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23º Encontro de Líderes do Mercado Segurador

“A visão de uma agenda para o desenvolvimento” foi o tema do Encontro que reuniu cerca de 150 representantes
do mercado segurador, de órgãos supervisores e da academia, em Foz do Iguaçu, entre 1º e 3 de março. | pág 12

Presidente da CNseg participou de
encontro com Presidente Michel Temer
O jantar ocorreu no dia 20, no Palácio da
Alvorada, em Brasília e reuniu dirigentes de cinco
confederações de empresas. | pág 13

Valor Econômico
dedica caderno
especial ao Seguro

IV Celebração do Dia do Ouvidor e do Dia
Internacional do Consumidor
O evento ocorreu no dia 14 e reuniu dirigentes do mercado
segurador na sede da CNseg. | pág 13

O jornal Valor Econômico
publicou, dia 27, um
caderno especial sobre
seguros com matéria de
capa sobre o movimento
das seguradoras. | pág 14
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Reunião das Diretorias

A reunião de Diretoria que aconteceu no dia 2, durante o 23º Encontro de Líderes do Mercado Segurador, em Foz do Iguaçu,
foi presidida por Marcio Serôa de Araujo Coriolano e tratou dos seguintes assuntos:

Notícias do Presidente
• Apresentação e boas-vindas ao novo membro do Conselho Diretor: foi feita a apresentação e dada as boas-vindas,
em nome de todo o Conselho, ao novo membro do Conselho Diretor, Philippe Jouvelot, presidente da Axa Seguradora,
que, na ocasião, agradeceu a oportunidade de compartilhar experiências com as lideranças do mercado segurador.
• Projeto de Lei nº 3.139/2015: Marcio Coriolano informou que foi realizada reunião com a Susep sobre o Projeto de
Lei que regulamenta as mútuas de seguros, na qual foram reafirmados os três princípios fundamentais defendidos
pela CNseg, a saber: a equivalência regulatória, o tratamento fiscal equânime e a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor às novas entidades.
• Seguro DPVAT: O presidente informou que a Susep constituirá Comissão Especial para debater o atual modelo do
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), que contará
com representantes da Susep, por meio das suas diretorias de Solvência, de Supervisão de Conduta e de Organização
do Sistema, além da Procuradoria Federal perante a autarquia; da Secretaria de Políticas Econômicas (SPE) do Ministério
da Fazenda; da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon); da CNseg e da FenSeg; da Federação Nacional
dos Corretores de Seguros (Fenacor); da Escola Nacional de Seguros; do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper); e da
Seguradora Líder.

Notícias das Federações
• FenSeg: João Francisco Borges da Costa, presidente da Federação, informou que não há números oficiais disponíveis
referentes a fevereiro, mas o cenário é otimista em razão da retomada das vendas de veículos. Além do tema “proteção veicular”, o relator destacou a Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada no Rio Grande do Sul com o objetivo
de abordar as seguintes questões: potencial dos salvados de fomentar o roubo e furto de veículos; utilização de peças
usadas ou de baixa qualidade no conserto de veículos; e desrespeito ao direito do segurado de livre escolha de oficinas.
João Francisco também informou que foi instituída Comissão Especial para o PL 6814/17 que visa aprimorar a Lei de
Licitações, sobretudo fomentando a contratação do seguro garantia para obras públicas.
• FenaPrevi: O presidente da FenaPrevi, Edson Luis Franco, informou que ainda não há dados oficiais referentes a fevereiro,
porém a previsão é de confirmação da tendência de captação maior que em 2017.
• FenaSaúde: A presidente da FenaSaúde, Solange Beatriz Palheiro Mendes, apresentou os números do segmento em
janeiro, destacando a novidade do aumento do número de beneficiários nos planos coletivos por adesão e o crescimento das receitas acima das despesas nos últimos dois trimestres. Outro tema em destaque no acompanhamento da
>>
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FenaSaúde foi o lançamento do novo modelo de reajuste pela ANS, baseado em índice do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE. O novo índice não entra em vigor este ano e ainda depende de alinhamento com o Instituto.
• FenaCap: O presidente da FenaCap, Marco Antonio da Silva Barros, fez referência aos dados oficiais que constam do
material que acompanhava a pauta da reunião, e informando que a Federação aguarda a publicação do novo marco
regulatório da capitalização pela Susep.

Apresentação da Gerência de Prevenção e Combate à Fraude da CNseg
A pedido do presidente da CNseg, Marcio Serôa de Araujo Coriolano, foi apresentada a estrutura que cuida da investigação
dos casos de suspeita de fraude cometida por segurados, quando afetam mais de uma seguradora e representam potencial de dano sistêmico para o mercado. A estrutura se mantém com orçamento próprio levantado entre as seguradoras, e
a equipe é composta por um gerente e três analistas, que trabalha em constante interação com a comissão composta por
representantes das empresas, sediada na FenSeg. O escopo de trabalho restringe-se, atualmente, ao seguro de automóveis e aos seguros patrimoniais de residência e transportes, porém existe potencial para ampliação para outros ramos e
segmentos.
O conselheiro Francisco Alves pontuou a importância do trabalho para o mercado, e o conselheiro Jayme Garfinkel ressaltou a importância do envio de dados para o Registro Nacional de Sinistros – RNS para o desenvolvimento dos trabalhos.
O presidente da FenaPrevi, Edson Franco, manifestou interesse em estudar a possibilidade de inclusão do ramo vida no
escopo dos trabalhos da Gerência de Prevenção e Combate à Fraude.

