da Compa-
nhia de Seguros Aliança do Brasil entre 2008 e 2009.

As ações sociais da Aliança do Brasil benefi ciaram ainda as seguintes 
instituições: Associação Desportiva para Defi cientes - ADD (SP); Confe-
deração Brasileira de Surdos (MG); Grupo de Assistência Tecnológica à 
Criança Especial – GACE (SP); Instituto da Criança (RJ); Minha Casa, em 
Petrópolis (RJ); Nossa Cooperarte, na comunidade de Vila Prudente (SP); 
Projeto Mandacaru, em Ribeirão Preto (SP) e Projeto Pense Alto (RJ).

Além destas ações, a companhia também realizou a compensação am-
biental das emissões de gases de efeito estufa, processo iniciado em 
2007. O objetivo do projeto é a compensação ambiental das emissões 
de gases de efeito estufa relativas à sua operação. A metodologia com-
preende o restauro fl orestal nativo em áreas de preservação permanente 
degradadas na região de São Francisco Xavier, Vale do Paraíba. Funcio-
nários da seguradora atuam no programa como voluntários. 
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Companhia Excelsior de Seguros
Diversas ações culturais, educativas e esportivas foram apoiadas pela 
Companhia Excelsior de Seguros em 2010. Entre elas, a Companhia de 
Dança Andarilho, de Recife (PE) e o Movimento Pró-Criança. O valor des-
pendido ao longo de 2010 (aqui incluído a parte a ser investida em algu-
mas ações em 2011) foi de R$ 24.000,00. 

O apoio para a Companhia de Dança Andarilho, composta por 25 jovens 
carentes, foi realizado por meio de um programa composto por aulas 
práticas de orquestra, percepção melódica e teoria musical, além de au-
las de ética, cidadania, revitalização familiar, informática e artesanato.

O XIII Virtuosi – Festival Internacional de Música de Pernambuco também 
foi apoiado pela seguradora, que investiu R$ 15.000,00, benefi ciando 
cerca de 20.000 pessoas, que puderam assistir espetáculos de música 
clássica, neo-clássica e clássica contemporânea, apresentadas na edi-
ção de 2010 do Festival.

 O Teatro de Santa Isabel, em Recife, e o Convento de São Francisco, em 
Olinda, foram palcos para o XIII Virtuosi. As apresentações aconteceram 
de 13 a 19 de dezembro de 2010, com grandes nomes da música clás-
sica internacional e com novidades para o público brasileiro.  

Mesmo com um orçamento reduzido, o Festival Virtuosi tem-se ampliado. 
Agora são quatro festivais anuais e, em 2011, Salvador ganhará a sua edi-
ção. Os recursos despendidos em 2010 foram de 400 mil reais.  

Ainda em 2010, a Excelsior apoiou com R$ 12.000,00 o Festival Interna-
cional do Circo, em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco. 
O festival foi visto por aproximadamente 30 mil pessoas em Pernambuco 
e na Paraíba. 

Alinhada com a preocupação ambiental, a Excelsior ainda praticou várias 
ações sustentáveis, como a utilização de papel reciclado e certifi cado; a 
diminuição do uso de material impresso, o reaproveitamento do papel usa-
do; a economia de energia elétrica, fazendo uso racional de computadores 
e impressoras, sem esquecer do recolhimento de descarte eletrônico.

Confederação Nacional das Seguradoras - CNSeg
Em 2010, a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, 
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg) 
renovou o apoio ao Instituto João Ferraz de Campos (IJFC), que, desde 
2006, mantém o projeto social na Creche Maria Beralda, na Cidade de 
Deus, uma das áreas mais carentes de investimentos sociais no Rio de Ja-
neiro, consolidando os acertos e complementando os serviços prestados.
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A CNSeg deu continuidade à parceria assumida pela Federação Nacional 
das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização (Fenaseg) e, após 
cinco anos de trabalho, a Creche Maria Beralda já é citada como exem-
plo em educação infantil, em função de uma estrutura organizada, uma 
equipe técnica séria e atuante, comprometida com os resultados.

Atualmente a creche atende 186 crianças: 18 no Berçário; 40 em duas 
turmas de Maternal I; 62 crianças em dois Maternais II e 66 crianças em 
três grupos da Pré-escola.

Além das atividades de rotina, destacam-se as seguintes atividades ocor-
ridas em 2010:

• Atendimento odontológico às crianças da Creche, incluindo trabalho de 
prevenção e conscientização da saúde bucal;

• Prática de atividades físicas orientadas por profi ssional habilitado, com 
resultados muito positivos no desenvolvimento motor e na socialização 
das crianças;

• Colônia de Férias, cineminha, teatro, hora do conto, banho de man-
gueira, etc;

• Realização da III Olimpíada Maria Beralda, com vários jogos envolvendo 
crianças e adultos como acerte os alvos;

• Programação da Semana da Criança com diversas brincadeiras e ativi-
dades. 

A Fenaseg/CNSeg iniciou este projeto social na Cidade de Deus em 
2003, com foco em Educação e Saúde, atendendo um convite feito pela 
Associação Comercial do Rio de Janeiro.
 
Em 2005, os moradores da Cidade de Deus defi niram como prioritária 
a recuperação e revitalização da Creche Maria Beraldo, criada pela FIA/
RJ (Fundação para Infância e Adolescência), que estava ameaçada de 
fechar. Em 2006, a Fenaseg/CNSeg iniciou suas atividades por meio de 
convênio fi rmado com a FIA e o Instituto João Ferraz de Campos.

Os objetivos estabelecidos para o projeto em 2006 permanecem válidos 
até hoje: 

• dar oportunidade a 156 crianças e 30 bebês, de dez meses a cinco 
anos, de um desenvolvimento físico e psicossocial adequados às ida-
des cronológicas; 

• oferecer assistências médica, farmacêutica, odontológica, psicológica 
e alimentar priorizando o desenvolvimento dentro de padrões normais;

• gerar trabalho e renda, quando possível, respeitando a singularidade da 
comunidade.
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Confi ança Companhia de Seguros
Dando continuidade ao programa iniciado em 2006, a Confi ança Com-
panhia de Seguros apoiou, em 2010, o Centro de Integração da Crian-
ça Especial, de Porto Alegre. O valor despendido foi de R$ 6.000,00, 
atingindo um a dois alunos por mês. A entidade tem foco no auxílio ao 
desenvolvimento de crianças portadoras de necessidades especiais.

Entidade Luterana de Previdência Privada Luterprev
A Luterprev, ciente de que pode e deve contribuir para a sociedade, e in-
tegrada aos ideais que fazem parte da história da entidade, cujas origens 
estão ligadas à Igreja Evangélica de Confi ssão Luterana no Brasil (IECLB), 
tem participado ativamente de ações socioambientais. 

O Programa de Comunidades Autossustentáveis (ProCAS) foi lançado 
em 2009 e tem como objetivo apresentar às comunidades eclesiásti-
cas, independente de sua denominação, caminhos viáveis para a con-
quista da sustentabilidade, capacitando-as para gestões atualizadas e 
efi cientes. Entre as iniciativas do programa, já foram realizados dois cur-
sos direcionados aos responsáveis pela administração de paróquias e 
comunidades de dois sínodos da IECLB, no Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina, integralmente patrocinados pela Luterprev. Os municípios que 
já foram benefi ciados pelo ProCAS são: São Leopoldo (RS), Novo Ham-
burgo (RS), Sapucaia do Sul (RS), Sapiranga (RS), Campo Bom (RS), 
Canoas (RS), Esteio (RS), Tramandaí (RS), Porto Alegre (RS), Blumenau 
(SC), Itajaí (SC), Brusque (SC), Balneário Camboriú (SC), Pomerode (SC), 
Benedito Novo (SC), Gaspar (SC) e Rio dos Cedros (SC). Em 2010, o 
ProCas atingiu diretamente 90 pessoas e indiretamente 90.455. O valor 
despendido no ano foi de R$ 41.457,39.

Atualmente, grande parte das pessoas já consegue perceber a impor-
tância de se preparar para o futuro; no entanto, a recusa mais frequente 
na hora de fazer um plano de aposentadoria ainda é a falta de dinheiro. 
Assim, surgiu o programa Educação Financeira. O desafi o é ensinar – 
muito mais do que informar –, fornecendo os instrumentos necessários 
para que crianças, jovens e adultos saibam como planejar e administrar 
o futuro. As instituições de ensino são parceiras. O principal objetivo do 
PEF Luterprev é estimular crianças, jovens e adultos na compreensão da 
realidade econômico-fi nanceira e na construção da cidadania. 

Os conteúdos são desenvolvidos de forma multidisciplinar pelas escolas, 
respeitando o currículo escolar e lançando desafi os de acordo com a vi-
vência de cada um. Entre as ações desenvolvidas pelo programa, pode-
mos relacionar: pesquisar e comparar preços de produtos no comércio; 
identifi car as despesas realizadas pela família com alimentação, energia 
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elétrica e água; analisar as vantagens e desvantagens nas compras à vista 
ou a prazo; e debater as relações de consumo. Da mesma forma, são 
apresentados temas inovadores como empreendedorismo, relações inter-
nacionais, mercado e formação de preços, sustentabilidade, entre outros.

As instituições podem desenvolver o programa como um tema transver-
sal ou como um novo componente curricular – sob a forma de atividades/
horas complementares, disciplinas eletivas ou ofi cinas. Assim, foi desen-
volvido o Caminhos para o PEF, denominação para o conteúdo do plano 
de estudos com seus eixos temáticos e competências. Desde o fi nal de 
2008, com o processo de reestruturação do programa, o Caminhos para 
o PEF foi revisto e atualizado, ganhando um viés econômico-fi nanceiro 
de peso maior e incorporando temas de vanguarda para o ambiente es-
colar. Em 2009, a Luterprev fi rmou parceria com o Conselho Regional 
de Economia do Rio Grande do Sul (Corecon-RS). Em 2010, a entida-
de aberta de previdência privada visitou todas as instituições de ensino 
conveniadas com palestras sobre os diversos eixos temáticos ligados a 
educação fi nanceira. Ao todo foram atingidas diretamente (incluindo pais 
e comunidade geral) 6 mil pessoas e indiretamente, 30 mil pessoas. O 
investimento realizado em 2010 foi de R$ 54.918,60.

Escola Nacional de Seguros
Consciente de seu papel social, a Escola Nacional de Seguros tem de-
senvolvido, ao longo dos anos, sérios programas de Responsabilidade 
Social.
 
Um deles é o programa Amigo do Seguro, que atingiu, em 2010, 21 jo-
vens de vários estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, 
Pará, Amapá, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Ceará e Pernambuco. Seu 
objetivo é o de dar oportunidade de qualifi cação profi ssional no mercado 
segurador a jovens de baixa renda.

O programa foi criado em 2002 pela Escola Nacional de Seguros, em 
parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Hoje, a 
Fundação Mudes é parceira do projeto no Estado do Rio de Janeiro. A 
Escola qualifi ca alunos do ensino médio de escolas públicas seleciona-
dos no cadastro do CIEE ou da Fundação Mudes (RJ) e, com o apoio das 
seguradoras, treina e oferece estágio aos estudantes. Os treinamentos 
são realizados de acordo com a demanda das empresas por estagiários. 
O investimento feito em 2010 foi de R$ 100.000,00.

Inspirada pela pesquisa A Voz dos Adolescentes, divulgada pelo Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em 2002, a Escola Nacinal de 
Seguros desenvolveu o projeto Asas para Voar, que consiste na doação 
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de livros infanto-juvenis a bibliotecas de escolas públicas do ensino fun-
damental e médio.

Segundo constatou o estudo do Unicef, que refl ete a opinião de 20 mi-
lhões de brasileiros entre 12 e 17 anos, dos 27 estados da Federação, a 
leitura não é vista como uma atividade de lazer. Do grupo, 23% não leem 
e outros 17% o fazem somente quando o professor insiste. Apenas 17% 
leem com frequência.

O projeto Asas para Voar busca contribuir para mudar essa realidade, 
estimulando o hábito da leitura entre os adolescentes e, dessa forma, 
ampliando sua cultura e senso crítico. Desde que foi lançado, em 2007, já 
benefi ciou escolas e estudantes do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul.

A Escola Nacional de Seguros mantém ainda o programa Saber Seguro, 
que tem o objetivo de facilitar o acesso dos profi ssionais de seguros à lite-
ratura especializada. Para estimular o estudo e a pesquisa entre os agentes 
desse mercado, a Escola Nacional de Seguros distribui, desde 2007, livros 
técnicos editados por ela a sindicatos de corretores e de seguradoras de 
todo o País. Os mais de 100 títulos publicados são doados às entidades 
que manifestam interesse em receber o projeto e se comprometem em 
tornar público o acesso à biblioteca e em disponibilizar estrutura física para 
as consultas. Até o momento, 48% delas participam do projeto.

O programa atinge estudantes e profi ssionais de seguros de vários esta-
dos como Rondônia, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe, Bahia, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
O investimento em 2010 foi de R$ 32.019,00. 

Excelsior Med
A Excelsior Med desenvolveu o programa Saúde na Rua entre janeiro e 
maio de 2010, nos bairros de Boa Viagem e Torre, em Recife (PE). Foi re-
alizado um investimento de R$ 6.000,00, benefi ciando cerca de 3 mil pes-
soas. Funcionários da empresa participaram da ação como voluntários. A 
Excelsior utilizou a rede intranet para divulgar notas sobre o tema. Além 
disso, a companhia também diminuiu o uso de material impresso; separou 
lixo e enviou para reciclagem; fez o recolhimento de descarte eletrônico e 
diminuiu o uso de material descartável, como copos de papel e plásticos. 

Fator Seguradora
A Fator Seguradora depositou, em 2010, R$ 250.000,00 no Fundo Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Prefeitura da Cidade 
de São Paulo (Fumcad), utilizando a Lei da Criança e do Adolescente, 
direcionando os recursos para os seguintes projetos, todos localizados 
na capital paulistana:
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• Fundação Gol de Letra, que promove Educação Integral para crianças 
e adolescentes por meio da arte, cultura, educação e esporte;

• Instituto de Reciclagem do Adolescente, que produz diversos artigos 
em papel reciclado e oferece aos adolescentes da região da favela do 
Jaguaré programas de educação para o trabalho e a cidadania;

• Associação Comunitária Auriverde, que realiza ofi cinas culturais (dan-
ça, teatro, artesanato, música e informática) para crianças carentes da 
Chácara Santo Amaro;

• Associação Alfasol – Alfabetização Solidária, com foco na Alfabetização 
e Educação de jovens e adultos;

• Programa Social Gotas de Flor com Amor, com foco no desenvolvi-
mento integral de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos por meio do 
esporte, cultura, lazer, artes, música e Tecnologias da Informação;

• Associação Vida Jovem, que desenvolve atividades lúdicas, culturais 
e educativas para crianças e adolescentes encaminhados pelos orga-
nismos de proteção integral à criança e adolescente (Vara de Infância, 
Conselho Tutelar) no bairro do Ipiranga;

• Cactus – Instituto de Educação e Cultura - Projeto Piá de Educação 
Infantil, Extra Escolar e Formação de Educadores.

Além disso, a Fator Seguradora, como parte de um programa de ações 
com foco na redução de desperdícios e Educação Ambiental, produziu, 
em 2010, informativos internos mensais para colaboradores sobre estes 
temas e sobre a utilização racional de recursos não renováveis.

GBOEX Grêmio Benefi ciente
Desde 2009, o GBOEX implantou o Projeto Ambiente Responsável e 
para isso realizou o lançamento da campanha Ambiente Responsável – 
Atitudes GBOEX para Viver Melhor, que continua em vigor.

A campanha mostra que cuidar do futuro traz resultados positivos para 
as atuais e as próximas gerações. Por meio da mudança de atitudes no 
cotidiano, é possível benefi ciar o planeta e a comunidade. É, portanto, 
um compromisso que traz benefícios para todos.

Em 2010, o planejamento contou com apresentações internas para 
conscientização dos funcionários quanto à economia de papel, energia, 
água, redução de uso de plástico, importância da coleta seletiva do lixo, 
entre outras ações. A empresa foi toda adesivada com materiais que lem-
bram, no dia-a-dia, o uso consciente dos recursos. Exemplo de atitudes 
GBOEX: evitar o desperdício de papel toalha; utilizar as escadas; separar 
o lixo; evitar o desperdício de energia e economizar água.
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Além desta campanha voltada para o público interno, o GBOEX participa 
de vários projetos sociais e de campanhas em diferentes regiões do Brasil, 
através do relacionamento de suas Unidades de Negócios e Represen-
tações (ao todo são 33), junto às comunidades locais. O grupo também 
participa das campanhas desenvolvidas pelo segmento previdenciário e 
segurador (arrecadação de livros, alimentos, roupas e brinquedos).

Com sede no Rio Grande do Sul, o GBOEX tem fortes ligações com 
projetos neste estado. Dois deles ligados à equoterapia, ou seja, ativida-
des com uso de cavalos, principalmente para pessoas especiais. Para a 
Associação Gaúcha de Equoterapia (AGE) foram doados R$ 6.000,00. A 
entidade oferece atividades de equoterapia para crianças e adolescen-
tes portadores de necessidades especiais, buscando benefícios na área 
física, no desenvolvimento psicossocial, auto-estima, confi ança, sociali-
zação, entre outros. Para o Centro de Equoterapia (Cepa), foram doados 
R$ 3.600,00, com o mesmo objetivo. 

O GBOEX apoiou ainda o Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul com 
R$ 24.000,00. Esta Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(Oscip) tem o objetivo de auxiliar a combater a fome no Brasil. A iniciativa 
do Banco de Alimentos, no combate à desnutrição e à obesidade, gera 
mais saúde, bem-estar, menor evasão, melhorando, assim, na escola, 
a diminuição da violência, gerando maior inclusão social, mais respeito, 
mais dignidade e mais cidadania. Com a doação, foram apoiadas 331 
instituições, benefi ciando aproximadamente 30 mil famílias.

O Programa de Auxílio ao Toxicômano (Pacto) gaúcho recebeu, em 2010,           
R$ 48.000,00 do Grêmio Benefi cente. O projeto atende jovens e adultos 
com dependência química, cujo objetivo social visa a prevenção, a recu-
peração, a reabilitação de dependentes de álcool e tóxicos de qualquer 
natureza, bem como o apoio aos familiares. Foram atendidos cerca de 
70 adolescentes e adultos residentes na fazenda de recuperação e foram 
realizados os atendimentos de 250 pessoas com orientação e ajuda a 
familiares.

Generali Brasil Seguros 
Em sequência à sua política de responsabilidade socioambiental, que 
busca, sobretudo, o bem-estar das pessoas e das comunidades em que 
vivem, alinhada ao compromisso com o desenvolvimento sustentável, a 
Generali Brasil Seguros, em 2010, manteve o amparo aos programas da 
Casa do Menor São Miguel Arcanjo e deu prosseguimento às ações vol-
tadas para o meio ambiente e para o Projeto de Escritório Sustentável.

A Casa do Menor São Miguel Arcanjo é uma organização sem fi ns lu-
crativos apoiada pela Generali desde 2006 e tem como objetivo resgatar 
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a cidadania de milhares de crianças e adolescentes carentes, a maioria 
vivendo nas ruas e em situação de risco pessoal. A doação em 2010 para 
a unidade de Nova Iguaçu (Baixada Fluminense) foi de R$ 30.000,00 e aju-
dou a salvar vidas e a devolver esperança a mais de 3 mil crianças e jovens 
abrigados e atendidos pela instituição, em seus programas de creches 
comunitárias, casas-lares e de ensino profi ssionalizante, entre outros.

Como em anos anteriores, a participação voluntária dos funcionários, co-
laboradores e parceiros da Generali também foi de grande importância 
para viabilizar ações sociais voltadas para as crianças e adolescentes da 
Casa do Menor São Miguel Arcanjo. Em torno do slogan “Generali e você 
– juntos na construção de um mundo melhor”, foram realizados o Projeto 
Jovens Aprendizes e as campanhas Volta às Aulas, Dia das Crianças e 
Vista Alguém Neste Natal.

Em 2010, a seguradora voltou a desenvolver programação direcionada para 
o meio ambiente, preocupada em despertar a consciência e incentivar a ado-
ção da prática do plantio de plantas, envolvendo mais de 2 mil pessoas nas 
cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Blumenau, 
Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Juiz de Fora, Volta Redonda, 
Petrópolis, Caxias do Sul e Londrina. As ações consistiram em presentear 
funcionários, corretores e prestadores de serviços com sementes de diver-
sas espécies de fl ores em pequenos envelopes, com o slogan “Plante estas 
sementes, cultive as fl ores e esperamos colher prosperidade”.

Além disso, a companhia manteve o Projeto de Escritório Sustentável: 
Reduzir, Reutilizar, Repensar. Esta ação é voltada para o público interno 
e também a fornecedores e parceiros, com o propósito de sensibilizá-los 
a adotar medidas e atitudes que reduzam o uso de energia elétrica, papel 
e água, bem como incentivar a reciclagem, contribuindo para o desenvol-
vimento da consciência sobre sustentabilidade.

Gente Seguradora
Em 2010, a Gente Seguradora prestou atendimento médico, dentário, 
exames de diagnósticos e cirurgias para várias instituições de Porto Ale-
gre. Sempre com envolvimento de funcionários como voluntários nas 
ações. Na União Israelita Porto Alegrense, foram feitos atendimentos pa-
ranove pessoas, envolvendo R$ 2.400,00. A Gente Seguradora também 
patrocinou atendimentos para 25 pessoas na Sociedade Benefi ciente e 
Cultural BeitLubavitch, despendendo R$ 3.348,00. 

Para o Lar Maurício Seligmann foram realizados atendimentos médicos e 
odontológicos de oito associados, o que representou uma doação de R$ 
3.713,00. Um total de 64 pessoas foram atendidas em 2010 no Lar de Santo 
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Antônio dos Excepcionais, o que signifi cou uma doação de R$ 24.323,55. 
Para a Associação Israelita Damas de Caridade, o valor despendido foi de 
R$ 4.334,42, prestando atendimento médico, dentário, e exames para 45 
famílias. E na Primeira Igreja Batista Brasileira de Porto Alegre, que atende 
cerca de 1.200 pessoas, a doação foi de R$ 1.000,00. 

Grupo Caixa Seguros
Nos últimos anos, o Grupo Caixa Seguros alcançou um novo patamar no 
mercado de responsabilidade socioambiental. A companhia comprovou cien-
tifi camente, através de estudo, a efi cácia de seu programa social, o Jovem de 
Expressão. Após frequentarem as ofi cinas e rodas de terapia comunitária do 
projeto pelo período de um ano, 300 jovens carentes do Distrito Federal – com 
idades entre 18 e 24 anos – fi caram menos vulneráveis à violência. 

O estudo levantou outra importante constatação: cada R$ 1 investido no 
projeto gerou um lucro de 87% para a sociedade. Em 2010, o Escritório 
das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) assumiu a gestão do 
programa, em parceria com o Grupo Caixa Seguros. 

A seguradora possui um Comitê de Responsabilidade Socioambiental 
que desenvolve ações de gestão sustentável, de acordo com as diretri-
zes do Pacto Global - documento das Nações Unidas que estabelece 
parâmetros à cidadania empresarial - e com a orientação dos indicadores 
do Instituto Ethos, conjunto de ferramentas que analisa a ação socioam-
biental da empresa no mercado.

Em 2010, o grupo também honrou o compromisso de realizar uma ges-
tão sustentável e lançou um amplo Programa Ambiental, que vai desde 
a coleta seletiva dos resíduos gerados na sua sede até programas de 
refl orestamento. Assim, se tornou a primeira seguradora brasileira a com-
pensar – por meio do plantio de árvores – a emissão de gás carbônico de 
sua matriz. O plantio anual das mudas, realizados desde 2008, garante 
à companhia o selo CarbonFree (Livre de Carbono) atestando que a em-
presa não contribui para o agravamento do aquecimento global.

E para promover a saúde física e mental dos empregados e colabora-
dores, a Caixa Seguros mantém o Programa Viva Bem, que benefi cia 
os mais de 740 empregados e 500 colaboradores. Depois de dois anos 
de existência, os índices de ausência no trabalho e de rotatividade dimi-
nuíram em quase 50%. O Programa Viva Bem oferece aos funcionários, 
ginástica laboral, massoterapia, assistência jurídica e cuidados especiais 
com as gestantes. 
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Grupo Bradesco Seguros 
O Grupo Bradesco Seguros - composto pelas empresas Bradesco Auto/
RE, Bradesco Capitalização, Bradesco Saúde e Bradesco Vida e Previdên-
cia - ofereceu ao público, em 2010, mais uma edição da tradicional  Árvore 
de Natal da Bradesco Seguros, na Lagoa, RJ, eleita pelo Guinness Book of 
Records como “a maior árvore de Natal fl utuante do mundo”. Além desse 
projeto, em 2010, o Grupo reforçou a importância da arte e da cultura com 
o Circuito Cultural Bradesco Seguros, que patrocinou importantes musi-
cais, peças teatrais, exposições e espetáculos de dança e de música.

Com foco em incentivar hábitos de vida saudáveis para a população, o 
Grupo Bradesco Seguros patrocinou o projeto Vou de Bike, que englo-
ba diversas ações voltadas para o ciclismo. Com esse mesmo foco e, 
por meio da Bradesco Capitalização, o Grupo patrocinou, em 2010, a 
Corrida e Caminhada contra o Câncer de Mama e a sétima edição da 
Maratona de Revezamento Ayrton Senna Racing Day, que reverte 100% 
do que é arrecadado com as inscrições para o Instituto Ayrton Senna, 
responsável pela transformação da realidade de mais de 11,5 milhões de 
crianças e jovens. 

Já com o apoio da Bradesco Vida e Previdência, pioneira na discussão 
da longevidade, o Grupo realizou em 2010 a 5ª edição do Fórum da 
Longevidade e 12 etapas do Circuito de Corrida e Caminhada da Longe-
vidade Bradesco Seguros, que atraíram este ano mais de 40 mil pessoas 
em diversas cidades brasileiras. 

Pensando em questões sociais e ambientais, o Grupo Bradesco Segu-
ros, com apoio da Bradesco Capitalização e da Bradesco Auto/RE, con-
quistou parcerias importantes para o desenvolvimento de seus produtos 
voltados para essas questões. Quatro produtos da Bradesco Capitali-
zação revertem parte do dinheiro arrecadado com sua comercialização 
aos projetos a que são ligados, tendo sido comercializados cerca de 7 
milhões de títulos com esse foco. Já a Bradesco Auto/RE lançou o Bra-
desco Bilhete Residencial Estou Seguro, produto precursor e desenvolvi-
do exclusivamente para atender os moradores do Morro Dona Marta, na 
Zona Sul do Rio de Janeiro. O produto integra o projeto de educação fi -
nanceira Estou Seguro, criado a partir de convênio assinado, em dezem-
bro de 2009, entre a Confederação Nacional das Empresas de Seguros 
Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização 
(CNSeg) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

Durante o ano, o Grupo, por meio da empresa, aprimorou o programa 
Auto Reciclagem, que exige certifi cação de empresas especializadas na 
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coleta de sucatas e de peças de automóveis substituídas para proces-
sos de reciclagem. O programa recolhe mensalmente uma média de 100 
toneladas de material e abrange atualmente as regiões Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste e parte da região Sudeste. 

E quando o assunto é saúde, o Grupo, por meio da Bradesco Saúde, 
disponibilizou em seu portal (www.bradescosaude.com.br) informa-
ções completas sobre a dengue, obtidas no Ministério da Saúde, as 
quais esclarecem dúvidas sobre a doença para segurados e para a 
população em geral. Em 2010, o site do Programa Juntos pela Saúde                               
(www.bradescosaude.com.br) foi totalmente reformulado para melhor 
atender e informar o público, passando a apresentar informações rele-
vantes sobre prevenção de doenças, saúde do idoso, obesidade, taba-
gismo, gestação e outros assuntos de interesse coletivo. 

Em 2010, a empresa passou a oferecer aos seus clientes corporativos os 
serviços do Comitê de Saúde. Nele, os profi ssionais da seguradora anali-
sam periodicamente a base de dados dos atendimentos médicos e exa-
mes realizados pelos funcionários da empresa e produzem relatórios com 
sugestões que podem ajudar a empresa a planejar ações de prevenção 
contra doenças mais frequentes ou que ajudem os funcionários a usufruir 
melhor o seu plano de saúde. Além disso, esses profi ssionais identifi cam 
quem deve participar dos programas de monitoramento dos pacientes 
com doenças crônicas, como hipertensão ou diabetes, entre outras.

Grupo HSBC do Brasil
Desenvolvido em parceria com o Instituto HSBC Solidariedade, o VPE 
Solidariedade é um seguro de Vida em Grupo que possibilitou às empre-
sas que o adquiriram a doação de 50% do 1º prêmio para uma instituição 
social da sua região. 

Não há nenhum custo para o cliente, pois é o HSBC quem custeia o valor 
da doação. A iniciativa alia a necessidade dos clientes pessoa jurídica 
com uma ação social, que benefi ciou 26 instituições sociais em todo o 
País ao longo de 2010. 

As instituições foram escolhidas pelos colaboradores do HSBC e as qua-
tro regiões com melhor desempenho em vendas receberam um recurso 
adicional de R$ 5 mil reais para a realização de um evento de voluntaria-
do na instituição local. O valor despendido pela HSBC Vida e Previdência 
em 2010 foi de R$ 716 mil.

Além disso, as companhias de Seguros, Previdência e Capitalização 
da HSBC Brasil adotam ações práticas internas e externas voltadas à 



213

Responsabilidade Social

educação e economia socioambiental, sustentabilidade e combate ao 
desperdício, tais como a redução do uso de material impresso e o rea-
proveitamento de papel usado; a economia de energia elétrica, incluindo 
elevadores e ar-condicionado; o uso racional de computadores e impres-
soras; a separação de lixo e resíduos com envio para reciclagem. Tam-
bém foram realizados cursos, palestras e treinamento para funcionários 
sobre Educação Ambiental, em sintonia com o Comitê de Sustentabilida-
de Corporativa e de Voluntariado. 

Grupo Icatu Hartford
Desde a sua fundação, a Icatu Hartford cultiva valores que vão muito 
além do aspecto fi nanceiro, trabalhando para garantir um futuro susten-
tável para nossos clientes, parceiros comerciais e funcionários. Em 2008, 
adotou o conceito da Felicidade Interna Bruta – FIB, que defende um mo-
delo de desenvolvimento com base no bem-estar das pessoas e se apoia 
em quatro pilares: a promoção de desenvolvimento socioeconômico sus-
tentável; o incentivo da educação e dos valores culturais; a conservação 
do meio ambiente e o estabelecimento de boa governança.

Com base neste conceito, a Icatu Seguros pratica e apoia ações voltadas 
para a sustentabilidade e a responsabilidade social, por meio de diferen-
tes iniciativas.

Educação e Profi ssionalização
• Em dezembro de 2010, apoiou o projeto Artecidadania, do Instituto 

Pensarte. O projeto Artecidadania visa contribuir para melhorar a qua-
lidade de vida de crianças e jovens carentes no desenvolvimento de 
suas potencialidades por meio de ofi cinas baseadas nas linguagens 
das artes visuais, como desenho, pintura, colagem, gravura e fotogra-
fi a, entre tantos.

• Desde 2009, a companhia patrocina o projeto Craque de Bola e de 
Escola, do Instituto Bola pra Frente. O projeto atende crianças de 6 a 9 
anos e tem como objetivos despertar o interesse em aprender, apoiar a 
alfabetização e combater a evasão escolar. Além disso, patrocinou, em 
2010, o Torneio Gol de Letra, um campeonato de futebol com partici-
pação de craques e funcionários. A renda do evento foi revertida para 
a Fundação Gol de Letra.

• Patrocina, desde 2007, a Fundação Pró-Saber, benefi ciando a princí-
pio a creche na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Em 2008 
passou a apoiar o Projeto Constelação, que investe na formação edu-
cacional e profi ssional de centenas de crianças, jovens e seus familiares 
em comunidades da periferia do Rio de Janeiro. O projeto forma rede 
de mudanças no próprio local de atuação, deixando de ser uma ação 
meramente assistencialista.
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• Apoia o programa Menor Aprendiz, oferecendo para dezenas de jovens 
carentes a oportunidade do primeiro emprego na Icatu Seguros.

Saúde
• Os produtos Troco Premiado, Doação Premiada e Boa Ação, Boa Sor-

te contribuem com o Instituto Ronald McDonald, sociedade sem fi ns 
lucrativos que oferece apoio ao tratamento de crianças e adolescentes 
com câncer.

• Desde 2008 a Icatu Seguros realiza doações para a Operação Sorriso, 
ONG reconhecida pela ONU, que realiza gratuitamente operações de 
correção de lábio leporino e fi ssura palatina em crianças e adolescentes 
de comunidades carentes. 

Meio ambiente
• Há três anos apoia a Associação Santa Sucata na produção de uma 

linha de acessórios e brindes desenvolvidos a partir do reaproveitamen-
to de materiais corporativos da seguradora. 

• Todos os anos a companhia doa materiais institucionais não utilizados 
(como roupas, material de escritório e acessórios) para fundações fi lan-
trópicas, como o Instituto da Criança e Instituto Bola pra Frente.

• Os resíduos gerados pela empresa são destinados para reciclagem 
através da doação para catadores de lixo da Associação Rio Coop 
(Cooperativa de coleta seletiva e reciclagem). Em 2010 foram doadas 
cerca de 80 toneladas de material reaproveitável.

Voluntariado
• Os funcionários da Icatu Seguros são incentivados todos os anos a 

participar de diversas campanhas de voluntariado, como Natal dos 
Correios, Campanha do Agasalho (Instituto da Criança) e Volta às Aulas 
(Instituição Béu Machado), entre outros.

• Em dezembro de 2010, a companhia apoiou as Campanhas de Natal 
das instituições Obra do Berço (na Lagoa); Jardim Gramacho (Duque de 
Caxias) e do Lar Santa Catarina (Petrópolis). As ações natalinas envolve-
ram a doação de brinquedos, provisões e cestas básicas de natal.

Cultura
• Em 2010 os patrocínios nessa área foram destinados às seguintes pro-

duções: os fi lmes Eu e meu guarda-chuva e A beira do caminho; a turnê 
Bibi Ferreira in Concert IV, em comemoração aos seus 80 anos de vida, 
com gravação do DVD em Buenos Aires e shows em Porto Alegre, Rio 
de Janeiro e São Paulo; primeira edição do Prêmio Divas da Música Bra-
sileira, concurso cultural que celebra a longevidade, incentiva a refl exão 
sobre o planejamento fi nanceiro de longo prazo e dá oportunidade a um 
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talento que não tenha projeção nacional; os livros Mário, Vol II, do poeta 
Mário Quintana; Porto Alegre, com fotos assinadas por Leonid Streliaev, 
textos de GunterAxt e ensaio fotográfi co de Liane Neves; Pedras Brasilei-
ras, de Francesca Romana; e Retrato Vivo da Grande Aventura, de Jean 
Manzon, entre vários outros.

• Desde 2008, a Icatu apoia o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 
(MAM).

Grupo Liberty Seguros
O lançamento do Kit Virtual para os segurados vem ao encontro das 
ações de responsabilidade socioambiental que o Grupo Liberty está im-
plantando gradativamente. Assim, para engajar os funcionários da área 
comercial e os corretores, foi realizada uma comunicação sustentável, 
esclarecendo as vantagens, principalmente ambientais, deste novo kit. 

Já as demais ações sociais pontuais – como a Campanha do Agasalho, 
de Doação de Sangue, de Doadores de Medula Óssea e de arrecadação 
de donativos para os atingidos pelas chuvas em Alagoas, Sergipe e Rio 
de Janeiro – contaram com a participação e solidariedade dos funcioná-
rios, os quais puderam praticar a experiência do voluntariado. O Grupo 
Liberty, por sua vez, desenvolveu campanhas de comunicação especí-
fi cas para sensibilizar e engajar este público, responsabilizando-se por 
toda a infra-estrutura, transporte e demais custos. 

A Campanha Dia Internacional de Combate à AIDS, em dezembro de 
2010, procurou sensibilizar de forma lúdica, através do teatro, os fun-
cionários dos prédios administrativos de São Paulo sobre as formas de 
prevenção, além de estimular a quebra de preconceitos e paradigmas 
relacionados ao tema.

HDI Seguros 
A HDI Seguros apoiou, em 2010, o trabalho desenvolvido com os alunos 
das escolas de surdos da Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio 
da Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação 
(Derdic). Esta ação começou em 2008. O programa tem como objetivo 
oferecer condições para o despertar do aluno surdo para o mundo do 
trabalho e para as responsabilidades e satisfações inerentes a si pró-
prio, enfatizando o papel da educação no sucesso da vida profi ssional e 
provendo estímulos para a superação de medos e preconceitos. O va-
lor investido em 2010 foi de R$ 30.000,00, atingindo 316 pessoas/mês. 
Funcionários da HDI Seguros também trabalharam como voluntários no 
projeto.
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Itaú Unibanco
Os investimentos sociais e culturais do Itaú Unibanco, que controla a Itaú 
Seguros, alcançaram o valor aproximado de R$ 241 milhões no ano de 
2010, com destaque para os investimentos em Educação e Cultura que 
atingiram o montante de R$ 126 milhões. 

A Fundação Itaú Social e o Instituto Unibanco são os braços sociais da 
organização, com ações voltadas à melhoria na qualidade da educação e 
tecnologias que possam ser replicadas nas redes públicas. As iniciativas 
da Fundação Itaú Social estão relacionadas, principalmente, a:

Educação integral - O principal programa da Fundação Itaú Social nessa 
área é o Prêmio Itaú-Unicef, iniciativa pioneira da Fundação e do Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (Unicef), com coordenação técnica do 
Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitá-
ria (Cenpec).  O processo de premiação do Prêmio Itaú Unicef é feito nos 
anos ímpares. Nos pares são realizados workshops regionais para que as 
organizações participantes do prêmio ampliem o debate sobre Educação 
Integral, socializem suas práticas e formem redes sociais. Em 2010, ano 
de formação, no colóquio realizado em São Paulo foi feita a apresentação 
de conteúdos técnicos e estratégias sistematizadas para utilização nos 
Encontros Regionais, quatro ao todo. Participaram nos encontros pre-
senciais e a distância 1.818 pessoas;

Leitura e escrita - A Olimpíada da Língua Portuguesa – Escrevendo o 
Futuro, adotada como política pública pelo governo federal em 2007, 
numa parceria com o Ministério da Educação, promove a capacitação de 
professores para o ensino da leitura e da escrita, por meio da distribuição 
de material de formação e da premiação nacional de textos produzidos 
por alunos da rede pública. Em 2010, foi realizada nova edição da Olim-
píada, que chegou a 99% dos municípios brasileiros. Foram 239.435 
inscrições de professores de 60.123 escolas de todo o Brasil nas quatro 
categorias textuais – poema, memórias literárias, crônica e artigo e opi-
nião – e cerca de 7 milhões de alunos envolvidos;

Gestão educacional – Com o objetivo de fortalecer a competência em 
gestão educacional na rede pública de ensino, em diversos níveis, e enri-
quecer e ampliar o debate sobre o tema, a Fundação Itaú Social desen-
volve os programas Melhoria da Educação no Município - que, em 2010 
realizou formações presenciais em 18 municípios, com 80 participantes 
(secretários municipais de educação e técnicos) - e Excelência em Ges-
tão Educacional, no qual, desde 2009, está inserido um projeto piloto de 
coaching de professores, implantação da função de coordenadores de 
pais e formação de jovens lideranças, em 10 escolas do Distrito Leste 3, 
que terá duração de três anos;
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Avaliação econômica de projetos sociais – Tem como objetivo com-
partilhar e disseminar conceitos e práticas de avaliação que contribuam 
para o aprimoramento das ações sociais no Brasil. O público-alvo dessas 
iniciativas são gestores de organizações não-governamentais, fundações 
ou institutos empresariais e instituições públicas interessados em se pre-
parar para mensurar o impacto e retorno econômico de suas ações so-
ciais nas comunidades ou nos indivíduos relacionados aos projetos. Em 
2010, foram realizados 15 cursos (475 participantes), três seminários re-
gionais (280 participantes) e um seminário internacional (250 participan-
tes). Houve também a criação de um curso de formação de professores 
no tema com a participação de 26 pessoas;

Juventude - O programa Jovens Urbanos oferece formação a jovens 
moradores das periferias das grandes cidades brasileiras em situação de 
vulnerabilidade social. Os objetivos são ampliar o repertório sociocultural, 
aumentar e qualifi car as perspectivas de acesso ao mundo do trabalho, 
incentivar a permanência ou reinserção na escola, desenvolver competên-
cias e habilidades básicas para a vida pública e pessoal e ampliar a capa-
cidade de circulação na cidade. Em 2010, houve o encerramento das ativi-
dades de formação dos jovens e elaboração dos projetos, na quinta turma 
no município de São Paulo: 480 jovens atendidos. Foi lançada ainda a 6ª 
turma do programa em São Paulo, com 960 jovens atendidos em quatro 
comunidades: Lajeado, Grajaú, Heliópolis e São Miguel Paulista;

Mobilização de colaboradores: Incentivo ao compromisso das equipes 
de funcionários com a comunidade, estimulando os colaboradores de di-
versas áreas a se envolver em ações sociais. A Fundação Itaú Social, em 
parceria com o Instituto Unibanco, contribui para essa mobilização, por 
meio de diferentes programas, concebidos para conscientizar os profi s-
sionais sobre a importância das ações sociais para o desenvolvimento do 
País. Dentre as ações realizadas em 2010, com participação de mais de 
9 mil funcionários, destacam-se: 

• Itaú Criança, que estimula a mobilização pelos direitos da criança e 
do adolescente, promovendo a participação de colaboradores, clien-
tes, parceiros e comunidades. Em 2010 o conceito do programa foi 
alterado. A Fundação Itaú Social criou um kit contendo quatro livros 
infantis para ser distribuído. A campanha permitia a solicitação de kits 
por meio das agências do Banco ou da internet, aberta ao público 
em geral. Foram distribuídos 2.347.548 kits. A campanha benefi ciou 
funcionários, clientes e não clientes do Banco.

• Itaú Unibanco Solidário – sexta edição da campanha de destinação de 
recursos do Imposto de Renda para projetos que apoiam crianças e 
adolescentes. Resultados: R$ 1,181 milhão arrecadado, 14.397 cola-
boradores participantes e 30 projetos benefi ciados.
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JMalucelli Seguradora
A JMalucelli Seguradora, líder em seguro garantia, também se preocu-
pa em colaborar com ações sociais que engrandeçam o estímulo huma-
no para um desenvolvimento sadio. Há vários anos, a companhia procura 
escolher projetos educativos que benefi ciem vários setores da sociedade 
e, em especial, crianças e adolescentes. Entre as solicitações normais 
recebidas no ano de 2010, por exemplo, direcionou contribuição para 
quatro projetos que envolveram Educação, Cultura, Arte e Esportes, dois 
destes através do Instituto Mirtillo Trombini, o qual tem sua área de atua-
ção no litoral paranaense. 

Este Instituto, com sede central localizada na cidade turística de Morretes 
(PR), tem como principal objetivo agregar cultura e arte às crianças ca-
rentes, embora acabe atingindo, de certa forma, outros públicos distan-
tes dos grandes centros urbanos, mas não menos ávidos em despertar 
para a educação e a cultura. Durante o ano de 2010, a colaboração da 
JMalucelli Construtora ajudou a proporcionar  aprendizado e apresenta-
ções culturais  à população local, tendo à frente a Banda Furiosa, forma-
da por crianças carentes morreteanas, que além de aprenderem a tocar 
instrumentos musicais, ocupam de forma sadia o seu dia a dia.

Com a colaboração da JMalucelli Seguradora, o Instituto Mirtillo Trombini 
realiza o Natal de Morretes. Por conta da preparação da confraternização 
natalina, são desenvolvidas diversas atividades ao longo do ano, tendo 
como ápice as apresentações musicais e teatrais ao ar livre no Natal e 
nas festividades de fi nal do ano, o que proporciona uma maior aproxima-
ção dos moradores da região. A plateia é formada por pessoas de todas 
as idades e torna-se ecumênica na agradável cidade litorânea, onde os 
festejos já integram o calendário municipal.

A seguradora também colabora com projetos na capital paranaense, um 
dos quais é voltado para a Associação das Moradias Zimbros, Asmozi. A 
Asmozi ajuda a aperfeiçoar a educação de crianças e adolescentes, tendo 
seu trabalho estendido também ao núcleo das famílias carentes e ao bairro 
em que residem em Curitiba, atendendo cerca de 10 comunidades.

O esporte também não foi esquecido dentre os projetos que recebem a 
colaboração da JMalucelli Seguradora. No Instituto Pratique Esporte, as 
crianças e adolescentes são gratuitamente orientadas ao desenvolvimen-
to de suas aptidões esportivas e, ao mesmo tempo, praticam atividades 
sócio-educativa, recebendo alimentação e complementação alimentar, 
entre outros cuidados.

Para o direcionamento das contribuições aos projetos, alguns dos canais 
utilizados pela JMalucelli foram doações por meio de depósito em conta 
bancária vinculada ao Ministério da Cultura e também através da Prefei-
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tura Municipal de Curitiba - Fundo Municipal para Criança e Adolescente, 
fomentando  as leis de incentivo.

Liderança Capitalização 
A Liderança Capitalização investiu, em 2010, R$ 450.000,00 no Centro 
Cultural do Grupo Silvio Santos, na cidade de São Paulo. Esta é uma enti-
dade social sem fi ns lucrativos reconhecida como Organização da Socie-
dade Civil de Interesse Público (OSCIP), que consolida os investimentos e 
práticas de responsabilidade social corporativa do Grupo Silvio Santos. Os 
investimentos nesta instituição ocorrem de forma continuada desde 2000. 
Com expressivo volume de recursos direto das empresas do Grupo Silvio 
Santos, o Centro Cultural mantém equipes contínuas de desenvolvimento 
de projetos de arte-educação além de pesquisa e relacionamento com 
professores e escolas públicas e privadas, como também conta com a 
parceria de instituições públicas e privadas para a realização de projetos 
que estão entre os mais reconhecidos do Brasil, em benefício de milhares 
de pessoas. Os três principais projetos do Centro Cultural são: Literatura 
no teatro, No Princípio Era Ação e Vitrine Cultural. 

Mapfre Seguros
Em 2010, a Mapfre Seguros afi rmou mais uma vez seu compromisso 
corporativo com a sustentabilidade e avançou na implementação de 
seu modelo de gestão da sustentabilidade. A empresa se baseou nos 
preceitos do Pacto Global da ONU, em seu Programa de Voluntariado, 
alinhando o espírito de responsabilidade a princípios internacionais de 
sustentabilidade. 

Como resultado, ganhou importantes prêmios, como o Top RH, da As-
sociação de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB); Prêmio 
Nacional de Qualidade de Vida, da Associação Brasileira de Qualidade de 
Vida (ABQV); Segurador Brasil, da Editora Brasil Notícias; Prêmio da As-
sociação Brasileira de Telesserviços (ABT), da Fundação Getúlio Vargas; 
Garrido Marketing; Prêmio Volvo de Segurança no Trânsito, da Volvo do 
Brasil; além de ser classifi cada pela segunda vez consecutiva entre as 
100 Melhores Empresas para Trabalhar, de acordo com a organização 
Great Place to Work.

A qualidade de vida foi um dos principais fatores que orientou as ações 
da empresa, tendo sido desenvolvidas diversas iniciativas como o Pro-
grama de Orientação à Saúde e Bem-Estar Mapfre, e o Programa de 
Bem-Estar para Gestantes.

Através de seus programas sociais e educacionais – Cine-Educação, Cine 
Maior Idade, Programa de Inserção Profi ssional, Educação Ambiental nas 
Escolas, Educação Viária é Vital, Viver com Saúde, Na Pista Certa, entre 
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outros – a Fundación Mapfre e o Grupo Mapfre contribuíram para o de-
senvolvimento da sociedade via ações práticas. Os colaboradores da se-
guradora também demonstraram grande empenho na atuação em causas 
sociais, o que pôde ser observado no Programa de Voluntariado.
  
A Fundación Mapfre apoiou diversas mostras e exposições realizadas 
em parceria com a Pinacoteca do Estado de São Paulo e com o MASP, 
como a dos artistas Graciela Iturbide e Max Ernst. A exposição Max Ernst 
– Uma Semana de Bondade ganhou o Prêmio da Associação Paulista de 
Críticos de Arte (APCA) de Melhor Exposição Internacional de 2010.

Em novembro de 2010, a Fundación Mapfre fi rmou um acordo para 
apoiar uma importante iniciativa na área de educação. Trata-se do Prê-
mio Experiências Educacionais Inclusivas – A Escola Aprendendo com 
as Diferenças, instituído pelo Ministério da Educação e pela Organização 
dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura. O 
lançamento do prêmio aconteceu no próprio Ministério da Educação, em 
Brasília, com a presença do Ministro Fernando Haddad.

O objetivo da premiação é promover e difundir experiências escolares ino-
vadoras e efetivas de inclusão escolar de alunos com defi ciência, transtor-
nos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, com 
base na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educa-
ção Inclusiva. Para isso, foram selecionados trabalhos apresentados pelas 
escolas das redes públicas estaduais e municipais das cinco regiões do 
País, sendo escolhido um de cada região para receber um diploma e um 
prêmio de R$ 8.000,00, patrocinado pela Fundación Mapfre.

Também em agosto de 2010, foi criado o I Prêmio Mapfre de Educação 
Ambiental, com o objetivo de premiar as cinco escolas que desenvol-
veram as melhores ações ambientais após a visita ao espaço Villa Am-
biental, do Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Este espaço foi criado 
por meio de uma parceria da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de 
São Paulo com a Mapfre, e integra o Programa Criança Ecológica, ação 
idealizada pela Secretaria, que desenvolve diversas campanhas com as 
crianças e aborda questões importantes para a preservação do planeta, 
como água, fauna e fl ora, poluição e aquecimento global. Os vencedores 
do Prêmio ganharam uma fi lmadora, uma tela de projeção e um projetor 
multimídia para a escola, um notebook para uso dos professores e con-
juntos de desenho e pintura para os alunos.

Todas as iniciativas realizadas reforçaram o compromisso de atuação 
socialmente responsável da Mapfre e, para 2011, esse compromisso 
continuará. O objetivo é expandir as parcerias, os programas e o público 
atendido, benefi ciando novos municípios e mais benefi ciados.
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Marítima Seguros
Em 2010, a Marítima Seguros apoiou o Projeto Fazendo Minha História, 
que trabalha com crianças e adolescentes em situação de acolhimento 
institucional. O projeto – executado em parceria com as Prefeituras de 
São Paulo e Guarulhos - tem o objetivo de fazer o registro das histórias 
de cada criança. Foram investidos R$ 200.000,00, o que permitiu atingir 
cerca de 400 crianças e adolescentes. Além disso, a Marítima também 
promoveu a separação de lixo e resíduos, enviando para reciclagem.

Mitsui Sumitomo Seguros
Ao longo de 2010, a Mitsui Sumitomo Seguros patrocinou diversas ati-
vidades voltadas para crianças e a comunidade em geral de São Miguel 
Paulista e da Mooca, na Zona Leste de São Paulo, principalmente para 
duas instituições com foco em crianças especiais. Vários funcionários da 
seguradora foram voluntários nas ações.

Em abril, foram doados 60 ovos de Páscoa para crianças da Associação 
Casa dos Defi cientes de São Miguel Paulista (ACDEMSP) e do Lar da 
Redenção (Mooca). A diretoria e os gerentes, além de doarem ovos de 
páscoa, fi zeram doações em dinheiro, visando contribuir para o paga-
mento de contas fi xas da instituição.

No Dia das Mães, em maio, os colaboradores, voluntariamente, prepara-
ram uma homenagem às mães das crianças com necessidades especiais 
da ACDEMSP. Além disso, os funcionários fi zeram também uma apre-
sentação de fotos para as mães e entregaram pessoalmente os brindes. 

A Mitsui também participou da Campanha do Agasalho de São Paulo, rea-
lizada nos meses de julho e agosto de 2010. Neste período, foram instala-
das caixas nos andares da empresa para incentivar a solidariedade. O re-
sultado foi a arrecadação de 500 itens de inverno - entre roupas, calçados 
e cobertores - que foram doados ao Exército da Salvação. A empresa sor-
teou um edredom aos colaboradores que contribuíram com as doações.

Já em junho, por conta dos jogos da Copa do Mundo, foi realizada a 
Copa Solidária, distribuindo kits torcida aos colaboradores, incentivando 
a doação de alimentos típicos para as instituições, que foram utilizados 
na festa junina benefi cente. O valor despendido foi de R$ 10.000,00, 
atingindo aproximadamente 200 pessoas entre crianças e adultos das 
duas instituições apoiadas. Os 220 voluntários da Mitsui arrecadaram 
mais de 600 itens, entre eles: milho de pipoca, canjica, molho de tomate, 
fubá, creme de leite, leite condensado entre outros. A entrega das arre-
cadações foi realizada pelos colaboradores da empresa, voluntariamen-
te, com a participação dos voluntários da ONG Canto Cidadão.

MSIG
Mitsui Sumitomo

Seguros
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Na comemoração do Dia das Crianças, em outubro, foi realizada uma 
gincana entre os colaboradores para arrecadação de livros e materiais 
pedagógicos. A ação teve como resultado mais de 4 mil itens - entre livros, 
materiais e brinquedos pedagógicos - que foram entregues para quatro 
instituições benefi ciadas: além do Lar da Redenção e da ACDEMSP, 
também foram benefi ciados o Centro Organizado de Tratamento 
Intensivo à Criança (Cotic, no Horto Florestal) e Casas André Luiz, ambas 
em São Paulo. Após as arrecadações houve trabalho voluntário de 200 
colaboradores da Mitsui na entrega dos materiais nas instituições, com a 
ajuda também de voluntários da ONG Canto Cidadão.

Já em dezembro, no Natal, a companhia promoveu a campanha Doe Sor-
risos. A campanha previu a montagem de kits de Natal (roupa, calçado e 
produtos de higiene pessoal) às crianças das instituições ACDEMSP e Lar 
Redenção. Por meio de uma árvore de natal com as fotos das crianças, 
os colaboradores escolhiam um “afi lhado” para receber um kit de natal. 
Foram benefi ciadas 65 crianças. O investimento foi de R$ 10.000,00. Após 
as arrecadações houve trabalho voluntário de entrega dos kits nas institui-
ções, uma parceria dos voluntários da Mitsui e da ONG Canto Cidadão.

Mongeral AEGON Seguros e Previdência
A Mongeral AEGON acredita que a forma de conduzir os negócios é o 
que a torna uma empresa parceira e corresponsável pelo desenvolvimen-
to social. Com esse compromisso, a companhia construiu uma história 
de tradição, sempre baseando suas ações nos seus valores corporati-
vos: transparência, excelência, valorização profi ssional, inovação e res-
ponsabilidade social.

A Mongeral AEGON realiza, anualmente, quatro campanhas sociais cor-
porativas que mobilizam funcionários de todo o Brasil a participarem de 
práticas que estimulem a cooperação, o desenvolvimento pessoal e a 
solidariedade. A campanha Mongeral AEGON Páscoa Solidária arrecada 
todo ano doações para instituições que precisam de ajuda. Em 2010, 
os funcionários doaram mais de 1.400 ovos de chocolate às crianças 
de creches comunitárias de diversos estados do País. A escolha das 
entidades benefi ciadas é baseada em indicação dos colaboradores, que 
trazem para a empresa suas experiências pessoais de voluntariado. 

A empresa acredita que a prática do voluntariado, além de melhorar a in-
tegração entre os funcionários, contribui para o desenvolvimento integral 
de seus colaboradores. Por isso, estimula os funcionários a reservarem 
parte de seu tempo, durante o horário de expediente, para ir até as insti-
tuições cadastradas realizar a entrega dos ovos de chocolate e conhecer 
de perto as necessidades dos assistidos. 
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De junho a agosto, acontece a campanha Mongeral AEGON Inverno So-
lidário, cujo objetivo é arrecadar agasalhos e cobertores para instituições 
sociais. Em 2010, a ação benefi ciou mais de 400 pessoas. Já a cam-
panha Criança Feliz, que acontece em outubro, tem o objetivo de arre-
cadar brinquedos para crianças de instituições. Em 2010, um grupo de 
crianças, fi lhos dos funcionários da empresa, foi recebido na matriz da 
companhia e conheceu o local de trabalho de seus pais. Além disso, as 
crianças tiveram a oportunidade de vivenciarem uma realidade diferente 
da delas. Em paralelo, estes voluntários fi zeram a entrega de brinquedos 
para as crianças do Lar Santa Bárbara e São José, no Rio de Janeiro. 
Além de doar os brinquedos, os colaboradores também participam da 
separação e embrulho das doações, divididas por faixa etária. No Rio 
de Janeiro, por exemplo, a empresa organizou, no Lar Santa Bárbara, 
uma festa com DJ, animação com a entrega de brindes e a presença de 
personagens infantis (caracterizados pelos próprios funcionários), além 
da distribuição de lanche e doces.

Em dezembro, é realizada a campanha Mongeral AEGON Natal Solidário, 
que, em 2010, arrecadou brinquedos para cerca de 2 mil crianças. Para 
incentivar as doações, cada área da empresa possui um colaborador 
que atua como Agente Integração, facilitando o processo de arrecada-
ção dos itens doados, indicando pontos de coleta, prazos de entrega e 
locais mais acessíveis para compra.

Nobre Seguradora do Brasil
Preocupada com a questão ambiental, a Nobre Seguradora praticou vá-
rias ações em prol da sustentabilidade em 2010, como a diminuição do 
material impresso, o reaproveitamento de papel usado, a separação de 
lixo e envio para reciclagem e o recolhimento de descarte eletrônico.

OdontoPrev
O Programa de Atendimento Continuado patrocinado pela OdontoPrev é 
parte integrante do Projeto de Ação Social Amigos do Futuro, iniciado em 
2001. O objetivo é oferecer à sociedade, em especial aos menos privile-
giados fi nanceiramente, assistência odontológica de qualidade e acesso à 
saúde bucal através de associações, institutos e fundações de reconheci-
da credibilidade, os quais direcionem esforços no sentido de apoiar crian-
ças carentes. Em 2010 foram investidos R$ 270.600,00, atendendo cerca 
de 5.500 crianças e adolescentes. Houve a participação de empregados 
da OdontoPrev como voluntários. 

Outra ação socioambiental é o Programa de Neutralização de Carbono. 
Desde outubro de 2008, a companhia já plantou 1.262 árvores e ainda 
no início de 2011 realizará o plantio de mais 1400 árvores na bacia do Rio 
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Paraíba. Com este projeto a organização procura compensar o uso de 
energia, combustível (da frota de veículos próprios e fretados) e viagens 
aéreas. Paralelamente ao cultivo das árvores, a OdontoPrev também vem 
disseminando, entre seus colaboradores e cirurgiões-dentistas que com-
põem a rede credenciada, a importância do uso consciente da água e 
energia. O Programa de Neutralização de Carbono da OdontoPrev faz 
parte do Projeto Apoena, que estimula, tanto no público interno como 
externo, o consumo consciente, reduzindo, reutilizando e reciclando os 
recursos naturais. O valor despendido em 2010 foi de R$ 14.000,00

Em Parceria com a Universidade de São Paulo – Laboratório de Resíduos 
Químicos da Faculdade de Odontologia da USP de Bauru, a OdontoPrev 
patrocina o Programa de Reciclagem de Amálgama. Este projeto foi ini-
ciado em 2005 e tem como objetivo o fi nanciamento de pesquisa com 
foco no desenvolvimento de novas tecnologias para reciclagem do amál-
gama e retirada do mercúrio. A OdontoPrev é patrocinadora da pesquisa, 
reequipando o Laboratório de Bioquímica, fornecendo todos os materiais 
necessários e remunerando os pesquisadores. 

O projeto envolve negociação com órgãos públicos, como a Compa-
nhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), Instituto de Pe-
sos e Medidas (Ipem), Secretária da Saúde, Ministério da Marinha e 
Correios (a embalagem e o transporte são especiais e certifi cados pelo 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas - (IPT). O resultado esperado é a 
proposição de tecnologias limpas, com a fi nalidade de conservação do 
meio ambiente. Principais resultados: o programa já conta com a ade-
são de 1.954 cirurgiões-dentistas e processou corretamente 16 kg de 
amálgama recuperando 8,4 kg de mercúrio. O valor do patrocínio em 
2010 foi de R$ 47.865,12.

Omint Serviços de Saúde
Em 2010, a Omint apoiou a Instituição Cruz de Malta, localizada em Ja-
baquara (SP), para voluntariado em Odontologia. O aporte fi nanceiro de 
R$ 100.000,00 foi utilizado na Campanha de Saúde Bucal Infantil e na 
promoção de eventos de Páscoa e Natal. Alguns funcionários da em-
presa atuaram como voluntários na instituição e a ação, que começou 
em 2007, benefi ciou em 2010 cerca de 650 pessoas. A Omint também 
ofereceu, ao longo do ano, cursos e palestras para funcionários sobre 
Educação Ambiental e utilização racional de recursos não renováveis. 
Praticou ainda várias ações voltadas à sustentabilidade e ao combate 
ao desperdício, como na utilização de papel reciclado ou certifi cado, na 
economia de energia elétrica incluindo, elevadores, ar-condicionado e no 
uso racional de computadores e impressoras.
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Pecúlio Abraham Lincoln – Amal
A Pecúlio Abraham Lincoln, consciente com a questão ambiental, tam-
bém adotou medidas que resultaram na diminuição, em 2010, do uso de 
material impresso, no reaproveitamento de papel usado e no uso racional 
de computadores e impressoras. 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
A Porto Seguro tem longa tradição em ações socioambientais. O objetivo 
destas ações é não só promover o desenvolvimento pessoal e profi ssional 
dos atendidos, mas também chamar a atenção de funcionários, clientes, 
corretores e do público, em geral, para necessidade de zelar pelo meio 
ambiente, através de iniciativas que estão ao alcance de todos.

Mais de mil pessoas, entre crianças, jovens e adultos, são benefi ciadas 
pelas iniciativas de capacitação profi ssional, educação e cidadania pro-
movidas pela Porto Seguro na Casa Campos Elísios Melhor, localizada no 
bairro de mesmo nome, na região central de São Paulo (SP), onde está a 
matriz da companhia. Criada e mantida com recursos da própria empre-
sa, a Casa Campos Elísios Melhor oferece uma ampla gama de cursos e 
ofi cinas, tais como informática, telemarketing, cabeleireiro, montagem e 
manutenção de micros, teatro, dança, artesanato e esportes.

Vários voluntários da Porto Seguro atuam na coordenação destas ofi ci-
nas. Além dos cursos realizados internamente, a Casa Campos Elísios 
Melhor oferece cursos externos em diversas áreas, obtendo resultados de 
empregabilidade e transformação social. Os cursos de funilaria e pintura, 
mecânica e eletroeletrônica e processamento de pães, pizzas, salgados 
e produtos de confeitaria são realizados por meio da atuação terceirizada 
do Senai - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.

Também na capital paulista, em Paraisópolis, mais de 600 crianças com 
idades entre cinco e seis anos recebem educação de qualidade por 
meio da Associação Crescer Sempre. Esta associação contempla uma 
proposta pedagógica que favorece condições para que as crianças se 
desenvolvam intelectual, social, física e afetivamente, permitindo-lhes vi-
venciar experiências para a formação de sua personalidade e seu bom 
desempenho nas próximas etapas de aprendizagem. 

Entre os objetivos dos trabalhos desenvolvidos ao longo do ano estão: 
estimular a linguagem oral para que a criança possa comunicar-se e 
expressar-se com crescente clareza e desenvoltura; estimular o gosto 
pela leitura; desenvolver a habilidade de ler para o desencadeamento da 
produção de texto oral e escrito e incentivar a escrita espontânea da 
criança.
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Na área ambiental, as ações promovidas pela Porto Seguro envolvem 
campanhas internas de conscientização e iniciativas voltadas ao públi-
co externo, como, por exemplo, as coletas de óleo de cozinha, pilhas, 
baterias e cartões usados. No caso da coleta e reciclagem de óleo de 
cozinha, o consumidor é orientado a recolher o óleo em uma garrafa 
plástica de PET, esperando esfriar o líquido, para, então, levá-lo a uma 
das sucursais da seguradora, onde o recipiente plástico e o óleo são re-
ciclados. O mesmo princípio também é desenvolvido no caso da coleta 
de cartões plásticos, pilhas e baterias: basta retirar um minicoletor em 
qualquer unidade da seguradora, recolher em casa o material e quando 
o recipiente estiver cheio, levá-lo a uma sucursal Porto Seguro, deposi-
tando os resíduos no display de coleta.

Com o objetivo de sensibilizar as pessoas quanto à importância da pre-
servação do meio ambiente, por meio de dicas práticas, que podem ser 
realizadas no dia a dia, a Porto Seguro ainda desenvolve campanhas e 
programas educativos para que todos possam contribuir com a preser-
vação do planeta, como a Semana do Meio Ambiente. Esta ação envolve 
programação anual composta por ofi cinas temáticas, exposição e venda 
de produtos sustentáveis confeccionados por instituições. Além disto, 
são realizadas palestras que abordam temas como consumo conscien-
te, biodiversidade, proteção ambiental, aquecimento global, entre outros. 
Para facilitar a comunicação com os funcionários, foi criado um mascote 
para a educação ambiental na Porto Seguro, bem como um canal de 
comunicação interna aos funcionários da Corporação, o Eco Ambiente.

Outras iniciativas ambientais incluem a reciclagem, o incentivo ao uso 
racional de computadores, impressoras e outros materiais e a Hora da 
Terra, na qual as luzes do Complexo Matriz são apagadas, diariamente, 
nos horários de maior luminosidade natural. Mais detalhes podem ser 
obtidos no site www.portoseguro.com.br, na seção de Responsabilidade 
Social e Ambiental.

Previsul Seguradora
Em 2010, a Previsul fez a gestão do lixo, separando resíduos e posterior-
mente enviando para a reciclagem.

Prudential do Brasil Seguros de Vida 
O ano de 2010 na Prudential do Brasil foi marcado por várias ações vol-
tadas à responsabilidade social, amparadas nos Objetivos do Milênio das 
Organizações das Nações Unidas – um conjunto de oito metas que 191 
países membros se comprometeram a cumprir até 2015, como erradicar 
a pobreza e a fome e atingir o ensino básico fundamental. Assim, a se-
guradora promoveu atividades voltadas para o meio ambiente, o volunta-
riado, a cidadania, a educação e o desenvolvimento de crianças, jovens 
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e adolescentes de comunidades carentes. Ao todo, 28 projetos foram 
apoiados, atendendo 3.200 pessoas. 

Uma destas ações foi o Dia do Voluntariado Global da Prudential (GDV), 
que é realizado anualmente em diferentes unidades do grupo no mundo. 
Estes voluntários doam seu tempo e suas habilidades para instituições de 
serviços comunitários localizadas no mundo inteiro. No Brasil, o Dia Global 
do Voluntariado contou com aproximadamente 1.500 voluntários dedican-
do-se a 17 projetos no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Gran-
de do Sul e Paraná, estados onde a Prudential do Brasil está presente.

Outras ações sócio-ambientais de destaque: 
•  O VolunteerGrants, que benefi cia as instituições em que os funcioná-

rios e franqueados possuem projetos voluntários;

•  Doação, através da Cruz Vermelha, de R$ 25.000,00 para o Morro do 
Bumba, em Niterói, depois das enchentes do Rio de Janeiro em abril 
de 2010; 

•  A vacinação na Ponsa, instituição que atende a crianças na preven-
ção à catapora na Comunidade Santa Marta, Rio de Janeiro, através 
do produto Dotal Criança (comercializado pela seguradora), doando        
R$ 8.300,00; 

• O apoio ao Programa Plataforma dos Centros Urbanos do Unicef, que 
espera reduzir as desigualdades sociais em regiões carentes no RJ e 
em SP, por meio de 20 metas municipais e 30 comunitárias pré-esta-
belecidas; 

• A parceria com a Fundação Roberto Marinho no Projeto Geração Futu-
ra, que oferece, gratuitamente, ofi cinas de vídeo para jovens de baixa 
renda, através da doação de R$ 30.000,00;

• Doações de R$ 10.000,00 para o Projeto Pré-Vestibular Comunitário In-
vest, para o Projeto+Oportunidades (ensino de inglês em comunidades 
carentes); para o Cantinho Feliz e para a TNC (The Nature Conservancy, 
ONG mundial de preservação ambiental). 

Por meio destas ações, a Prudential do Brasil se posiciona de forma 
ainda mais forte no mercado como uma companhia socialmente respon-
sável e preocupada com a sustentabilidade não só de seu negócio, mas 
também daqueles que o cercam. 

Royal &Sunalliance Seguros
A RSA Seguros realiza uma vez por ano A Gincana Solidária, sempre pro-
pondo a integração dos funcionários em prol da solidariedade. Em 2010, 
a empresa foi dividida em cinco equipes que foram responsáveis por gran-
des feitos: 87 doadores de sangue, 7,5 toneladas de alimentos, 19.328 
fraldas e 19.423 artigos de higiene foram arrecadados e, posteriormente, 
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doados a cinco instituições em São Paulo. Além disso, a RSA também 
realizou workshop sobre material reciclado ao longo de dois dias.

Sabemi Seguradora
Desde 2005, a Sabemi Seguradora participa da Campanha do Agasalho 
em Porto Alegre e também da Ação Solidária Dia das Crianças. Em 2010, 
foram arrecadadas muitas roupas usadas e novas, que benefi ciaram três 
creches da capital gaúcha – Creche Jerusalém, Creche Nazaré, e a cre-
che da comunidade de Vila dos Papeleiros, em Guaíba – assim como 
dois asilos. Na ação Faça uma Criança Feliz foram arrecadados mais 
de 150 brinquedos usados e novos, entregues nas creches Jerusalém e 
Nazaré. Em ambas as campanhas, a entrega do material arrecadado foi 
realizada por colaboradores da empresa.

Em dezembro, a companhia participou da campanha Natal Solidário, na 
qual as pessoas apadrinham crianças que enviam cartas com pedidos 
para o Papai Noel. Esta é uma ação continuada na empresa, tendo se 
iniciado em 2007. A campanha foi realizada em 2010 ao longo de dezem-
bro, com a ajuda do Departamento de Recursos Humanos. A entrega 
para as duas creches e a comunidade carente de Guaíba foi realizada 
por alguns colaboradores voluntários da companhia, atendendo um total 
de 283 cartas. Foram arrecadados mais de 300 brinquedos e cerca de    
400 kg de alimentos não perecíveis.

Além disso, a Sabemi também tem praticado ações que combatam o des-
perdício, como na utilização de papel reciclado, na diminuição do uso de 
material impresso e no reaproveitamento de papel usado. Além de fazer 
uso racional de computadores e impressoras e promover a separação de 
lixo e resíduos, enviando para reciclagem e reduzindo o uso de material 
descartável ou não reciclável, como copos de papel ou plásticos.

Santander 
A sustentabilidade está inserida no modelo de negócios do Santander de 
maneira sistêmica e abrangente, envolvendo planejamento estratégico, 
governança, elaboração de políticas, criação e oferta de produtos e ser-
viços, processos operacionais, educação de funcionários, investimento 
social, engajamento e compartilhamento de práticas com stakeholders.

O Grupo tem um conjunto de produtos e serviços para apoiar as práticas 
sustentáveis dos clientes e as equipes são preparadas para identifi car 
negócios que gerem resultados sustentáveis. Ao mesmo tempo, o San-
tander compartilha aprendizados e práticas com nossos públicos, mobi-
lizando nossa cadeia de valor.
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Em 2010, foi criada uma área dedicada à Governança da Sustentabilida-
de, com o convite de três representantes externos para compor o Con-
selho de Sustentabilidade. Também foram defi nidos temas estratégicos 
como Risco e Sustentabilidade e Economia de Baixo Carbono para gerar 
novos negócios de maneira transversal e multidisciplinar.

O Santander Brasil inseriu a sustentabilidade de maneira transversal nos trei-
namentos de funcionários. Em 2010, os avanços foram centrados na capa-
citação da rede de agências e de lideranças. Fornecedores também partici-
param de eventos que visam o desenvolvimento de toda a cadeia de valor.

Com o objetivo de compartilhar conhecimento, o Grupo disseminou o 
tema para todo o Brasil por meio do Espaço de Práticas em Sustentabi-
lidade, iniciativa que promove o engajamento da sociedade por meio da 
troca de experiências e treinamentos presenciais e on-line.

Em relação à comunidade, destacam-se as seguintes ações de investi-
mento social e cultural:

• Projeto Escola Brasil: programa de voluntariado corporativo do Santan-
der Brasil, que busca contribuir para a melhoria da qualidade na escola 
pública, fortalecendo sua relação com a comunidade;

• Programa Amigo de Valor: facilita aos funcionários, clientes e fornece-
dores do grupo a direcionar parte do Imposto de Renda aos Fundos 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. O programa também visa 
fortalecer o papel dos Conselhos na sua atuação em prol da criança e 
do adolescente;

• Concurso Talentos da Maturidade: incentiva o protagonismo da pessoa 
idosa, valorizando seu talento (ou experiência de vida) e estimulando 
sua participação social, por meio da criação de redes de relacionamen-
to que os integrem e os estimulem a serem agentes transformadores 
na construção de uma sociedade melhor.

A atuação do Santander Brasil em seguros também considera aspectos 
socioambientais. Em 2010, passaram a ser monitoradas informações so-
bre os efeitos das mudanças climáticas para que fosse possível antecipar 
possíveis problemas que os clientes pudessem ter. Já em relação a pro-
dutos, destaca-se o Cap Turismo, título de capitalização que permite ao 
cliente concorrer a sorteios e contribuir para o Santander Turismo Susten-
tável, programa que busca incentivar a conscientização e a educação em 
prol do turismo responsável no Brasil. Parte do valor arrecadado na venda 
dos títulos é direcionada à qualifi cação e inclusão de jovens no mercado de 
trabalho do turismo, com foco nos grandes complexos hoteleiros.
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Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
Solidária com a tragédia das fortes chuvas que assolaram o Estado 
do Rio de Janeiro em abril de 2010, a Seguradora Líder DPVAT doou          
R$ 200.000,00 para auxiliar, em caráter emergencial, os desabrigados 
em decorrência da enchente. Foram adquiridas 2.200 cestas de higiene, 
2.200 cestas de alimentação e 2.065 cestas de limpeza, benefi ciando 
cerca de 2.200 pessoas. Além disso, a Seguradora Líder DPVAT também 
adotou várias ações práticas voltadas à educação e economia sócio-
ambiental, como a utilização de papel reciclado ou certifi cado e o uso 
racional de computadores e impressoras.

Por assumir as características marcadamente sociais do seguro que ope-
ra, a Seguradora Líder DPVAT promoveu, em 2010, diversas ações de 
prevenção de acidentes, tais como: a campanha sobre a importância do 
uso da cadeirinha para crianças; o lançamento do Marco Zero da Década 
de Ações para a Segurança Viária no Brasil; e as comemorações do Dia 
Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. 

Além disso, a Seguradora Líder DPVAT patrocinou, em parceria com a Es-
cola Nacional de Seguros, a implantação do Programa de Segurança e Edu-
cação no Trânsito Se Essa Rua Fosse Minha, que consiste na distribuição 
de materiais didáticos que promovem a conscientização no trânsito para 
crianças, de maneira fácil e interativa. O programa já atingiu mais de 40 mil 
alunos, de cinco estados do País. Tais ações servem para conscientizar a 
população sobre a violência no trânsito, assim como preparar a nova gera-
ção, desenvolvendo responsabilidades para aspectos ligados ao trânsito. 

Tudo isso mostra o compromisso da Seguradora Líder DPVAT com sua 
função de agente social perante a população brasileira. Mais do que 
cumprir sua missão, a companhia reforça, em todas as suas ações, os 
valores da cidadania, contribuindo, desta forma, para que o Brasil se 
torne um país melhor.

Seguros Unimed
Desde 2006, a Seguros Unimed implantou o programa Menor Aprendiz, 
com base na Lei nº 10.097/00, a qual estabelece cota obrigatória de partici-
pação das empresas no processo de profi ssionalização de adolescentes. O 
objetivo é proporcionar aos aprendizes na faixa etária de 14 a 24 anos e 11 
meses a oportunidade de crescimento intelectual e realização pessoal, bem 
como desenvolver as competências básicas para o trabalho e exercício da 
cidadania, além de proporcionar treinamento técnico e profi ssionalizante.

Em 2010, a empresa fechou um Acordo de Parceria com o Instituto Via 
de Acesso – Parceiro Associado Contribuinte (PAC), que, a partir de en-
tão, passou a executar a capacitação destes jovens. Além disso, como 
contribuinte para o Programa Gratuito de Capacitação e de Desenvolvi-
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mento de Talentos do Instituto Via de Acesso (com a remuneração de 
um salário-mínino por mês) atende gratuitamente mais estudantes com 
orientações para melhor se prepararem para as exigências do mercado 
de trabalho. Neste ano, a Seguros Unimed manteve contratados nove 
jovens em diversas áreas da companhia. Em 2010 foram despendidos 
R$ 287.248,09 com o programa.

Em 2006 quando implantou o programa Menor Aprendiz, a Seguros Uni-
med contratou seis jovens para diversas áreas. Em 2007, os seis aprendi-
zes contratados no ano anterior continuaram a atuar nas áreas de Auditoria 
Médica, Atuarial, Técnica, Unidade de Documentação e Comunicação.

Já em 2008, a Companhia continuou oferecendo oportunidades, contra-
tando oito novos jovens e efetivou quatro que já participavam do programa, 
para atuarem nas áreas de Comunicação, Unidade de Auditoria Médica, 
Operacional e Técnica. Em 2009, os oito jovens do ano anterior continua-
ram a atuar nas áreas mencionadas, sendo que ao fi nal do ano dois foram 
efetivados e um foi contratado como estagiário da companhia.

Sindseg MG/GO/MT/DF
O Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização, de 
Resseguros e de Previdência Privada Complementar nos Estados de Mi-
nas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal praticou várias ações 
socioambientais ao longo de 2010. 

Em parceria com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, foi executa-
da, em outubro, a campanha Viajar Seguro, destinada à  conscientização 
dos motoristas nas estradas. A ação acontece em época de feriados 
prolongados e férias, quando são distribuídos folhetos com dicas de se-
gurança e disponibilizados, gratuitamente, caminhões reboque no Anel 
Rodoviário de Belo Horizonte. A iniciativa partiu do Sindicato e a campa-
nha contou com a participação voluntária de seus funcionários. O valor 
despendido em 2010 na Viajar Seguro foi de R$ 22.000,00. 

Outra campanha desenvolvida pela entidade foi a Educar para Proteger, 
voltada principalmente para estudantes. O objetivo maior do projeto é 
incutir nos jovens do ensino médio, na faixa de 14 a 18 anos, o concei-
to de segurança, instigando-os a refl etir sobre como se prevenir e lidar 
com as adversidades do dia a dia. Tudo isto feito de forma didática, 
de acordo com grau de aprendizado deste público-alvo. Em 2010, esta 
ação atingiu cerca de 850 estudantes. A iniciativa também contou com 
a participação voluntária de funcionários do Sindiseg. O investimento foi 
de R$ 26.000,00.

Ainda em 2010, em parceria com a CNSeg, FenSeg e Sincor-GO, o    
Sindiseg promoveu o programa Viver Seguro, cujo objetivo é informar, 
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debater, orientar e difundir a cultura do seguro, em um ciclo de palestras 
realizado em cidades pólo de Goiás para difundir a importância do seguro 
na vida de pessoas e empresas. O valor despendido foi de R$ 1.176,97, 
partilhado com os parceiros. 

E em dezembro de 2010, a entidade patrocinou a Ação Social de Natal 
na região de Contagem (MG), com a entrega de brinquedos, alimentos 
e material de higiene pessoal e limpeza. A creche benefi ciada atende 60 
crianças, de três a cinco anos. A doação foi de R$ 1.500,00. 

O Sindicato também adotou, ao longo de 2010, várias práticas inter-
nas voltadas à educação e economia socioambiental, sustentabilidade 
e combate ao desperdício, como a utilização de papel reciclado ou cer-
tifi cado; a redução do uso de material impresso, o reaproveitamento do 
papel usado; economia de energia elétrica incluindo elevadores e ar-con-
dicionado e a diminuição de uso de material descartável ou não reciclá-
vel, como copos de papel ou plásticos. 

Sindiseg N/NE
Em 2010, o Sindicato das Empresas de Seguros Privados e Capitaliza-
ção no Norte e Nordeste elaborou ações visando o fortalecimento do 
segmento no mercado. Em fevereiro, foi elaborado o Plano de Comu-
nicação para o triênio 2010. O Sindiseg N/NE deu continuidade ainda, 
com o apoio do Sindicato dos Corretores e das Empresas Corretoras de 
Seguros de Pernambuco (Sincor-PE) e da Escola Nacional de Seguros, 
ao projeto Conversa com o Presidente, que trouxe Acácio Queiroz, pre-
sidente & CEO da Chubb Seguros para ministrar a palestra “Liderança e 
Motivação – Os Desafi os da Liderança Moderna”. 

Em março, o Sindiseg N/NE aderiu ao movimento Chega de Acidentes! 
promovido pelo Centro de Experimentação e Segurança Viária (Cesvi Bra-
sil), a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) e a Asso-
ciação Nacional de Transportes Públicos (ANTP). Também em março, por 
ocasião do Dia Internacional da Mulher, as mulheres que compõem o mer-
cado pernambucano de seguros foram homenageadas com um jantar e, 
na ocasião, foram ministradas palestras.

Como parte do programa Conversa com o Presidente, o Sindiseg N/NE 
trouxe, em maio, Nilton Molina, do Conselho da Mongeral AEGON. Molina 
falou sobre “O mercado de seguros de vida e previdência e a captação 
de novos negócios”. No Dia Internacional do Meio Ambiente, comemo-
rado em 5 de junho, a instituição apresentou relatório com os resultados 
obtidos do convênio fi rmado com o Instituto Terra Verde, o Programa de 
Parceria Ambiental (PPA). O projeto tem o objetivo de promover a preser-
vação e a proteção de reservas de Mata Atlântica em Pernambuco. Atra-
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vés deste trabalho, mais de 40 mil árvores já foram preservadas, além da 
absorção anual de 40 mil kg de dióxido de carbono.

Em setembro, o Sindiseg N/NE patrocinou o Congresso de Direito do 
Seguro e de Responsabilidade Civil, em Pernambuco. O encontro reuniu 
magistrados, advogados e securitários para avaliar temas englobando 
ramos elementares e especifi cidades do contrato de seguros.

Sindseg - PR/MS
O Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros, de 
Previdência Complementar e Capitalização nos Estados do Paraná e do 
Mato Grosso do Sul fi nalizou, em março de 2010, a primeira fase do 
programa Viver Seguro, no Paraná, idealizado pela CNSeg e realizado 
pelo Sindseg-PR/MS, tendo como apoiadores o Sincor-PR e a Escola 
Nacional de Seguros. O programa contou com a participação de diversas 
autoridades e especialistas do mercado brasileiro de seguros e do pro-
fessor Luiz Marins, que falou sobre desenvolvimento e qualidade de vida. 
Esta ação atingiu mais de 15.600 pessoas. 

O Sindicato também realizou e apoiou ao longo do ano diversas pales-
tras, encontros e cursos em parceria com a Escola Nacional de Seguros/
PR, com o Sincor-PR, com o Sincor-MS e Seguradoras. 

Em continuidade às ações desenvolvidas nos anos anteriores em parce-
ria com segmentos importantes da sociedade, o Sindseg-PR/MS dedi-
cou sua agenda de reuniões para analisar e debater assuntos de interes-
se do mercado e da sociedade juntamente com organizações como a 
Escola da Magistratura do Paraná e de Mato Grosso do Sul, Associação 
de Magis trados, Departamento de Trânsito (Detran), Companhia de Polí-
cia de Trânsito (Ciptran),  Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), Polícia 
Civil, Associações de Proprietários de Veículos, entre outros. 

Entre janeiro e novembro, os diretores do Sindseg-PR/MS participaram 
de intensa programação de rádio e televisão, concedendo várias en-
trevistas sobre a atividade seguradora, destacando-se os temas sobre 
Seguros de Automóvel, de Residência, de DPVAT, sinistralidade geral , 
crescimento e projeção do mercado. Foram produzidas 27 edições do 
informativo do Sindicato, com notícias nacionais e locais do Mercado 
Segurador.

Sindseg RJ/ES
Na segunda quinzena de junho de 2010, o Sindicato das Empresas dos 
Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo (Sindseg RJ/ES) deu início 
às atividades do programa Esporte é Mais que Saúde, realizadas na qua-
dra poliesportiva do Centro de Atividades Integradas Odylo Costa Neto, 
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na Cidade de Deus, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. O progra-
ma é realizado através de uma ação conjunta com o Instituto João Ferraz 
de Campos e a Fundação Para a Infância e Adolescência (FIA). 

Iniciativa do Sindicato, o programa destina-se a dar complemento à ação 
pacifi cadora que a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro vem em-
preendendo na Cidade de Deus. Em sua primeira etapa, foram atendidos 
60 jovens com idades entre 14 e 16 anos, aos quais foi oferecida a prática 
de esportes como vôlei, basquete e futsal. Juntamente com a preparação 
desportiva dos participantes, o Esporte é Mais que Saúde procura orientar 
os jovens para a importância do trabalho em equipe, para o reconhecimen-
to de seus limites e potencialidades e para questões centrais como disci-
plina, respeito e cooperação mútua. A coordenação das atividades fi cou 
a cargo de dois professores formados em educação física e, em paralelo, 
o Sindicato patrocinou a realização de obras de restauração e adaptação 
das áreas e equipamentos disponíveis para a prática desportiva, doando 
ainda material desportivo de uso individual e coletivo. 

Em agosto, em reunião que contou com a presença do ministro do Meio 
Ambiente, Carlos Minc, o Sindicato renovou, com a Associação Defen-
sores da Terra, um convênio de parceria para a realização de projetos 
de educação, defesa do patrimônio ambiental e da qualidade de vida da 
população, o qual é mantido há 17 anos. Ainda em maio, em comemo-
ração ao Dia da Mata Atlântica, o Sindicato patrocinou a realização de 
um mutirão de limpeza no Parque Estadual do Grajaú, que contou com a 
participação de 100 voluntários.

Sindiseg RS
O Sindicato das Seguradoras no Estado do Rio Grande do Sul apoiou 
várias ações de responsabilidade social ao longo de 2010. De fevereiro a 
abril, o Sindiseg RS promoveu, em parceria com a Polícia Rodoviária Fe-
deral, ampla campanha educativa sobre o Seguro DPVAT e a prevenção 
de acidentes de trânsito. 

A campanha teve por objetivo alertar os motoristas sobre os cuidados na 
direção e também informá-lo sobre os benefícios e direitos do DPVAT. 
A ação se concentrou nas estradas gaúchas que levam ao litoral norte, 
durante o período de Carnaval até a Páscoa, quando é maior o fl uxo de 
pessoas. Nos postos da Polícia Rodoviária Estadual de Xangri-lá, Torres 
e Tramandaí, foram expostos automóveis acidentados ao lado de placas 
iluminadas com mensagens como “Todo mundo tem amigos, mas al-
guns não mais” e “Todo mundo tem consciência, mas nem todos usam”. 
A campanha foi um sucesso, atingindo um público estimado de 500 mil 
pessoas em 45 dias de ação.

O Sindseg RS também se engajou no movimento Chega de Acidentes! do 
Cesvi Brasil, que criou site com contadores de vítimas de acidentes fatais 
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e não fatais no Brasil. Em 2010 foram realizadas as campanhas do Aga-
salho, que arrecadou 2.350 itens entre agasalhos, calçados, cobertores e 
alimentos; do Brinquedo, com a coleta de 2.039 brinquedos; e do Natal 
Sem Fome, que arrecadou quase 1 tonelada de alimentos e brinquedos, 
todas superando as expectativas de participação do mercado segurador.

SindsegSC
O Sindicato das Empresas no Estado de Santa Catarina tem pratica-
do várias ações sociais. Em fevereiro de 2010, o Sindicato, através do 
Grupo de Trabalho de Joinville doou um aparelho de ar-condicionado à 
Associação de Reabilitação de Crianças Defi cientes (ARCD). 

A Campanha do Agasalho 2010 foi iniciada em março, com o tema Conforto 
e afeto, doe a quem precisa. Em junho, com toda logística contabilizada, 
encerrou-se a campanha com 13.664 peças arrecadadas. 

O Programa de Integração e Capacitação Comunitária de Jovens e Ado-
lescentes da Comunidade (PIC JAC) recebeu o apoio do SindsegSC em 
abril, na solenidade de premiações de alunos que concluíram o Programa 
e a participação de alunos em concursos de oratória.

Ainda no primeiro semestre, em junho, o SindsegSC, em parceria com a 
Enter Informática, doou equipamentos de informática (computador, no-
break e fax) ao Centro de Educação Infantil (CEI) Ricardo Mansk. A dire-
ção da Enter Informática contribuiu com a instalação dos equipamentos.
Em dezembro de 2010, foram doados ao Projeto Renascer um retroproje-
tor e materiais para contribuir com as atividades das crianças do Projeto. 
No jantar de encerramento das atividades, o SindsegSC ainda arrecadou, 
com apoio de suas associadas, 150 brinquedos, na campanha Natal Soli-
dário – Doe um Brinquedo e Faça uma Criança Feliz, os quais foram doa-
dos à Casa Educacional, no bairro Jordão em Blumenau, SC. 

Sindseg SP
O Sindicato das Empresas no Estado de São Paulo, que sempre inclui 
ações de Responsabilidade Social em seu planejamento estratégico, 
apoiou a Associação Benefi cente Vivenda da Criança em 2010. A en-
tidade atende cerca de 4 mil pessoas por mês e disponibiliza cursos 
profi ssionalizantes e atendimento personalizado para 1.200 famílias de 
Parelheiros. Das 31 subprefeituras da cidade de São Paulo, Parelheiros é 
considerada a mais carente.

O projeto que o Sindseg SP concretizou na instituição em 2010 foi a co-
laboração na identifi cação de todos os ambientes da instituição, conside-
rando cerca de 2.500 m2 de área construída, dividida em dois prédios. A 
área total da Vivenda é de 7.800 m2. A partir da identidade visual moderna 
e objetiva o trânsito interno fi cou mais bem ordenado, aumentando a se-



236

Responsabilidade Social

gurança e facilitando o desenvolvimento dos trabalhos assistenciais pro-
porcionados pela entidade. Vale ressaltar que, normalmente, entidades do 
Terceiro Setor têm difi culdades para encontrar parceiros dispostos a inves-
tir em instrumentais de gestão que empresas do universo corporativo se 
utilizam para melhorar o ambiente de trabalho, a mobilidade e a motivação 
do público frequentador do ambiente e respectivos funcionários.

A Associação Benefi cente Vivenda da Criança (www.vivendadacriança.
com.br) é totalmente regularizada em todos os níveis, possuindo a ple-
nitude de certifi cados possíveis para entidades do terceiro setor. O valor 
despendido pelo Sindseg SP em 2010 foi de R$ 10.000,00, e a ajuda, 
por ser institucional, abrangeu a entidade como um todo.

Sociedade Caxiense de Mútuo Socorro
Zelosa com o compromisso ambiental, a Sociedade Caxiense de Mútuo 
Socorro praticou várias ações em prol da sustentabilidade em 2010, tais 
como a diminuição do material impresso; o reaproveitamento de papel 
usado; a economia de energia elétrica; o uso racional de computadores 
e impressoras; o recolhimento de descarte eletrônico; a separação de 
lixo e envio para reciclagem e recolhimento de descarte eletrônico; as-
sim como a diminuição de uso de material descartável ou não reciclável, 
como copos de papel ou plásticos. 

SulAmérica Cia Nacional de Seguros 
A SulAmérica acredita ter um papel de impacto nas questões ambientais, 
sociais e econômicas das comunidades onde tem operações. Por este 
motivo, em 2009 a companhia criou a área de Sustentabilidade Empre-
sarial, além de um comitê interno para discutir o assunto e permeá-lo em 
todas as etapas de seu negócio.

A seguradora atua com ações alinhadas aos critérios da política de susten-
tabilidade, dividida em quatro pilares: apoiar a comunidade, desenvolver o 
capital humano, respeitar o meio ambiente e realizar negócios com ética 
e transparência. Dentro deste conceito, a companhia desenvolve diversos 
projetos que impactam, direta ou indiretamente, a sociedade e o planeta.

Na área social, as iniciativas apoiadas pela SulAmérica têm como público-
alvo jovens e adolescentes das comunidades de entorno das unidades 
da seguradora, geralmente regiões de alta vulnerabilidade, com foco em 
educação, saúde e meio ambiente. O grande destaque desta área é o 
projeto Praças da Paz SulAmérica, lançado em 2007, em parceria com o 
Instituto Sou da Paz, envolvendo a doação de R$ 400.000,00. O projeto 
busca a ocupação dos espaços públicos pelas comunidades em bairros 
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da periferia da cidade de São Paulo. O sucesso da metodologia foi tanto 
que, a partir de 2010, este modelo passou a ser adotado pela Secretaria 
Municipal de Habitação de São Paulo e benefi ciará mais oito áreas vulne-
ráveis da cidade. Outros projetos incluem saúde bucal, com doação de 
R$ 13.000,00 em 2010, formação de voluntários e capacitação de jovens 
para lanternagem e pintura automotiva.

A cultura da sustentabilidade também está presente nas unidades de 
negócios da SulAmérica, que busca melhorar seus processos internos 
e envolver seus parceiros em operações sustentáveis. Exemplo disso é 
o projeto de Certifi cação Digital, que adotou a troca eletrônica de docu-
mentos com os prestadores de serviços de saúde, reduzindo o número 
de impressões de contas médicas na ordem de 4,6 milhões de folhas de 
papel desde o início do projeto, em 2009. 

Outro exemplo de como a sustentabilidade permeia os negócios da com-
panhia é a utilização de tintas à base d’água na reparação dos veículos 
segurados. Neste programa foram despendidos R$ 1,5 milhão em 2010. 
Este insumo emite 90% menos solventes na atmosfera em comparação 
com as tintas tradicionais, preservando o meio ambiente e a saúde do 
profi ssional que realiza a pintura. Desde o início do projeto, em 2009, mais 
de 17 mil veículos já foram reparados com essa tecnologia, deixando de 
emitir mais de 20 toneladas de gás composto orgânico volátil (VOC).

A seguradora também investe em ações para democratizar o aces-
so à cultura – patrocinando peças de teatro e musicais – e incentivar 
a prática do esporte. No Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura 
Municipal, a SulAmérica apoiou a construção dos bicicletários, doando                            
R$ 280.000,00 para a criação de 1.800 vagas dispersas em vários bair-
ros da cidade. A seguradora também apoiou espetáculos de sucesso em 
2010, como Hair, Kataklò e Gaiola das Loucas.

Tokio Marine Seguradora
O Programa TM8, adotado pela Tokio Marine, é baseado no conjunto 
de oito macro objetivos que abrangem as principais e mais relevantes 
demandas sociais do Mundo. Estes objetivos foram estabelecidos em 
2000 pela Organização das Nações Unidas (ONU), em conjunto com 191 
países, inclusive o Brasil, e devem ser atingidos até o ano de 2015, por 
meio de ações concretas de governos e da sociedade. Em 2010, a se-
guradora apoiou ações de Educação, Saúde e Capacitação Profi ssional 
no Jardim São Carlos, em São Miguel Paulista (Zona Leste de SP), atin-
gindo inúmeros membros da comunidade adotada.  Alguns funcionários 
da empresa foram voluntários.
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UBF Seguros 
Em 2010, a UBF Seguros fez doações para três instituições de caridade 
em São Paulo, que são acompanhadas por três funcionárias:

•  Casa Espírita Maria do Sacramento, no valor de R$ 1.000,00.

• Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Defi ciência de Funcionários 
Banco do Brasil (Apabb), também do mesmo montante, R$ 1.000,00.

• Centro Social da Paróquia Santa Luzia, no valor de R$ 1.000,00.
Funcionários da empresa também participaram de ações para diminuir o 
uso de material impresso, reaproveitando papel usado; na economia de 
energia elétrica, incluindo elevadores, ar-condicionado e no uso racional 
de computadores e impressoras.

União Previdenciária Cometa do Brasil - Comprev
A União Previdenciária Cometa do Brasil – Comprev – fez várias ações so-
ciais ao longo de 2010. Para a Associação Pró-Vita, com sede no Rio de 
Janeiro, foram doados R$ 6.000,00, com foco na saúde de crianças e da 
comunidade em geral. Este apoio começou em 2005. Para outra instituição 
do Rio, a Associação Ressurgir – que nasceu com o objetivo de apoiar fa-
mílias com crianças internadas no Hospital Municipal Salles Netto (HMSN), 
no Rio Comprido. O valor despendido em 2010 foi de R$ 6.000,00.

Também na capital carioca, outras duas instituições foram apoiadas pela 
Comprev: a Casa de Fabiano, no Morro dos Macacos – Vila Isabel –, que 
praticou ações de Saúde e Educação, com doação de R$ 4.590,00; e o 
Dispensário São Vicente de Paulo, localizado na Cruz Vermelha, Centro, 
que recebeu R$ 6.000,00 para a creche. Esta entidade já é apoiada pela 
empresa desde 1999.

A Comprev apoiou ainda dois projetos em Goiás: o Projeto Resgate, 
apoiado pela companhia desde 2002, que tem ações nas áreas de saúde, 
cidadania e capacitação profi ssional, recebeu doação de R$ 3.600,00; e 
a Sociedade Pestalozzi de Goiânia, apoiada desde 2005, recebeu doa-
ção de R$ 6.000,00.
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Evolução
O segmento de Seguros, incluídos os seg-
mentos de Saúde Suplementar e de Vida, 
foi o que apresentou o crescimento mais ex-
pressivo, com receita global de R$ 85,234 
bilhões, 21,34%, acima dos R$ 70,242 bi-
lhões de 2009.

Os demais segmentos também registra-
ram excelente performance: Capitalização 
20,20%; Previdência Complementar Aberta 
13,98%.

O avanço do mercado segurador ano após 
ano ajuda a impulsionar o círculo do desen-
volvimento sustentável da economia. Cada 
vez mais brasileiros estão percebendo como 
é relevante ter seguro, plano de previdência 
privada, plano de saúde suplementar e título 
de capitalização, pavimentando sua tranqui-
lidade, hoje e no futuro.

As seguradoras e empresas que atuam nes-
te mercado precisam aplicar suas reservas 
em investimentos de médio a longo prazo, 
ajudando a formar a poupança brasileira. Há 
maior geração de empregos e contribui-se, 
assim, de forma decisiva para o crescimento 
do País.

Retorno à Sociedade

Em 2010, a receita dessas empresas foi de 
de R$ 143.554 bilhões em prêmios, contri-
buições, contraprestações e títulos de capi-
talização. Um valor que representou cresci-
mento de 17,3% em relação aos R$ 122,428 
bilhões registrados em 2009.

Vale ressaltar que a participação desse gru-
po no PIB chegou a 4,04% dos R$ 3,554 tri-
lhões, aí incluídos o total de bens e serviços 
produzidos no Brasil em 2010. Cinco anos 
antes, em 2005, era de 3,03%. Essa evolu-
ção demonstra não apenas a pujança deste 
mercado, como a confi ança que o setor de 
seguros passou a representar na percepção 
dos brasileiros – pessoas e empresas – que 
utilizam a proteção do produto seguro, em 
suas diferentes modalidades. 

Contudo, a melhor imagem para ilustrar a par-
ticipação do mercado de seguros gerais, pre-
vidência privada, saúde suplementar e de ca-
pitalização no desenvolvimento da economia 
é a que mostra quanto do valor arrecadado 
retorna à sociedade. Mais de 57,02% da ar-
recadação do mercado volta para pessoas e 
empresas na forma de pagamentos de indeni-
zações e remunerações. Em 2010, este valor 
foi de R$ 53,232 bilhões, com crescimento de 
11,15% se comparado ao resultado de 2009.

Mais de 50% da Arrecadação das Empresas 
Associadas ao Sistema Federativo Retorna à 
Sociedade
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Retorno à Sociedade 2010 2009 2010/2009

Seguros 43.042,8 39.374,6 9,3%

Recomposição dos Bens 17.820,8 16.399,6 8,7%

Recomposição das Rendas Familiares 4.845,2 4.556,4 6,3%

Preservação da Saúde 20.376,8 18.418,6 10,6%

Previdência Complementar Aberta 20.185,8 18.000,9 12,1%

Pagamento de Benefícios + Resgates 10.540,8 9.405,7 12,1%

Remuneração Poupança 9.645,1 8.595,2 12,2%

Capitalização 23.811,5 19.398,7 22,7%

Títulos Resgatados + Sorteados 2.317,0 1.492,1 55,3%

Remuneração à Poupança 21.494,5 17.906,6 20,0%

Total Retorno à Sociedade 87.040,1 76.774,2 13,4%

Valores em R$ milhões

Recomposição 
O maior segmento do mercado, o de Seguros, pagou R$ 43,042 bilhões 
em 2010, não apenas na recomposição de bens, mas também na recom-
posição da renda familiar e na preservação da saúde. Isto foi 9,3% acima 
dos pagamentos feitos em 2009, que totalizaram R$ 39,374 bilhões. Só 
para dar uma ideia do retorno à sociedade, apenas em indenizações de 
bens – aí incluídos veículos e imóveis com perda total – foram pagos 
R$ 17,821 bilhões.

O segmento de Previdência Complementar Aberta pagou R$ 20,186 bi-
lhões em benefícios, resgates e rentabilização das reservas em 2010. O 
retorno à sociedade foi 12,1% maior do que os R$ R$ 18 bilhões pagos 
em 2009.

Já o segmento de Capitalização apresentou em 2010 expansão de 22,7% 
em relação a 2009, nos pagamentos de prêmios sorteados, resgate de 
títulos e rentabilização das reservas, totalizando R$ 23,811 bilhões que 
retornaram à sociedade. 

Retorno à Sociedade

Fonte: Siscorp
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2010 2009 2010/2009

Patrimônio Líquido 71.397,8 62.350,3 14,5%

Seguros Previdência e Capitalização 58.901,5 51.420,8 14,5%

Saúde 12.496,3 10.929,5 14,3%

Aplicações e Investimentos Permanentes 335.002,6 281.481,7 19,0%

Seguros Previdência e Capitalização 316.433,2 264.662,5 19,6%

Saúde 18.569,4 16.819,2 10,4%
Total dos Investimentos do Mercado 406.400,4 343.831,9 18,2%

Seguros Gerais 33

Previdência Complementar Aberta  e Vida

Seguradoras 64

EAPC 15

Saúde Suplementar 26

Capitalização 11

Quantidade de Associadas que Operaram em 2010:

Investimentos do Mercado

Demonstração do Valor Adicionado
De acordo com as estatísticas de 2010, o valor adicionado bruto foi de 
R$ 45,141 bilhões, representando um acréscimo de 18,07% sobre o nú-
mero de 2009, que foi de R$ 38,231 bilhões. Este indicador refere-se à 
arrecadação do mercado menos as despesas. 

Retorno à Sociedade

Investimentos 
Em 2010, os investimentos do mercado segurador foram de R$ 406,4 
bilhões, um crescimento de 18,2% sobre o número de 2009. São mais 
recursos injetados na economia, ajudando a girar a roda do desenvolvi-
mento sustentável.

Seguradoras 
Operavam no mercado segurador em 2010, um total de 149 empresas 
associadas, das quais, 33 seguradoras de danos, 64 de vida e previdên-
cia, 15 entidades abertas de previdência complementar e 26 empresas 
especializadas em saúde.

Valores em R$ milhões

Fonte: Siscorp

Fonte: Siscorp
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2010 2009 2010/2009

Receita Bruta Consolidada 143.553,7 122.427,8 17,3%

(-) Restituições, Cancelamentos -1.292,0 -1.101,8 17,3%

(-) Cessões e Repasses p/Congêneres -8.571,3 -8.243,4 4,0%
Receita Líquida Consolidada 133.690,4 113.082,5 18,2%

Seguros 85.234,2 70.242,5 21,3%

Saúde 25.575,2 23.300,7 9,8%

De Prêmios de Seguros 110.809,5 93.543,2 18,5%

De Planos Previdenciários 11.094,0 9.733,0 14,0%

Com Títulos de Capitalização 11.787,0 9.806,3 20,2%

Seguros Previdência e Capitalização 7.480,8 6.910,6 8,3%

Saúde 1.161,8 1.072,5 8,3%

+ Receitas s/Aplicações Financeiras e Investimentos 8.642,6 7.983,2 8,3%
Receita Total sem IOF 142.333,0 121.065,7 17,6%

Seguros Previdência e Capitalização 2.985,8 2.592,2 15,2%

Saúde 609,3 555,4 9,7%

+ IOF (Sobre Prêmios de Seguros) 3.595,1 3.147,6 14,2%
Receita Total com IOF 145.928,1 124.213,3 17,5%

Custos e Devoluções da Atividade -53.232,5 -47.890,7 11,2%

Seguros -22.766,1 -21.011,8 8,3%

Saúde -20.376,8 -18.418,6 10,6%

Custo Final de Preservação da Riqueza Segurada (Sinistros Líquidos) -43.142,9 -39.430,4 9,4%

Benefícios Pagos e Resgates + Remuneração Complementar 
aos Planos Previdenciários (Excedente Financeiro)

-382,0 -360,0 6,1%

Títulos Resgatados e Sorteados + Remuneração à Poupança -9.707,5 -8.100,3 19,8%
(-) Aumento das Reservas e da Poupança Acumulada -47.555,1 -38.092,0 24,8%

Seguros -40.869,2 -31.341,7 30,4%

Saúde 539,3 -71,3 -856,6%

Aumento das Reservas para Preservação da Riqueza Segurada -40.329,9 -31.413,0 28,4%

Acumulação das Reservas dos Planos Previdenciários -7.117,0 -6.609,8 7,7%

Poupança de Capitalização -108,1 -69,3 56,1%
Valor Adicionado Bruto 45.140,6 38.230,6 18,1%

Consolidado do Valor Adicionado

Valor Adicionado Bruto

Valores em R$ milhões

Fonte: Siscorp
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2010 2009 2010/2009

Valor Adicionado Bruto 45.140,6 38.230,6 18,1%

(-) Custo do Valor Adicionado -20.802,1 -18.605,5 11,8%

(-) Comissões Pagas aos Corretores -12.906,4 -10.865,2 18,8%

Seguros Previdência e Capitalização -11.485,8 -9.590,5 19,8%

Saúde -1.420,6 -1.274,7 11,4%

(-) Marketing -674,9 -550,1 22,7%

Seguros Previdência e Capitalização -540,4 -434,9 24,3%

Saúde -134,5 -115,1 16,8%

(-) Serviços Contratados de Terceiros -2.597,5 -2.179,6 19,2%

Seguros Previdência e Capitalização -1.948,5 -1.629,5 19,6%

Saúde -649,0 -550,1 18,0%

(-) Despesas Gerais -4.623,4 -5.010,6 -7,7%

Seguros Previdência e Capitalização -3.641,5 -3.567,4 2,1%

Saúde -981,8 -1.443,2 -32,0%
Valor Adicionado Líquido 24.338,4 19.625,1 24,0%

Valor Adicionado por Terceiros 3.096,5 4.257,6 -27,3%

Resultado Não Operacional 423,5 679,7 -37,7%

Seguros Previdência e Capitalização 423,5 636,8 -33,5%

Saúde 0,0 43,0 -100,0%

Valor Adicionado Recebido em Transferência (Equivalência Patrimonial) 2.673,0 3.577,8 -25,3%

Seguros Previdência e Capitalização 2.194,5 3.173,0 -30,8%

Saúde 478,5 404,8 18,2%
Valor Adicionado à Disposição das Cias. 27.435,0 23.882,7 14,9%

Valor Adicionado Distribuído -15.835,8 -12.831,5 23,4%

Distribuição do Valor Adicionado

Pessoal -5.173,8 -4.673,7 10,7%

Seguros Previdência e Capitalização -3.943,0 -3.510,9 12,3%

Saúde -1.230,8 -1.162,8 5,8%

   Remunerações (Salários) -3.669,3 -3.314,7 10,7%

Seguros Previdência e Capitalização -2.796,4 -2.490,0 12,3%

Saúde -872,9 -824,7 5,8%

   Encargos Sociais -990,7 -895,0 10,7%

Seguros Previdência e Capitalização -755,0 -672,3 12,3%

Saúde -235,7 -222,7 5,8%

   Benefícios -513,7 -464,1 10,7%

Seguros Previdência e Capitalização -391,5 -348,6 12,3%

Saúde -122,2 -115,5 5,8%

Retorno à Sociedade

Valor Adicionado Valores em R$ milhões

Fonte: Siscorp
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2010 2009 2010/2009

Distribuição do Valor Adicionado

Governo -10.662,0 -8.157,7 30,7%

Tributos e Contribuições -4.115,9 -2.838,9 45,0%

   PIS/COFINS/ISS -2.260,6 -1.580,8 43,0%

Seguros Previdência e Capitalização -1.824,8 -1.476,1 23,6%

Saúde -435,8 -104,6 316,4%

   CSLL -1.855,3 -1.258,2 47,5%

Seguros Previdência e Capitalização -1.592,6 -1.098,3 45,0%

Saúde -262,7 -159,9 64,3%

 Impostos e Taxas -6.546,2 -5.318,8 23,1%

   IRPJ -2.951,0 -2.171,2 35,9%

Seguros Previdência e Capitalização -2.578,8 -1.867,0 38,1%

Saúde -372,3 -304,3 22,4%

   IOF (sobre Prêmios de Seguros) -3.595,1 -3.147,6 14,2%

Seguros Previdência e Capitalização -2.985,8 -2.592,2 15,2%

Saúde -609,3 -555,4 9,7%
 Outros

Valor Retido 11.599,2 11.051,2 5,0%

Distribuição do Valor Retido:

Para os Acionistas (Dividendos Pagos + Juros s/Capital Próprio) 4.162,6 2.454,3 69,6%

Seguros Previdência e Capitalização 3.315,3 2.260,7 46,6%

Saúde 847,3 193,6 337,6%

Imposto de Renda Retido na Fonte 622,0 366,7 69,6%

Seguros Previdência e Capitalização 495,4 337,8 46,6%

Saúde 126,6 28,9 337,6%

Incorporação ao Patrimônio Líquido 6.814,6 8.230,1 -17,2%

Seguros Previdência e Capitalização 5.897,8 7.236,2 -18,5%

Saúde 916,8 993,9 -7,8%

Total dos Impostos e Contribuições pagos ao Governo 11.284,0 8.524,5 32,4%

Seguros Previdência e Capitalização 9.477,4 7.371,4 28,6%

Saúde 1.806,6 1.153,1 56,7%

Valor Adicionado Valores em R$ milhões

Fonte: Siscorp
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Poupança e Reservas Acumuladas
As empresas, por lei, constituem reservas técnicas que garantem a solidez 
do mercado e ajudam a reforçar a poupança de longo prazo no País.

As provisões técnicas das empresas associadas somaram R$ 285,9 bi-
lhões em 2010, apresentando crescimento de 20,2% sobre o número do 
ano anterior, de R$ 237,8 bilhões. São elas que garantem o pagamento 
das indenizações, benefícios e resgates. 

Retorno à Sociedade

2010 2009 2010/2009

Reservas para Preservação da Riqueza Segurada 178.170,9 142.909,5 24,7%

Seguros 172.025,3 137.419,0 25,2%

Saúde 6.145,6 5.490,5 11,9%

Acumulação das Reservas dos Planos Previdenciários 90.490,6 79.949,8 13,2%

Poupança dos Títulos de Capitalização 17.254,5 14.937,6 15,5%
Total dos Recursos Acumulados 285.916,0 237.796,8 20,2%

Poupança e Reservas Acumuladas

62%

32%

6%

Reservas para Preservação da Riqueza 
Acumulação das Reservas dos Planos Previdenciários Abertos
Poupança dos Títulos de Capitalização

Valores em R$ milhões

Fonte: Siscorp
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Retorno à Sociedade

Comissões Pagas 
aos Corretores Marketing Serviços de 

Terceiros  Despesas Gerais Total

Seguros 11.721,4 60,27% 599,1 3,08% 2.280,5 11,73% 4.847,3 24,92% 19.448,3 100%

Seguros 10.300,8 63,34% 464,7 2,86% 1.631,6 10,03% 3.865,4 23,77% 16.262,5 100%

Saúde 1.420,6 44,59% 134,5 4,22% 649,0 20,37% 981,8 30,82% 3.185,8 100%

Previdência 
Complementar 389,9 223,21% 52,6 30,14% 190,1 108,82% -458,0 -262,16% 174,7 100%

Capitalização 795,0 67,42% 23,1 1,96% 126,9 10,76% 234,1 19,85% 1.179,2 100%

Consolidado 12.906,4 62,04% 674,9 3,24% 2.597,5 12,49% 4.623,4 22,23% 20.802,1 100%

Valores em R$ milhões

Distribuição do Valor Adicionado Bruto
Refere-se à soma das despesas com as atividades administrativas e co-
merciais, que foi de R$ 20,8 bilhões. 

Comissões Pagas aos Corretores 
Marketing
Serviços de Terceiros
Despesas Gerais

12.906,4

674,9
2.597,5

4.623,4

Total do Valor Adicionado Bruto

Fonte: Siscorp
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Recursos 
Humanos Governo Acionistas Incorporação ao 

Patrimônio Líquido Total

Seguros 4.612,8 20,70% 9.861,5 44,25% 2.950,3 13,24% 4.863,3 21,82% 22.287,9 100%

Seguros 3.382,0 19,34% 8.054,9 46,06% 2.103,0 12,03% 3.946,5 22,57% 17.486,4 100%

Saúde 1.230,8 25,63% 1.806,6 37,63% 847,3 17,65% 916,8 19,09% 4.801,5 100%

Previdência 
Complementar

405,7 12,15% 669,4 20,05% 783,1 23,46% 1.479,8 44,33% 3.338,0 100%

Capitalização 155,2 8,58% 753,1 41,63% 429,2 23,73% 471,5 26,06% 1.809,0 100%

Consolidado 5.173,8 18,86% 11.284,0 41,13% 4.162,6 15,17% 6.814,6 24,84% 27.435,0 100%

Valores em R$ milhões

Recursos Humanos 
Governo
Acionistas
Incorporação ao Patrimônio Líquido

Distribuição do Valor Adicionado
Corresponde aos investimentos em recursos humanos, pagamentos de 
tributos e contribuições ao Governo e repasse aos acionistas e incorpo-
rações ao patrimônio líquido das companhias, que totalizaram R$ 27,4 
bilhões. 

5.173,8

11.284,0

4.162,6

6.814,6

Retorno à Sociedade

Fonte: Siscorp
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26%

20%

16%

32%

6%

Retorno à Sociedade

Seguros
Previdência 

Complementar
Aberta

Capitalização Consolidado

PIS/COFINS/ISS - Programa de Integração Social/ Contrib. 
p/Financ. Seguridade Social/ Imposto sobre Serviços 1.985,7 20% 171,8 26% 103,1 14% 2.260,6 20%

CSLL - Contribuição sobre Lucro Líquido 1.522,7 15% 132,5 20% 200,1 27% 1.855,3 16%
IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica 2.397,1 24% 212,9 32% 341,0 45% 2.951,0 26%
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 440,9 4% 117,0 17% 64,1 9% 622,0 6%
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras 3.515,1 36% 35,2 5% 44,8 6% 3.595,1 32%
Impostos e Contribuições pagos ao Governo 9.861,5 100% 669,4 100% 753,1 100% 11.284,0 100%
% 87% 6% 7% 100%

Impostos e Contribuições 
Outro indicador relevante da participação ativa do mercado segurador na 
economia é o pagamento de impostos e contribuições ao Governo. Em 
2010, foram pagos R$ 11,3 bilhões em várias modalidades.

Receita Líquida Antes das Reservas Valores em R$ milhões

Impostos e Contribuições Recolhidos  
pelas Companhias

Impostos e Contribuições Recolhidos ao Governo

PIS/COFINS/ISS
CSLL
IRPJ
IRRF
IOF

87%

7%

6%

Seguros 
Previdência Complementar Aberta
Capitalização

Fonte: Siscorp
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Retorno à Sociedade

2010 2009 2010/2009

SUS 2.609 2.435 7,15 %

Denatran 290 270 7,41 %

Total de Repasses 2.899 2.705 7,17 %

Repasses do Seguro DPVAT 
ao Governo
Por determinação legal, metade dos recursos arrecadados pelo Seguro 
DPVAT, relativos à parcela dos prêmios tarifários, é repassada ao Gover-
no Federal, com destinação obrigatória a dois órgãos distintos.

São eles: o Sistema Único de Saúde - SUS (Leis nos. 8.212/91 e 9.503/97), 
que recebe 45% desses recursos, para o custeio de atendimento médico 
hospitalar às vítimas de acidentes de trânsito; e o Departamento Nacional 
de Trânsito - Denatran  (Lei nº. 9.503/97), com dotação de 5% da arreca-
dação, destinada à realização de campanhas de trânsito.

Em 2010, essas contribuições totalizaram R$ 2.899 bilhões, dos quais              
R$ 2.609 foram para o SUS e R$ 290 milhões para o Denatran. Esses 
valores representaram aumento de, respectivamente, 7,15% e de 7,41% 
em relação ao volume de recursos repassados em 2009.

Valores em R$ milhões

Fonte: Seguradora Líder DPVAT
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Recursos Humanos

O crescimento nas vendas de seguros, pla-
nos de caráter previdenciário, planos de 
saúde suplementar e títulos de capitalização 
em 2010 refl etiu-se diretamente na contra-
tação e na capacitação de funcionários nas 
empresas e que formam o mercado segura-
dor. Os investimentos nessa área foram de 
quase R$ 2 bilhões.

Isto ajuda a garantir o desenvolvimento 
sustentável da economia brasileira, abrindo 
novos postos de trabalhos para jovens que 
ingressam todos os anos no mercado. São 
oportunidades também para experientes 
funcionários de seguradoras que se qualifi -
caram e continuaram se especializando.

Em 2010, de acordo com as estatísticas 
apuradas, o mercado empregou 29.940 

pessoas e manteve uma de suas principais 
características: o alto grau de escolaridade 
de sua força de trabalho. Nesse contexto, 
chama a atenção o crescimento do número 
de profi ssionais pós-graduados, que repre-
sentaram 11% do total de funcionários.

As mulheres já são maioria – 54,1% –, e os 
homens representam 45,9% do universo de 
trabalhadores. Pelo critério de faixa etária, 
a maior parcela (43,29%) dos funcionários 
está na faixa de 26 a 35 anos. 

As informações contidas neste capítulo re-
fl etem 41,6% da realidade do mercado, uma 
vez que somente 62 empresas associadas 
ao sistema federativo responderam os ques-
tionários de coleta de dados específi cos de 
cada segmento. 

Investir em Pessoas é o Melhor Investimento
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Distribuição dos Recursos
O valor aplicado em Recursos Humanos em 2010 totalizou R$ 1,898 
bilhão entre salários, benefícios e encargos sociais. Deste total, o paga-
mento de salários chegou a   R$ 1,19 bilhão (62,7%); de encargos sociais 
representou 22,8%, em valores de R$ 432 milhões, e de benefícios foi de 
R$ 275,4 milhões, ou 14,5% do total. 

Valor Distribuido para Recursos Humanos

Remuneração do

Trabalho (Salários)

  Encargos Sociais

     
     

  Benefícios

ConsolidadoCapitalizaçãoSaúde Suplementar

Previdência 

Complementar Aberta

Seguros

63,7%

66,8%

62,7%

21,8%

24,0%

22,8%

14,5%
9,2%

58,7%

27,5%

13,9%

55,5%

26,5%

18,0%

14,5%

Recursos Humanos

Seguros
Previdência 

Complementar
Aberta

Saúde
Suplementar Capitalização Consolidado

Remuneração do 
Trabalho (Salários)     933,7 63,7%    86,5 66,8%  121,1 55,5%    49,6 58,7%  1.190,8 62,7%

Encargos Sociais 319,8 21,8%    31,0 24,0%    57,9 26,5%    23,2 27,5%     432,0 22,8%
Benefícios 212,6 14,5%    11,8 9,2%    39,3 18,0%    11,7 13,9%     275,4 14,5%
Total 1.466,1 100,0%  129,3 100,0%  218,3 100,0%    84,5 100,0%  1.898,3 100,0%
Outros Benefícios

Treinamento 29,4 13,1%      2,2 8,0%      2,9 10,3%      1,7 10,6%       36,2 12,2%
Assistência Médica 
e Odontológica 94,5 42,1%      5,3 19,5%    11,2 39,3%      6,6 40,6%     117,5 39,7%

Seguro de Vida 
em Grupo 11,9 5,3%      3,2 11,8%      0,7 2,5%      0,9 5,4%       16,6 5,6%

Previdência Privada 53,0 23,6%      2,1 7,7%    10,9 38,2%      4,5 27,9%       70,5 23,8%
Auxílio Creche        9,9 4,4%      0,9 3,4%      2,1 7,4%      0,6 3,6%       13,5 4,6%
Lazer        7,0 3,1%      0,2 0,6%      0,5 1,7%      0,0 0,2%        7,7 2,6%
Outros       18,9 8,4%    13,2 49,0%      0,2 0,6%      1,9 11,7%       34,1 11,5%

Total de Benefícios     224,5 100,0%    27,0 100,0%    28,5 100,0%    16,2 100,0%     296,2 100,0%

Valores em R$ milhões

Fonte: CNSeg
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Seguros Previdência 
Complementar Aberta Saúde Suplementar Capitalização Consolidado

22.494 1.452 4.685 1.309 29.940

Total de Funcionários por Segmento

Recursos Humanos

Funcionários
O segmento de Seguros Gerais foi o que mais empregou pessoas - 
22.494, seguido pelo de Saúde Suplementar com 4.685 funcionários.  
Cabe esclarecer que as empresas pesquisadas deste segmento com 
rede própria de atendimento não consideraram os trabalhadores de suas 
unidades médicas. O mercado de Previdência Complementar Aberta 
reuniu 1.452 pessoas e o de Capitalização 1.309.

A maior parte (41%) da força produtiva do mercado segurador está con-
centrada na área comercial, totalizando 12.205 empregados. Em segui-
da, vem a área administrativa/fi nanceira, com 8.775 funcionários, corres-
pondendo a 29%; a área técnica, que reuniu 8.491 empregados (28%) e 
a área corporativa, envolvendo 469 ou 2% do total. 

Sempre de olho na formação de mão-de-obra e na abertura de oportu-
nidades do primeiro emprego para os jovens, as empresas, em 2010, 
ofereceram vagas para 774 estagiários/trainees e 401 aprendizes.

Por Segmento

Seguros 
Previdência Complementar Aberta
Saúde Suplementar
Capitalização

75%

16%

4%

5%

Fonte: CNSeg



256

Seguros Previdência 
Complementar Aberta

Saúde
Suplementar Capitalização Consolidado

Estagiários / Trainees 579 71 51 73 774 

Aprendizes 334 6 26 35 401 

Terceirizados 10.986 431 271 53 11.741 

Seguros 
Previdência Complementar Aberta
Saúde Suplementar
Capitalização

4,89%
5,58%

1,09%

2,57%

Estagiários e Trainees / Total de Funcionários

Terceirizados  / Total de Funcionários

Aprendizes / Total de Funcionários

1,48%

0,41%

2,67%

0,55%

32,82%

22,89%

3,89%5,47%

Recursos Humanos

Fonte: CNSeg
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Seguros
Previdência 

Complementar
Aberta

Saúde
Suplementar Capitalização Consolidado

Técnica 6.102 176 2.080 133 8.491 
Comercial 9.418 911 1.099 777 12.205 
Administrativa/Finaceira 6.710 294 1.417 354 8.775 
Corporativa 264 71 89 45 469 
Total   22.494 1.452        4.685 1.309 29.940

Distribuição de Funcionários por Área

Recursos Humanos

28%

41%

29%

2%

Técnica 
Comercial
Administrativa/Financeira
Corporativa

SexoSexo

Homens
Mulheres

Seguros Previdência 
Complementar Aberta

Saúde
Suplementar Capitalização Consolidado

Homens       10.795 655        1.728 578       13.756 
Mulheres       11.699 797        2.957 731       16.184 
Total    22.494 1.452      4.685 1.309       29.940

54,1%
45,9%

Fonte: CNSeg

Fonte: CNSeg
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Recursos Humanos

 
Seguros

Previdência 
Complementar

Aberta

Saúde
Suplementar Capitalização Consolidado

Até 2 anos        8.150 513 1441 462 10.566 

De 2 a 5 anos        4.785 326 1024 312 6.447 

De 5 a 10 anos        4.388 378 863 282 5.911 

De 10 a 20 anos        3.551 178 1010 199 4.938 

Mais de 20 anos        1.620 57 347 54 2.078 

Total    22.494 1.452 4.685 1.309 29.940

Tempo de Casa

Até 2 anos
De 2 a 5 anos
De 5 a 10 anos
De 10 a 20 anos
Mais de 20 anos

35,3%

21,5%
19,7%

16,5%

6,9%

10.566

6.447
5.911

4.938

2.078

Fonte: CNSeg
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Portadores de Necessidades Especiais 
Muito mais do que apenas seguir a lei, que garante reserva de vagas para 
portadores de necessidades especiais, as companhias associadas têm fei-
to sua parte pela inclusão destas pessoas no mercado de trabalho. Assim 
como acontece com outros segmentos da economia, no entanto, ainda há 
carência de capacitação deste tipo de profi ssional.

Em 2010, no universo de 62 associadas que responderam à pesquisa da 
CNSeg, estavam empregados um total de 797 portadores de necessida-
des especiais.

PNE  / Total de Funcionários

2,82%

1,38%

2,06%
2,45%

Seguros
Previdência 

Complementar
Aberta

Saúde
Suplementar Capitalização Consolidado

PNE 635 20 115 27 797 

Recursos Humanos

Seguros 
Previdência Complementar Aberta
Saúde Suplementar
Capitalização

Fonte: CNSeg
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Recursos Humanos

Rotatividade de Funcionários
Como atividade especializada, que exige profi ssionais qualifi cados para 
melhor atender os diferentes públicos, o mercado segurador tem conse-
guido não só formar novos talentos, mas também reter profi ssionais com 
anos de experiência. Para isso, tem investido forte na qualifi cação de seus 
funcionários.

Ao longo de 2010, no universo de empresas pesquisadas, foram admitidos 
5.819 funcionários, ao passo que as demissões foram da ordem de 4.437 
pessoas. Os estagiários totalizavam 774 postos de trabalho, e o índice de 
turn over, ou seja, de rotatividade de mão-de-obra, foi de 14,82%. 

Rotatividade de Funcionários

Seguros
Previdência 

Complementar
Aberta

Saúde
Suplementar Capitalização Consolidado

Admitidos       4.339 352         930 198         5.819 

Demitidos       2.946 426         827 238         4.437 

Estagiários          579                    71           51 73             774 

Turn Over 13,10% 29,34% 17,65% 18,18% 14,82%

19,44%

14,82%

2,59%

Admitidos Demitidos Estagiários

Funcionários 5.819 4.437 774

Participação 19,44% 14,82% 2,59%
Fonte: CNSeg

Fonte: CNSeg
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Recursos Humanos

Localização de Funcionários

Seguros Previdência 
Complementar Aberta Saúde Suplementar Capitalização Consolidado

Sede 14.439 797 2.216 781 18.233 

Filiais 8.055 655 2.469 528 11.707 

Total 22.494 1.452 4.685 1.309 29.940

60,9%

39,1%

Sede
Filiais

Seguros
Previdência 

Complementar
Aberta

Saúde
Suplementar Capitalização Consolidado

Até 25 anos        4.383 141         917 173         5.614 
De 26 a 35 anos        9.732 622       2.017 591       12.962 
De 36 a 45 anos        5.613 438       1.186 327         7.564 
De 46 a 55 anos        2.307 201         490 172         3.170 
Acima de 55 anos           459 50           75 46             630 
Total    22.494 1.452    4.685 1.309       29.940

Acima de 55 anos
De 46 a 55 anos
De 36 a 45 anos
De 25 a 35 anos
Até 25 anos

Faixa Etária

2,10%

43,29%
12.962

18,75%
5.614

25,26%
7.564

10,59%
3.170

630

Fonte: CNSeg

Fonte: CNSeg
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Seguros
Previdência 

Complementar
Aberta

Saúde
Suplementar Capitalização Consolidado

Mestrado/Doutorado/Pós-graduado 2.695 144         412 126          3.377 
Superior Completo 9.046 684 1.759 524       12.013 
Superior Incompleto 6.510 353 1.587 297          8.747 
Ensino Médio Completo 3.645 234         795 328          5.002 
Outros 598 37         132 34             801 
Total    22.494 1.452    4.685 1.309       29.940

Grau de Escolaridade

Mestrado/Doutorado/Pós-graduado
Superior Completo
Superior Incompleto
Ensino Médio Completo
Outros

Aumenta Número de 
Profi ssionais Pós-graduados
Outro aspecto a ser destacado é o crescimento do número de profi ssio-
nais pós-graduados. Segundo os dados mais recentes fornecidos pelas 
62 associadas, os funcionários com mestrados, doutorados e MBAs já 
são 11,3% do total, somando 3.377 empregados.

Escolaridade
Manteve-se em 2010 uma das principais características do mercado segu-
rador: o alto grau de escolaridade de sua força de trabalho. A maior parcela 
deste quadro, 40,1%, tinha curso superior completo – totalizando 12.013 
funcionários. Outro número também muito expressivo, 8.747 profi ssionais, 
tinha curso superior incompleto. Um patamar próximo a 30% do total.

Recursos Humanos

40,1%
29,2%

16,7%

11,3%

2,7%

Fonte: CNSeg
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Recursos Humanos

Corretores de Seguros
Acompanhando o crescimento do mercado segurador em 2010, o cor-
retor de seguros desempenha importante papel neste processo, por ser 
o elo entre o segurado e a seguradora. Em 2010 atuaram um total de 
69.337 corretores, dos quais 20.361 exclusivamente no Ramo Vida e 
48.976 nos demais ramos. 

Nesta classifi cação mais abrangente estão os ramos de Automóvel, 
DPVAT, Habitacional, Patrimonial, Saúde e Riscos Financeiros, entre ou-
tros de menor procura. 

Também é interessante notar a relevância desta atividade no desenvol-
vimento econômico sustentável em todas as regiões do País, uma vez 
que a maioria dos corretores é formada por pessoas físicas, totalizando 
42.469, enquanto o efetivo de pessoas jurídicas soma 26.868.

Corretores Pessoa Física Pessoa Jurídica Total
Ramo Vida 13.888 6.473 20.361
Demais Ramos 28.581 20.395 48.976
Total 42.469 26.868 69.337

Ramo Vida
Acidentes Pessoais
Previdência 
Vida

Demais Ramos
Automóvel
Cascos
DPVAT
Habitacional
Patrimonial
Responsabilidade Civil
Riscos Financeiros
Saúde
Transporte

28.581

Pessoa Física Pessoa Jurídica

13.888

20.395

6.473

Fonte: Fenacor
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Para fazer frente aos crescentes compro-
missos com seu público, as empresas 
que formam o mercado segurador preci-
sam ser sólidas e bastante responsáveis 
em suas aplicações fi nanceiras. São elas 
que ajudam a fortalecer as empresas do 
setor e, consequentemente, a garantir 
proteção ao consumidor de forma plena.

As aplicações fi nanceiras giram a roda do 
desenvolvimento sustentável da econo-
mia, movimentando as bolsas de valores, 
o mercado de renda fi xa e ajudando a for-
talecer os investimentos de longo prazo 
no País. As seguradoras precisam se pro-
gramar para o futuro e, desta forma, cum-
prem, mais uma vez, seu papel de agentes 
de desenvolvimento econômico e social.

Em 2010, o mercado alcançou um vo-
lume total de aplicações da ordem de     
R$ 300,59 bilhões. Este resultado foi 
21% superior ao registrado em 2009, de 
R$ 248,83 bilhões. 

Os investimentos permanentes totali-
zaram R$ 34,41 bilhões (um montan-
te 5,4% maior que o do ano anterior), 
e o capital de giro das operações, de          
R$ 15,15 bilhões, representando cresci-
mento de 50,4%. 

O total de bens e direitos somou                       
R$ 350,15 bilhões – volume 20,1% su-
perior ao alcançado em 2009 –, enquan-
to as reservas técnicas, decrescidas 
das despesas comerciais, atingiram R$ 
278,75 bilhões. Estas reservas, conforme 
já dito anteriormente, ajudam a formar a 
poupança de longo prazo brasileira. 

Graças ao crescimento de 14,5% no pa-
trimônio líquido do mercado segurador 
em 2010, o setor apresentou ainda mais 
solidez, transmitindo maior tranquilidade 
aos segurados. O patrimônio líquido so-
mou R$ 71,39 bilhões, bem superior ao 
registrado em 2009, de R$ 62,35 bi-
lhões.  

Estrutura Patrimonial
Mercado Forte, Segurado mais Protegido e Tranquilo
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Estrutura Patrimonial

Bens e Direitos
Compromissos e Obrigações
Constituem as aplicações das companhias em ativos admitidos pelo Go-
verno para fazer frente aos compromissos assumidos com os segurados.

Seguros + Saude Seguros Saúde
Suplementar 

Previdência 
Complementar

Aberta
Capitalização Consolidado

Período 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
Total das Aplicações 186.924,0 149.443,2 175.971,7 139.624,7 10.952,3 9.818,4 92.587,6 81.251,9 21.079,5 18.136,2 300.591,1 248.831,3
Investimentos 
Permanentes 23.301,9 21.107,4 15.684,9 14.106,6 7.617,0 7.000,8 8.581,8 8.464,7 2.527,8 3.078,3 34.411,5 32.650,4

Capital de Giro das 
Operações 7.540,3 3.385,1 7.724,1 4.018,3 -183,8 -633,2 7.782,1 7.277,7 -170,6 -587,4 15.151,7 10.075,4

Total dos Bens e 
Direitos 217.766,2 173.935,6 199.380,7 157.749,6 18.385,6 16.186,0 108.951,4 96.994,4 23.436,7 20.627,1 350.154,3 291.557,1

Reservas Técnicas 
menos Despesas 
Comerciais Diferidas

171.011,4 134.319,5 165.122,1 129.063,0 5.889,3 5.256,5 90.490,6 79.949,8 17.254,5 14.937,6 278.756,5 229.206,8

Patrimônio Líquido 46.754,9 39.616,1 34.258,6 28.686,6 12.496,3 10.929,5 18.460,8 17.044,6 6.182,1 5.689,5 71.397,8 62.350,3
Total dos 
Compromissos e 
Obrigações

217.766,2 173.935,6 199.380,7 157.749,6 18.385,6 16.186,0 108.951,4 96.994,4 23.436,7 20.627,1 350.154,3 291.557,1

Valores em R$ milhões

Total dos Bens e Direitos 2010

Investimentos Permanentes
Capital de Giro das Operações
Total das Aplicações

Total dos Compromissos e Obrigações 2010

Patrimônio Líquido
Reservas Técnicas Menos
Despesas Comerciais Diferidas

86%

10% 4%

80%

20%

Fonte: Siscorp
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Segmento de Seguros

O consumidor brasileiro tem à disposição um 
grande leque de opções de seguros, planos 
de previdência privada, planos de saúde su-
plementar e títulos de capitalização. O mer-
cado, sempre em busca de novidades e me-
lhores produtos, tem conseguido, ano após 
ano, se aproximar ainda mais dos anseios 
da clientela e praticamente há opções sob 
medida para cada tipo de necessidade e de 
acordo com as possibilidades de cada um.

Esta pluralidade de opções tem estimulado 
um número crescente de pessoas a perce-
ber a importância de contar com a proteção 
do mercado segurador, como forma de ga-
rantir um futuro mais tranquilo, preservando 
seu patrimônio e sua saúde.

Em 2010, a produção das empresas asso-
ciadas relativa aos Seguros de Danos, de 

Pessoas e de Saúde Suplementar repre-
sentou 84,4% da arrecadação em todos 
os segmentos, incluindo os de Planos de 
Caráter Previdenciário e de Capitalização, 
que foi de R$ 133,7 bilhões. Deste total, 
R$ 43,0 bilhões, ou seja, 38,2% retorna-
ram à sociedade na forma de pagamentos 
de indenizações, remunerações e recom-
posição de bens.

No caso dos Seguros de Pessoas, R$ 4,8 
bilhões retornaram à sociedade em forma 
de indenizações, remunerações e rendas 
em vários segmentos, tais como os seguros 
Educacional, de Vida Individual e de Aciden-
tes Pessoais Individual. 

Ao longo de 2010, o segmento de Seguros 
de Danos retornou R$ 17,82 bilhões em pa-
gamentos de indenizações.

Rede de Proteção para Pessoas, Famílias, 
Bens e Negócios
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Danos 17.820,8 41,4% 16.399,6 41,7% 8,7%
Saúde 20.376,8 47,3% 18.418,6 46,8% 10,6%
Pessoas 4.845,2 11,3% 4.556,4 11,6% 6,3%

2010 2009 2010/2009

Automóvel 11.871,3 27,6% 10.574,1 26,9% 12,3%
DPVAT 2.550,5 5,9% 2.347,4 6,0% 8,7%
Patrimonial 1.564,2 3,6% 1.489,1 3,8% 5,0%
Transportes 1.006,3 2,3% 955,2 2,4% 5,3%
Habitacional 259,5 0,6% 355,1 0,9% -26,9%
Rural 166,7 0,4% 175,8 0,4% -5,2%
Responsabilidades 132,5 0,3% 124,2 0,3% 6,7%
Cascos 115,6 0,3% 96,2 0,2% 20,2%
Créditos 83,4 0,2% 184,9 0,5% -54,9%
Riscos Financeiros 58,2 0,1% 96,5 0,2% -39,7%
Riscos Especiais 13,9 0,0% 1,4 0,0% 897,6%
Outros -1,4 0,0% -0,3 0,0% 337,0%
Saúde 20.376,8 47,3% 18.418,6 46,8% 10,6%
Vida + AP 4.805,9 11,2% 4.461,1 11,3% 7,7%
VGBL 39,3 0,1% 95,4 0,2% -58,8%
Total 43.042,8 100% 39.374,6 100% 9,3%

Preservação da Riqueza
As associadas retornaram à sociedade R$ 43,0 bilhões em pagamento 
de indenizações e remunerações.

Total de Preservação de Riqueza

Segmento de Seguros

47%
28%

14%

11%

Saúde
Pessoas
Automóvel
Outros Danos

Fonte: Siscorp

Valores em R$ milhões
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Seguro de Automóvel

Principal carteira do Segmento de Seguros 
Gerais, o Ramo de Automóvel liderou com 
receita de prêmios de R$ 20,052 bilhões, 
valor 15,26% superior ao registrado em 
2009. Comparada, ainda, à produção de 
há cinco anos, (R$ 12,125 bilhões), fi ca ain-
da mais evidente esta expansão: 65,38%.

Um dos principais fatores desse cresci-
mento foram os repetidos recordes de pro-
dução e venda da indústria automobilística 
brasileira.

Além das coberturas destinadas aos tipos 
de risco a que um veículo está exposto - 
colisão, incêndio, furto, roubo e responsa-
bilidade civil -, as seguradoras, seguindo 
tendência do mercado, cada vez mais têm 
procurado atrair o segurado e se diferen-
ciar no mercado com benefícios adicio-
nais. Neste rol incluem-se, por exemplo, 
serviços de chaveiro, encanador, bombei-
ro e babá. E até de motorista para levar o 
carro no caso de o segurado ter ingerido 
bebida alcoólica.

É preciso ressaltar, no entanto, que não 
só o boom automobilístico e os benefí-
cios têm levado este ramo a crescer. A 
melhoria de renda das classes C e D, que 
tem permitido que novos consumidores 
também comprem automóveis e façam 
seguro, ajudou a ampliar signifi cativa-
mente a base de consumo do mercado 
de Automóvel.

Isso pode ser verifi cado comparando-se a 
frota segurada nos dois últimos anos. Em 
2009, a quantidade de veículos cobertos 
por seguro era de 12.328.417, enquanto 
que em 2010 esse número foi de aproxi-
madamente 13.164.000. Ou seja, houve 
um incremento de 9,3% no volume de veí-
culos segurados.

Em 2010, o mercado de Automóvel re-
tornou à sociedade em forma de paga-
mento de indenizações mais da metade 
do seu volume de negócios, totalizando                  
R$ 12,732 bilhões.

Frota de 12 Milhões de Carros Rodando no 
País com a Proteção do Seguro
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Seguro de Automóvel

Preservação da Riqueza  
De acordo com as estatísticas da Superintendência de Seguros Privados 
(Susep) relativas a 2009, foram pagos R$ 11,1 bilhões em indenizações 
para 12 milhões de veículos segurados. A parcela por roubos e furtos, re-
presenta 37% de pagamentos, seguida por indenizações parciais, 34%. 
As indenizações de incêndio representaram 1% do total das indeniza-
ções pagas.

37%

34%

23%

5%1%

Indenização RF
Indenização Parcial
Indenização Integral
Indenização Incêndio
Indenização Outros

Por Faixa Etária
O grupo de consumidores na faixa de 36 a 45 anos, no auge da fase 
produtiva,  foi o que concentrou a maior parcela do pagamento de inde-
nizações deste segmento, representando 23%, para 631,5 mil contratos 
sinistrados no grupo.  Essa faixa concentra  também o maior número de 
veículos segurados.

19%

4%

23%

17%

22%

15%

Entre 18 e 25 anos
Entre 26 e 35 anos
Entre 36 e 45 anos
Entre 46 e 55 anos
Idade não Informada

Maior que 55 anos
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O Seguro DPVAT (Danos Pessoais Causa-
dos por Veículos Automotores de Via Ter-
restre) foi criado em 1974 para amparar 
vítimas de acidentes de trânsito em todo ter-
ritório nacional. Desde então, esta importan-
te proteção social passou por uma série de 
transformações voltadas para aprimorar o 
atendimento à população. A administração 
deste seguro é feita pela Seguradora Líder 
DPVAT, desde janeiro de 2008.

O Seguro DPVAT benefi cia todas as vítimas 
de acidentes com veículos, ocorridos den-
tro do País, sejam pedestres, passageiros 
ou motoristas. As indenizações são pagas 
independentemente da apuração de culpa 
ou da identifi cação do veículo causador do 
dano, sem a necessidade de intermediário.

A missão do Seguro DPVAT ao longo de 
37 anos tem sido a de amparar e benefi ciar 
vítimas de acidentes de trânsito e seus be-
nefi ciários. Como tem um importantíssimo 
papel social, o DPVAT nem deveria ser co-
nhecido como seguro obrigatório – assim 
o é por conta de Lei nº.6.194 de 1974 –, 
mas sim como seguro social. Esta cobertura 
tem favorecido milhões de pessoas ao lon-
go destes anos em um momento justamente 
difi cílimo: a perda de um parente querido, a 
descoberta que o acidente de trânsito cau-
sou a invalidez permanente ou o pagamento 
de gastos com despesas hospitalares.

Outra importante função social do Seguro 
DPVAT é a sua contribuição com a manu-
tenção da saúde pública e a política nacional 
de trânsito. Do total arrecadado pelo Seguro 
DPVAT, de acordo com legislação vigente, 

45% são destinados ao Sistema Único de 
Saúde – SUS, para o custeio de assistência 
médico-hospitalar de vítimas de acidentes 
de trânsito em todo o País, e 5% ao Depar-
tamento Nacional de Trânsito – Denatran, 
para aplicação em programas destinados à 
prevenção de acidentes de trânsito. 

Campanha - Com a fi nalidade de ampliar e 
facilitar o acesso da população a este im-
portante instrumento de proteção social, foi 
iniciada uma ampla campanha de divulga-
ção institucional do Seguro DPVAT em todo 
o País em novembro de 2009, bem como a 
ampliação da rede de atendimento por meio 
do projeto Parceiro DPVAT iniciado no se-
gundo semestre de 2009.

Esta campanha foi dividida em duas fases 
que se estenderam em 2010: a primeira fase 
com o objetivo de ampliar o conhecimen-
to da população brasileira sobre o Seguro 
DPVAT e a segunda para consolidação des-
te conhecimento.

Central de Atendimento - Para melhor es-
clarecer o público - recebendo pedidos de 
informações, reclamações, dúvidas e suges-
tões - a Seguradora Líder DPVAT mantém 
Serviço de Atendimento ao Público, via in-
ternet, no endereço www.dpvatseguro.com.
br, e pela Central de Atendimento através do 
telefone 0800 0221204.

Em 2010 foram registrados mais de 658 mil 
atendimentos pela Central de Atendimento e 
28.184 mil consultas via internet. A Segurado-
ra Líder DPVAT mantém uma ouvidoria pró-
pria, que pode ser acionada por carta ou fax.

Seguro DPVAT
O Seguro Social do Brasil
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Indenizações Pagas
Apenas em 2010 foram pagas 252.351 indenizações às vítimas de trânsi-
to ou seus benefi ciários. Deste total, 50.780 indenizações foram por mor-
te, 151.588 por invalidez permanente e 50.013 reembolsos de Despesas 
com Assistência Médica e Suplementares (DAMS) comprovadas. Todos 
os pagamentos – de indenizações, mais despesas com as indenizações 
– somados atingiram a casa dos R$ 2,295 bilhões.

Deste total, a maior parcela foi para indenizações por invalidez (R$ 1,370 
bilhão), seguida por morte (R$ 835,9 milhões) e cobertura de despesas 
médicas (R$ 89,5 milhões). 

A Região Sul é a que recebe a maior parcela das indenizações pagas, 
totalizando R$ 672 milhões, ou 29,29% do total de 2010; seguida pela 
Região Sudeste, R$ 602 milhões, o equivalente a 26,25% do total das 
indenizações. 

Caminhão

Moto

Ônibus e 
Microônibus

Automóvel

20.000 40.000 60.000 80.000 120.000100.000

1.746

6.662

6.369

32.823

103.228

17.290

1.383

2.976

1.552

14.061

38.692

25.569

DAMS Invalidez Morte

Indenizações Pagas 

Seguro DPVAT
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Seguro DPVAT

Indenizações Pagas por Faixa Etária

Indenizações Pagas por Tipo de Vítima

Por Faixa Etária
Outro dado relevante, observado nos números do Seguro DPVAT em 
2010, é que, dentre as pessoas que sofrem algum tipo de dano em aci-
dentes de trânsito, 64,4% estão na faixa etária de 16 a 40 anos, ou seja, 
na que concentra a maior força da população economicamente ativa do 
País. Um número também bastante expressivo, de 22,09% das indeniza-
ções pagas por este seguro social, se refere à faixa de 41 a 60 anos.

Por Tipo de Vítima
O motorista é a principal vítima nos acidentes de trânsito, de acordo 
com as estatísticas de indenização pagas pelo DPVAT. Em 2010, foram 
129.153 motoristas vitimados, o que correspondeu a 51,2% das indeni-
zações pagas, seguidas pelo grupo dos pedestres, um total de 77.197 
vítimas, 30,6% dos pagamentos efetuados.

Transportado
Pedestre
Motorista

44,2%

43,1%

De 0 a 15 anos
De 16 a 30 anos
De 31 a 60 anos
Acima de e 61 anos

4,52%8,19%

51%

31%

18%
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Seguro DPVAT

Por Tipo de Veículo/ Motocicletas
Chama a atenção também o crescimento nas quantidades de indeniza-
ções por invalidez permanente em 2010, acima da média das demais ga-
rantias – morte e DAMS – com destaque mais uma vez para os acidentes 
envolvendo motocicletas, que apesar de representarem cerca de 25% da 
frota nacional, corresponderam a 61% de todas as indenizações pagas. 

Os acidentes com carros de passeio foram o segundo principal grupo 
dos acidentes, representando 31%, nas indenizações pagas do Seguro 
DPVAT.

Embora a Região Sudeste reúna a maior parte da frota de motocicletas do 
País, 41,28% do total, cabe à Região Sul a liderança no volume de paga-
mento de indenizações de acidentes com motocicletas, com 31,07%, segui-
da pelas Regiões Nordeste, com 28,32%; Sudeste com 23,72%; Norte com 
9,05% e Centro-Oeste, com 7,84%. 

Indenizações Pagas por Tipo de Vítima - Motociclistas

Transportado
Pedestre
Motorista

17%

69%

14%
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Seguro DPVAT

Distribuição da Frota de Motos pelas 
Regiões do Brasil

Distribuição das Indenizações Pagas pelas 
Regiões do Brasil

Norte
Nordeste
Centro Oeste
Sudeste
Sul

Norte
Nordeste
Centro Oeste
Sudeste
Sul

23,14%

10,41%
41,28%

17,44%

7,73%

28,32%

7,84%

23,72%

31,07%

9,05%

Fonte: Seguradora Líder DPVAT
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Traçando-se uma linha do tempo imaginária so-
bre o mercado, podem ser identifi cados vários 
motivos que levam cada vez mais brasileiros à 
compra da  proteção proporcionada pelos  segu-
ros de pessoas. A estabilidade econômica está 
entre os fatores mais importantes para a ascen-
são desse segmento do mercado, seguido da 
crescente conscientização de que os infortúnios 
podem bater à porta de todos, exigindo meca-
nismos  para reduzir  vulnerabilidades e riscos. 

Também a oferta de produtos adequados e ino-
vadores, como os resgatáveis, para pôr fi m à 
ideia de somente a morte estar embutida nos 
seguros de vida, atrai novos compradores, como 
a nova classe média. As mulheres já respondem 
por 30% da massa segurada e as micro, peque-
nas e médias empresas, passaram a ver no  no 
Seguro de Pessoas um instrumento de política 
de retenção de talentos.  

Combinados, tais fatores têm garantido a conti-
nuidade do crescimento do segmento de Seguros 
Pessoas na casa de dois dígitos. Algo que, à pro-
porção em que avançam a renda do trabalhador  
e o processo de ascensão social, tem relação di-
reta com a percepção de que esse é o mecanis-
mo mais efi caz para preservar a qualidade de vida 
da família, o maior tesouro do indivíduo.

O resultado disso não é só a forte expansão da 
receita das seguradoras, mas, também, o que 
volta à sociedade, em forma de pagamento de 
capitais segurados (indenizações) e resgates. Em 
2010, a arrecadação de prêmios subiu 14,6% 
sobre 2009, pulando para R$ 15,7 bilhões. E as 
indenizações e resgates somaram 34,2% sobre 
o faturamento desse mercado,com um  volume 
de pagamentos de R$ 4,8 bilhões aos segurados 
e/ou benefi ciários.

Seguro de Pessoas
Expansão Crescente Garantindo e Preservando a 
Qualidade de Vida

Neste segmento, em que são negociados os se-
guros Prestamista, Educacional, Vida Individual e 
Vida em Grupo, por exemplo, há algumas moda-
lidades que se destacaram, seguindo o rastro da 
conjuntura econômica positiva.  

As viagens nacionais e internacionais de turistas 
brasileiros garantiram seguidos recordes na re-
ceita do seguro turístico. Em 2010, esta modali-
dade cresceu 117,5% em relação a 2009, acom-
panhando os gastos recordes de brasileiros com 
viagens.  

Apesar da extraordinária expansão, em termos 
de arrecadação de prêmios, o seguro viagem, 
com seus R$ 33,5 milhões arrecadados em 
2010, ainda está distante de ameaçar a lide-
rança do ramo Vida em Grupo, que respondeu 
por 49,8% do faturamento total do segmento de 
pessoas. Sua receita atingiu R$ 7,8 bilhões em 
2010, alta de 8,5% sobre 2009, em consequên-
cia do recorde verifi cado na criação de empre-
gos formais.

Já o seguro de Vida Individual fechou o perío-
do com R$ 1,1 bilhão em prêmios arrecadados, 
crescimento de 36,89% na comparação a 2009, 
mostrando que há cada vez mais brasileiros mais 
preocupados e cuidadosos em relação ao seu 
futuro e de suas famílias.

Outra modalidade que registrou expansão na 
casa dos dois dígitos em 2010 foi o seguro Pres-
tamista, onde ocorrendo o infortúnio, a quitação 
de prestações ou do saldo devedor de dívidas é 
garantido pela seguradora. A taxa  de crescimen-
to foi de 24,5% comparado com 2009, estando 
diretamente relacionada com a forte expansão do 
crédito no País para compras de eletrodomésticos 
e outros bens duráveis.
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Preservação da Riqueza
Os seguros de Vida em Grupo, de Vida individual, Prestamista e de Via-
gem foram responsáveis por 89,69% do volume que voltou à sociedade 
sob a forma de pagamento de capitais segurados (indenizações), totalizan-
do R$ 4,8 bilhões. 

Em 2010, o valor arrecadado do Seguro de Pessoas foi de R$ 15,7 bi-
lhões, 14,6% maior que o ano anterior.

Retorno aos Segurados

Sinistralidade = sinistro retido / prêmio ganho.

* PCHV = Seguro contra Perda do Certifi cado de Habilitação de Vôo.

Valores em R$ milhões

 Fonte: Susep

24%

32%

35%

47%

34%

12%

54%

Prêmio de Seguros Sinistralidade
Prestamista 3.396,3 24%
Renda de Eventos Aleatórios 375,3 32%
Vida Individual 1.144,1 35%
Vida em Grupo 7.826,0 47%
Acidentes Pessoais - Individual 367,3 34%
Acidentes Pessoais - Coletivo 2.552,5 12%
Seguro Educacional 19,5 73%
PCHV* 1 -121%
Turístico 33,5 44%
Total 15,7 35%

Prestamista
Renda de Eventos Aleatórios
Vida Individual
Vida em Grupo
Acidentes Pessoais - Individual
Acidentes Pessoais - Coletivo
Seguro Educacional + PCHV + Turístico

Seguro de Pessoas
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Segmento de Planos de Caráter 
Previdenciário

A estabilidade econômica, o aumento 
da expectativa de vida da população, 
a preocupação em garantir um futuro 
tranquilo, e também a melhoria na renda 
dos brasileiros foram fatores fundamen-
tais para o aumento expressivo das ven-
das de planos de caráter previdenciário 
ocorrida nos últimos anos.

De 2005 a 2010, a média de crescimen-
to da receita desses planos (coberturas 
de risco e por sobrevivência de planos 
de previdência complementar aberta e 
cobertura exclusivamente por sobrevi-
vência em planos de seguros de pes-
soas) foi de 16,52%. Em 2010, o valor 
arrecadado foi de R$ 46 bilhões, 18,9% 
maior que o ano anterior.

Os recursos dos planos de caráter pre-
videnciário são devolvidos aos consumi-
dores na forma de resgate e pagamento 
de benefícios. Em 2010, a quantidade 
de benefícios pagos foi de 103.725, re-
presentando um aumento de 1,26% so-
bre o número de benefícios de 2009, de 
102.430. 

Ajudando a Garantir um Futuro mais Tranquilo

Os pagamentos sob forma de renda fo-
ram o principal tipo de benefício pago 
em 2010, totalizando 101.336 - rendas 
de aposentadoria (77.116) e pensões 
por invalidez e morte, (24.220). No que 
se refere a pecúlio, foram pagos 2.389.

Acompanhando o tamanho das cartei-
ras, os resgates nos planos de caráter 
previdenciário foram mais expressivos 
nos VGBLs, totalizando R$ 15,2 bilhões; 
seguidos pelos PGBLs com R$ 3,1 bi-
lhões e pelos planos tradicionais com   
R$ 1,2 bilhão.

Todos esses números mostram a impor-
tância dos planos de caráter previdenci-
áriona vida das pessoas, consolidando-
os como mecanismo de proteção cada 
vez mais procurado pela população.

Seu alcance social, contudo, vai mais 
além. As provisões (matemáticas e técni-
cas) acumuladas do segmento, que em 
2010 somaram R$ 216 bilhões, ajudam 
na formação de poupança doméstica de 
longo prazo, indispensável para o desen-
volvimento sustentado do País. 



280

EAPCs Seguradoras Consolidado

Valor Acumulado
503.533 89.987.019 90.490.552

0,56% 99,44% 100%

Quantidade de Participantes
1.236.097 16.733.215 17.969.312

6,88% 93,12% 100% 

Arrecadação e Número de Participantes Valores em R$ mil

Segmento de Planos de Caráter Previdenciário

Riqueza Total

Arrecadação

93%

99%

Número de Participantes 

7%

1%

EAPCs
Seguradoras

EAPCs
Seguradoras

Fonte: FenaPrevi
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EAPCs Seguradoras Consolidado

Por Tipo de Companhia
187.393 194.629 382.022

49,05% 50,95% 100%

Quantidade de Benefi ciários
54.443 284.330 338.773

16,07% 83,93% 100%

Valores em R$ mil

Segmento de Planos de Caráter Previdenciário

Distribuição de Benefícios e Resgates

Companhias

Número de Benefi ciários

EAPCs
SeguradorasSeguradoras

51% 49%

EAPCs
Seguradoras

93%

7%

Fonte: Siscorp

Benefícios e Resgates
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Segmento de Planos de Caráter Previdenciário

 PGBL Planos Tradicionais VGBL

EAPCs 273 2.840 informação indisponível 

Seguradoras 615.146 206.371 informação indisponível 

Total 615.419 209.211 informação indisponível

Resgates

Planos de Caráter Previdenciário

Período VGBL
Previdência Complementar Aberta

Total
PGBL Planos Tradicionais Total

2007 7,9 2,3 1,7 4,0 11,9

2008 12,4 2,8 1,5 4,3 16,7

2009 12,1 3,0 1,4 4,4 16,5

2010 15,2 3,1 1,2 4,3 19,5

2010/2009 25,6% 3,3% -14,3% -2,3% 18,2%

 Fonte: Susep

Valores em R$ bilhões

2008 2009 2010 2010/2009

Pecúlio 1.928 2.275 2.389 5,01%

Pagamento sob a Forma de Renda 95.044 100.155 101.336 1,18%

     Pensões por Invalidez e por Morte 23.106 23.302 24.220 3,94%

                  Rendas de Aposentadoria 71.938 76.853 77.116 0,34%

Total de Benefícios Pagos 96.972 102.430 103.725 1,26%

 Fonte: FenaPrevi

Quantidade de Benefícios Pagos

Resgates - Quantidades

Tipos de Benefícios e Resgates

Fonte: FenaPrevi
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Segmento de Saúde Suplementar

O segmento de Saúde Suplementar – consi-
derando não só as associadas –, tem cresci-
do com consistência diante da necessidade 
de mais e mais brasileiros garantirem duas 
de suas principais “riquezas”: a saúde e o 
bem-estar. Uma busca que já representa 
um dos principais desejos de consumo da 
população brasileira. Pela natureza da ativi-
dade considera-se todos os planos privados 
de assistência à saúde como seguro. 

Em 2010, dentre as afi liadas da FenaSaúde 
– que além das Seguradoras Especializadas 
em Saúde também incluem algumas em-
presas de Medicina de Grupo e de Odon-
tologia de Grupo –, a produção cresceu 
de R$ 24,6 bilhões para R$ 27,6 bilhões, 
representando um aumento de 12,0% em 
relação a 2009. Em cinco anos o segmento 
cresceu 104%.

A relação entre as despesas assistenciais  e 
a arrecadação de prêmios de seguro nes-
te segmento foi de 78,7% em 2010. Foi 
a mais alta de todo o mercado segurador 
neste ano, mas é importante considerar as 
diferenças entre saúde e os demais ramos, 
como a não existência de limite fi nanceiro 
para a cobertura de risco nem limite de uso 
e a vigência por prazo indeterminado nos 
planos individuais.   

Referindo-se somente a arrecadação das 
Seguradoras Especializadas em Saúde, o 
seguro saúde corresponde à terceira maior 
produção do País, concentrando 11% do 
mercado segurador, e gerando uma arreca-
dação das Seguradoras Especializadas em 
Saúde da ordem de R$ 13.979 bilhões.  

De acordo com as estatísticas do setor, em 
janeiro de 2010, 18,4 milhões de brasileiros 
tinham um plano de saúde com as fi liadas da 
FenaSaúde. Deste total, 11,853 milhões eram 
planos de assistência médica, com ou sem 
assistência odontológica, enquanto os planos 
exclusivamente odontológicos somavam 6,55 
milhões. A FenaSaúde representa 28,3% do 
mercado de planos médicos do País e 50,1% 
dos planos exclusivamente odontológicos.

A maior parte dos benefi ciários de planos mé-
dicos por cobertura assistencial – com ou sem 
assistência odontológica – está concentrada 
na Região Sudeste, com 9,486 milhões de 
pessoas. A Região Nordeste aparece a seguir, 
com um total de 1,08 milhão de segurados.

No caso dos planos odontológicos por co-
bertura assistencial, a divisão por regiões se 
dá da seguinte forma: 5,09 milhões de be-
nefi ciários na Região Sudeste e 524 mil na 
Região Nordeste. 

Com procedimentos cada vez mais comple-
xos e sofi sticados, os planos têm atendido 
bem à população e isso fi ca claro pelos da-
dos de atendimentos em 2009, apresenta-
dos nesta publicação. A título de exemplo, o 
exame de colo de útero, importante para a 
prevenção da saúde feminina na faixa de 25 
a 59 anos, foi realizado 1,65 milhão de ve-
zes. No caso dos atendimentos odontológi-
cos, 2 milhões de exames foram realizados 
– principalmente fl uorterapia ou aplicação de 
fl úor em crianças. No total, as afi liadas da 
FenaSaúde realizaram cerca de 290 milhões 
de atendimentos individuais, sendo 62 mi-
lhões de consultas e 146 milhões de exames.

Atendimentos Chegam a 290 Milhões, só no Grupo 
das Associadas à FenaSaúde
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Época e Tipo 
de Contratação 
do Plano

Assistência Médica com ou sem Odontologia Exclusivamente Odontológico
Exclusivamente
Odontológico

Total Médico e 
Exclusivamente 

OdontoTotal Ambulatorial Hospitalar(1) Hospitalar(1) e 
Ambulatorial Referência Não 

Informado

Total 11.853.608 24.768 228.841 10.438.118 917.447 244.434 6.553.907 18.407.515 

Coletivo 9.935.240 23.439 37.473 8.989.002 885.326 - 6.023.337 15.958.577 

Individual 1.673.786 1.325 191.368 1.448.972 32.121 - 520.295 2.194.081 

Não Informado 244.582 4 - 144 - 244.434 10.275 254.857 

    Novos 9.781.293 4.069 43.737 8.816.040 917.447 - 6.236.333 16.017.626 

Coletivo 8.792.303 3.880 28.575 7.874.522 885.326 - 5.717.142 14.509.445 

Individual 988.990 189 15.162 941.518 32.121 - 519.191 1.508.181 

    Antigos 2.072.315 20.699 185.104 1.622.078 - 244.434 317.574 2.389.889 

Coletivo 1.142.937 19.559 8.898 1.114.480 - - 306.195 1.449.132 

Individual 684.796 1.136 176.206 507.454 - - 1.104 685.900 

Não Informado 244.582 4 - 144 - 244.434 10.275 254.857 

Benefi ciários de Planos de Saúde, por Cobertura e Segmentação 
Assistencial do Plano, Segundo Época e Tipo de Contratação do 
Plano                    

Segmento de Saúde Suplementar

Fonte: Sistema de Informações de Benefi ciários - ANS/MS - 01/2010        

Nota: O termo “benefi ciário” refere-se a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir vários vínculos para um mesmo indivíduo.   
 (1) Inclui planos hospitalares com ou sem obstetrícia. 

Provisões Técnicas 
Nos três últimos anos, o saldo das provisões técnicas das afi liadas teve 
um aumento acumulado de 37,4%, incentivado pelas mudanças nas 
regras para composição das provisões, favorecendo ainda mais o seu 
equilíbrio fi nanceiro, e, consequentemente, a qualidade da prestação de 
serviços à sociedade.

Fonte: Demonstrações Contábeis das Operadoras disponível no site da ANS - www.ans.gov.br. Extraído em abril de 2011.    
Notas: 1) Para as operadoras que não enviaram as Demonstrações Contábeis do 4° trimestre de 2010 foram utilizadas   
  as informações do 3° trimestre.    
 2) O cálculo das Provisões Técnicas é dado por: 211_Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde  
  (Passivo Circulante) + 2311_ Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde (Passivo Exigível em   
  Longo Prazo).     

Modalidade 2007 2008 2009 2010

Medicina de Grupo 350.463.820 551.834.238 668.460.401 1.443.748.988 

Odontologia de Grupo 15.545.242 18.199.605 22.575.013 42.953.076 

Seguradora Especializada em Saúde 4.180.236.470 4.440.249.713 4.797.444.395 4.761.556.764 

Total 4.546.245.531 5.010.283.556 5.488.479.809 6.248.258.828 

Atendimentos Realizados em 2009
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Segmento de Saúde Suplementar

Grandes Regiões 
e Unidades da 
Federação

Assistência Médica com ou sem Odontologia

Total
Novos Antigos

Total Coletivo Individual Total Coletivo Individual Não 
Informado

Brasil 11.853.608 9.781.293 8.792.303 988.990 2.072.315 1.142.937 684.796 244.582

Norte 176.478 157.160 151.077 6.083 19.318 10.279 7.293 1.746

Rondônia 36.346 31.409 27.648 3.761 4.937 1.206 3.679 52

Acre 1.635 1.260 1.213 47 375 287 72 16

Amazonas 68.277 63.694 63.205 489 4.583 3.518 802 263

Roraima 917 691 659 32 226 186 38 2

Pará 53.474 45.768 44.120 1.648 7.706 3.774 2.556 1.376

Amapá 11.396 10.980 10.920 60 416 352 49 15

Tocantins 4.433 3.358 3.312 46 1.075 956 97 22

Nordeste 1.087.137 781.914 742.653 39.261 305.223 112.736 134.148 58.339

Maranhão 47.913 37.976 37.317 659 9.937 5.141 1.552 3.244

Piauí 12.230 9.539 9.471 68 2.691 2.133 172 386

Ceará 50.173 37.852 31.785 6.067 12.321 8.006 1.939 2.376

Rio Grande do 
Norte

32.943 26.376 25.549 827 6.567 3.832 932 1.803

Paraíba 26.370 22.252 21.856 396 4.118 2.860 1.174 84

Pernambuco 304.954 197.023 186.756 10.267 107.931 40.739 50.431 16.761

Alagoas 45.356 32.907 31.879 1.028 12.449 6.060 4.041 2.348

Sergipe 32.177 26.296 26.055 241 5.881 2.712 1.038 2.131

Bahia 535.021 391.693 371.985 19.708 143.328 41.253 72.869 29.206

Sudeste 9.486.220 7.944.198 7.099.231 844.967 1.542.022 857.174 505.740 179.108

Minas Gerais 409.438 304.882 290.687 14.195 104.556 72.828 26.642 5.086

Espírito Santo 82.344 73.473 71.673 1.800 8.871 6.927 1.744 200

Rio de Janeiro 2.072.617 1.731.464 1.524.354 207.110 341.153 185.288 121.609 34.256

São Paulo 6.921.821 5.834.379 5.212.517 621.862 1.087.442 592.131 355.745 139.566

Sul 691.445 525.643 467.142 58.501 165.802 137.081 26.756 1.965

Paraná 337.839 268.263 222.920 45.343 69.576 58.549 9.585 1.442

Santa Catarina 126.057 75.242 74.462 780 50.815 49.092 1.570 153

Rio Grande do Sul 227.549 182.138 169.760 12.378 45.411 29.440 15.601 370

Centro-Oeste 412.325 372.378 332.200 40.178 39.947 25.664 10.859 3.424

Mato Grosso do Sul 24.038 20.494 20.072 422 3.544 2.629 738 177

Mato Grosso 19.871 13.600 13.219 381 6.271 5.315 925 31

Goiás 133.333 123.502 106.026 17.476 9.831 7.982 1.656 193

Distrito Federal 235.083 214.782 192.883 21.899 20.301 9.738 7.540 3.023

Exterior 3 0 0 0 3 3 0 0

UF não Identifi cada 0 0 0 0 0 0 0 0

Benefi ciários de Planos Médicos (com ou sem odontologia) por 
Cobertura Assistencial, Época e Tipo de Contratação do Plano, 
Segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação

Fonte: Sistema de Informações de Benefi ciários - ANS/MS - 01/2010        
Nota: O termo “benefi ciário” refere-se a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir vários vínculos para um mesmo indivíduo.
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Grandes Regiões 
e Unidades da 
Federação

Exclusivamente Odontológico

Total
Novos Antigos

Total Coletivo Individual Total Coletivo Individual Não 
Informado

Brasil 6.553.907 6.236.333 5.717.142 519.191 2.072.315 306.195 1.104 10.275

Norte 99.854 94.083 91.770 2.313 19.318 5.758 0 13

Rondônia 10.281 10.112 8.318 1.794 4.937 169 0 0

Acre 1.838 1.586 1.586 0 375 252 0 0

Amazonas 43.921 41.633 41.385 248 4.583 2.276 0 12

Roraima 790 612 610 2 226 178 0 0

Pará 31.897 29.988 29.719 269 7.706 1.908 0 1

Amapá 1.482 1.197 1.197 0 416 285 0 0

Tocantins 9.645 8.955 8.955 0 1.075 690 0 0

Nordeste 524.376 501.022 491.067 9.955 305.223 23.172 1 181

Maranhão 21.146 19.069 18.883 186 9.937 2.077 0 0

Piauí 4.858 4.388 4.309 79 2.691 470 0 0

Ceará 36.627 33.223 32.804 419 12.321 3.403 0 1

Rio Grande do Norte 17.164 16.388 16.172 216 6.567 776 0 0

Paraíba 16.338 15.161 15.035 126 4.118 1.177 0 0

Pernambuco 136.143 132.314 131.299 1.015 107.931 3.799 0 30

Alagoas 17.130 16.289 15.792 497 12.449 840 0 1

Sergipe 16.073 15.360 15.116 244 5.881 713 0 0

Bahia 258.897 248.830 241.657 7.173 143.328 9.917 1 149

Sudeste 5.091.052 4.834.863 4.346.933 487.930 1.542.022 245.228 1.079 9.882

Minas Gerais 332.180 301.059 291.255 9.804 104.556 31.080 0 41

Espírito Santo 89.351 86.615 85.733 882 8.871 1.696 0 1.040

Rio de Janeiro 1.044.901 983.395 942.215 41.180 341.153 59.673 962 871

São Paulo 3.624.620 3.463.794 3.027.730 436.064 1.087.442 152.779 117 7.930

Sul 453.354 431.973 423.911 8.062 165.802 21.216 24 141

Paraná 198.691 190.424 189.657 767 69.576 8.161 24 82

Santa Catarina 87.407 83.070 83.022 48 50.815 4.315 0 22

Rio Grande do Sul 167.256 158.479 151.232 7.247 45.411 8.740 0 37

Centro-Oeste 385.271 374.392 363.461 10.931 39.947 10.821 0 58

Mato Grosso do Sul 18.665 16.426 16.388 38 3.544 2.239 0 0

Mato Grosso 19.672 17.686 17.624 62 6.271 1.986 0 0

Goiás 96.427 92.939 91.213 1.726 9.831 3.466 0 22

Distrito Federal 250.507 247.341 238.236 9.105 20.301 3.130 0 36

Exterior 0 0 0 0 3 0 0 0

UF não Identifi cada 0 0 0 0 0 0 0 0

Benefi ciários de Planos Exclusivamente Odontológicos por 
Cobertura Assistencial, Época e Tipo de Contratação do Plano, 
Segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação

Fonte: Sistema de Informações de Benefi ciários - ANS/MS - 01/2010.        
Nota: O termo “benefi ciário” refere-se a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir vários vínculos para um mesmo indivíduo.

Segmento de Saúde Suplementar
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Segmento de Saúde Suplementar

Atenção à Saúde - Quantidade de Eventos

Fonte: Sistema de Informação de Produtos/ANS/MS - 19/03/2010.
 

Total: Número de pessoas que receberam determinado procedimento ou número de eventos.

Item Total

Atenção à Criança - Hospital

Nascido Vivo Prematuro 7.982

Nascido Vivo a Termo 137.421

Nascido Morto 405

Internação em UTI no Período Neonatal 6.078

Internação de 0 a 5 Anos de Idade por Causas Selecionadas 37.250

Atenção à Mulher - Ambulatório

Exame Colpocitopatológico de Colo de Útero de 1ª Vez (25 a 59 anos ) 1.652.911

Mulheres que Realizaram Exame de Mamografia (50 a 69 anos) 474.617

Testes HIV em Gestantes 262.675

Atenção à Mulher - Hospital

Parto Normal 31.758

Cesarianas 113.571

Internação por Transtorno Hipertensivo na Gravidez, Parto e Puerpério 5.007

Internação por Transtorno Infeccioso Durante o Puerpério 13.000

Mulheres Internadas por Câncer de Mama 5.582

Mulheres com Câncer de Mama Submetidas a Procedimentos Selecionados 3.362

Mulheres Internadas por Câncer de Colo de Útero 11.617

Mulheres com Câncer de Colo de Útero Submetidas a Procedimentos Selecionados 7.724

Atenção ao Adulto e ao Idoso - Ambulatório

Exame de Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes (50 a 69 anos) 74.832

Atenção ao Adulto e ao Idoso - Hospital

Internação por Doença Hipertensiva 17.823

Internação por Diabetes Mellitus 12.179

Internação por Diabetes Mellitus - Amputação de Membros Inferiores 85

Internação por Infarto Agudo do Miocárdio - Alta por Óbito 197

Internação por Infarto Agudo do Miocárdio 5.742

Internação por Doença Cerebrovascular 11.440

Pessoas Internadas por Câncer de Cólon e Reto 4.272

Pessoas com Câncer de Cólon e Reto Submetidas a Procedimentos Selecionados 2.083

Homens Internados por Câncer de Próstata 8.169

Homens com Câncer de Próstata Submetidos a Procedimentos Selecionados 6.713

Saúde Bucal

Pessoas Submetidas a Fluoterapia 2.018.306

Pessoas Submetidas a Terapia Periodontal Básica (15 anos ou mais) 1.765.738

Dente com Tratamento Endodôntico Concluído 341.006

Pessoas que Receberam Selantes (menores de 15 anos) 420.109

Odontalgia Aguda 96.676

Saúde Mental

Pacientes em Hospital-Dia 32.605

Internações Psiquiátricas por Psicoses e Neuroses Graves 3.044
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Item Despesa
Seguradoras Medicina de Grupo Odontologia de Grupo Total

Quantidade Despesa Quantidade Despesa Quantidade Despesa Quantidade Despesa

Consultas Médicas 26.502.313 1.456.776.342,97 35.488.594 1.304.885.632,60 -                          -   61.990.907 2.761.661.975,57

Exames 74.389.052 2.207.679.115,68 71.831.549 1.697.364.075,69 -                          -   146.220.601 3.905.043.191,37

Terapias 8.984.810 451.793.147 8.922.779 377.591.090                     
-                          -   17.907.589 829.384.236,61

Internações e Outros 
Atendimentos 
Hospitalares

626.405 5.214.818.909 2.278.371 4.099.021.642 -                          -   2.904.776 9.313.840.551,06

Outros Atendimentos 
Ambulatoriais 10.202.502 812.126.975,34 15.542.414 755.850.776,97 -                          -   25.744.916 1.567.977.752,31

Demais Despesas 
Médico-Hospitalares 7.886.213 237.289.572,23 4.179.790 224.824.294,55 -                          -   12.066.003 462.113.866,78

Consultas Odontológicas 
Iniciais 720.376 9.976.551,06 577.621 6.188.081,07 2.010.611 7.366.802,83 3.308.608 23.531.434,96

Exames Odontológicos 
Complementares 780.511 9.224.544,62 621.996 6.711.922,47 1.234.800 16.628.433,36 2.637.307 32.564.900,45

Outros Procedimentos 
Odontológicos 4.144.872 118.842.985 4.286.714 101.425.809 7.446.208 172.597.200 15.877.794 392.865.993,71

Demais Despesas 
Odontológicas 49 -244.396,82 17.935 1.389.344,57 0 0,00 17.984 1.144.947,75

FenaSaúde 134.237.103 10.518.283.745,55 143.747.763 8.575.252.668,57 10.691.619 196.592.436,45 288.676.485 19.290.128.850,57 

Quantidade de Eventos e Despesas por Modalidade

Fonte: Sistema de Informação de Produtos/ANS/MS - 07/04/2010 

Segmento de Saúde Suplementar
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Segmento de Saúde Suplementar

Item Medicinas de Grupo Seguradoras Total FenaSaúde

Consultas Médicas

Alergia e Imunologia 204.629 169.147 373.776 

Angiologia 275.748 124.178 399.926 

Cardiologia 964.452 715.022 1.679.474 

Cirurgia geral 175.834 186.763 362.597 

Clínica Médica 3.919.386 6.619.898 10.539.284 

Dermatologia 1.208.586 1.109.547 2.318.133 

Endocrinologia 794.533 538.791 1.333.324 

Fisiatria 80.433 11.603 92.036 

Gastroenterologia 510.010 327.202 837.212 

Ginecologia 2.037.552 1.475.306 3.512.858 

Hematologia 29.510 34.069 63.579 

Mastologia 332.495 24.850 357.345 

Nefrologia 19.720 33.839 53.559 

Neurocirurgia 159.569 53.510 213.079 

Neurologia 367.928 220.857 588.785 

Obstetrícia 509.568 458.071 967.639 

Oftalmologia 1.100.400 1.136.195 2.236.595 

Oncologia 54.346 65.188 119.534 

Otorrinolaringologia 828.950 608.935 1.437.885 

Pediatria 2.181.449 1.376.304 3.557.753 

Proctologia 72.015 64.878 136.893 

Psiquiatria 226.693 144.170 370.863 

Reumatologia 158.562 100.116 258.678 

Tisiopneumologia 172.125 129.015 301.140 

Traumatologia-ortopedia 1.451.157 1.200.895 2.652.052 

Urologia 469.231 360.828 830.059 

Outras 17.183.713 9.213.136 26.396.849 

Quantidade de Eventos por Modalidade 

Fonte: Sistema de Informação de Produtos/ANS/MS - 19/03/2010.
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Segmento de Saúde Suplementar

Item Medicinas de Grupo Seguradoras Total FenaSaúde

Exames

Anatomopatologia e Citopatologia 2.204.423 2.575.155 4.779.578

Angiografi a 55.285 4.815 60.100

Densitometria Óssea 231.689 416.131 647.820

Ecocardiografi a 550.655 579.936 1.130.591

Eletrocardiograma 967.855 1.310.021 2.277.876

Endoscopia das Vias Aéreas 156.876 222.812 379.688

Endoscopia - Via Digestiva Alta 393.487 452.897 846.384

Endoscopia - Via Digestiva Baixa 237.986 169.265 407.251

Hemodinâmica 9.084 7.373 16.457

Holter 115.487 88.226 203.713

Mamografi a 577.874 569.496 1.147.370

Medicina Nuclear 514.552 2.889.311 3.403.863

Patologia Clínica 49.959.662 47.936.561 97.896.223

Radiodiagnóstico 4.225.615 4.657.862 8.883.477

Ressonância Nuclear Magnética 473.906 649.122 1.123.028

Teste Ergomêtrico 397.182 314.263 711.445

Tomografi a Computadorizada 556.519 782.252 1.338.771

Ultrassonografi a 4.222.911 3.466.459 7.689.370

Cardiotocografi a 29.175 32.032 61.207

Outros 5.951.326 7.265.063 13.216.389

Terapias

Fisioterapia 5.710.659 6.654.744 12.365.403

Hemoterapia 141.932 120.780 262.712

Litotripsia Extracorpórea 6.224 8.413 14.637

Quimioterapia 72.657 144.516 217.173

Radiologia Intervencionista 21.047 14.598 35.645

Radioterapia 262.696 253.160 515.856

Terapia Renal Substitutiva 162.892 40.271 203.163

Psicoterapia 318.225 526.747 844.972

Outros 2.226.447 1.221.581 3.448.028

Internações

Cirurgia 556.220 317.041 873.261

Clínica 1.221.272 191.264 1.412.536

Obstetrícia 288.302 71.114 359.416

Pediatria 203.710 44.286 247.996

Psiquiatria 8.867 2.700 11.567

DIárias UTI

Neonatal 22.388 11.890 34.278

Infantil 36.855 85.062 121.917

Adulto 209.192 537.389 746.581

Quantidade de Eventos por Modalidade 

Fonte: Sistema de Informação de Produtos/ANS/MS - 19/03/2010.   
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Segmento de Capitalização

Este é um segmento que tem crescido mui-
to, em decorrência da melhoria de renda dos 
brasileiros, especialmente entre os consumi-
dores das classes C e D. Além do aspec-
to da poupança do produto capitalização, 
também a característica lúdica, dos sorteios, 
tem atraído diversos novos consumidores.

A capitalização é um instrumento que, uti-
lizado individualmente ou em associação 
com outros mecanismos de mercado, pos-
sibilita o desenvolvimento de soluções para 
diferentes tipos de demandas da sociedade 
e é acessível aos mais diversos públicos. 

Os títulos podem ser adquiridos à vista (paga-
mento único) ou a prazo (pagamento mensal).

Parte de cada valor pago destina-se aos 
sorteios e parte destina-se à constituição de 
um capital para resgate, dentro de prazos 
pré-determinados.

Os percentuais destinados ao sorteio e ao 
resgate variam de plano para plano, em fun-

ção de seus objetivos. É assim que deter-
minados planos dão mais ênfase ao sorteio, 
enquanto outros, sem abrir mão da premia-
ção, buscam a constituição de uma maior 
reserva.

O mercado de Capitalização arrecadou      
R$ 11,780 bilhões em 2010, representando 
crescimento de 16,6% diante da receita de 
2009, que foi de R$ 10,104 bilhões. Olhando 
um pouco mais para trás, se compararmos 
à performance de 2005, o avanço foi ainda 
mais expressivo: 70,48%.

Também o patrimônio líquido acompa-
nhou a mesma expansão, chegando a  
R$ 6,182 bilhões em 2010, 5,22% aci-
ma do acumulado em 2009, que foi de               
R$ 5,875 bilhões.

O volume que retornou à sociedade, em for-
ma de resgates e sorteios, representou 70% 
da receita do segmento, totalizando R$ 8,1 
bilhões. 

Presença Marcante na Política de Desenvolvimento 
Sustentado do País
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Segmento de Capitalização

Reservas dos Títulos de Capitalização

14.937

2009

17.254

2010

Reservas
As reservas técnicas deste segmento totalizaram R$ 17,254 bilhões em 
2010, 15,5% acima de 2009, que contabilizou R$ 14,937 bilhões. 

As reservas do segmento de Capitalização – assim como de outros seg-
mentos do mercado segurador – ajudam a consolidar e fortalecer a pou-
pança nacional.

Valores em R$ milhões



293

Títulos R$ /Milhões %
Títulos Resgatados 7.589.230 92,64%
Títulos Sorteados 602.947 7,36%
Total 8.192.177 100%

Títulos Sorteados e Resgatados

Sorteios e Resgates
Em 2010 foram resgatados 1,042 bilhão de títulos, totalizando R$ 7,589 
bilhões e foram premiados em sorteios 341 mil títulos, atingindo a soma 
de R$ 602,9 milhões.

Retorno à Sociedade

Títulos Sorteados
Títulos ResgatadosTítulos Resgatados

93%

7%

Segmento de Capitalização

Fonte: Siscorp
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