Apresentação das Comissões Temáticas da CNseg
• Comissão de Inteligência de Mercado – CIM | O presidente da Comissão, Alex Conrado Korner (Zurich Santander
Brasil Seguros e Previdência S/A), apresentou os trabalhos da Comissão de Inteligência de Mercado – CIM em 2017, que
foram divididos em três projetos: 1) Insurtechs e Regulamentação no Brasil – As barreiras de entrada de novos players
no mercado brasileiro; 2) Como a nova geração tecnológica se relaciona com os produtos de seguros?; e 3) Um estudo
de benchmark em experiência do cliente. O primeiro projeto mapeou 46 barreiras regulatórias existentes no mercado
segurador brasileiro e destacou 13 delas para discussão e tentativa de adaptação da regulação, a partir da elaboração
de uma definição de “insurtech” e de pesquisas com seguradoras e insurtechs. Os estudos estão sendo concluídos e
serão divulgados a partir de um plano de comunicação a ser formulado em parceria com a Superintendência Executiva
de Comunicação da CNseg. Para 2018, os temas e projetos priorizados foram os seguintes: Tema 1) Tendências e práticas
sobre machine learning. Quais oportunidades existem na cadeia de valor de seguros? (líder: Bruno Bueno - Itaú Seguros);
Tema 2) Estruturação de dados. Como podemos nos tornar comparáveis no setor, para termos um ranking definitivo
para o mercado segurador, saúde, capitalização e previdência. (líder: Alex Körner) e Tema 3) O quanto digital o mercado
segurador está quando comparado a outros países? (líder: Fábio Portugal - Prudential).
• Comissão de Digitalização – CDIG | A presidente da Comissão de Digitalização, Diana Kelly Pereira Neves (Prudential do
Brasil Seguros de Vida S/A), destacou como ações principais em 2017 a participação no GT da Susep de Guarda de
Documentos para alteração de normativo e as discussões sobre a modernização das regras de utilização de meios remotos. Dentre as conquistas alcançadas, foi destacado o reconhecimento dos documentos nascidos digitalmente (“natos
digitais”) e a equiparação do processo de digitalização ao da microfilmagem, com possibilidade de descarte das matrizes
físicas, bem como a redução do prazo de guarda, que passou a ser alinhado ao prazo de fiscalização. A Comissão também
realizou um estudo da Resolução CNSP 294 /2013 e da Resolução CNSP 359/2017 para consolidar contribuições do
mercado para a Consulta Pública Susep 13/2017.

03

Março de 2018

A reunião de Diretoria da FenSeg, presidida por João Francisco Borges da Costa, ocorreu no dia 2, durante o 23º Encontro
de Líderes do Mercado Segurador, em Foz do Iguaçu, e tratou dos seguintes assuntos:
• Atividades exercidas por associações;
• Entidades e cooperativas que ofereçam irregularmente coberturas securitárias;
• Participação dos presidentes das Comissões Técnicas da FenSeg.
Os presidentes das Comissões Técnicas da FenSeg apresentaram breves relatos sobre as iniciativas e projetos desenvolvidos em 2017 e os trabalhos previstos para 2018.
Participaram dos relatos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comissão de Transportes – presidente: Alexandre Leal Rodrigues (HDI)
Comissão de Prevenção e Combate à Fraude – presidente: Rosemeire Gonzaga (Porto Seguro)
Comissão de Seguro Habitacional – presidente: Lincoln Peixoto (Caixa Seguros)
Comissão de Seguro de Crédito e Garantia – presidente: Roque Melo (J. Malucelli)
Comissão de Riscos Patrimoniais – Massificados – presidente: Danilo Silveira (BB Mapfre)
Comissão de Seguro Rural – presidente: Wady Cury (BB Mapfre)
Comissão Automóvel – presidente: Eduardo Dal Ri (Sul América)
Comissão de Responsabilidade Civil Geral – presidente: Marcio Guerrero (HDI Global)
Comissão de Riscos Patrimoniais – Grandes Riscos – presidente: Marcelo Neves (Swiss Re)
Comissão Estratégica de Seguros Corporativos – vice-presidente: Thisiani Martins (XL Catlin)
Comissão de Riscos de Engenharia – presidente: Marcos Costa (Sompo)

Estatísticas da Susep
Foram examinadas as estatísticas de 2017, cujo quadro foi distribuído aos diretores para ciência.
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A reunião de Diretoria presidida por Edson Luis Franco (Zurich Vida e Previdência) ocorreu no dia 21, por meio de videoconferência, no RJ e em SP, para tratar, entre outros, dos seguintes assuntos:
• Circulares Susep nºs 563 e 564/2017 (alteram e consolidam regras e critérios complementares de funcionamento e de
operação da cobertura por sobrevivência oferecida em planos, respectivamente, de previdência complementar aberta e
de seguros de pessoas);
• IFRS 17; do IX Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência Privada. Na ocasião foi aprovada a substituição de Paulo
Valle por Marco Antonio da Silva Barros, como representante da Brasilprev Seguros e Previdência na Diretoria Estatutária
da Federação.

Assembleia Geral Ordinária (AGO)
A Assembleia da FenaPrevi se reuniu no dia 28, nas dependências do SINDSEG-SP, sob a presidência do vice-presidente da
Federação, Francisco Alves de Souza. Na ocasião foram aprovadas as demonstrações financeiras referentes ao exercício
social de 2017, bem como os nomes de Fernando Barbosa de Oliveira e Marco Antonio da Silva Barros para representarem,
respectivamente, a Companhia de Seguros Aliança do Brasil e a Brasilprev Seguros e Previdência, na Diretoria Estatutária da
Federação.

A reunião de Diretoria foi presidida por Solange Beatriz Palheiro Mendes durante o 23º Encontro de Líderes do Mercado
Segurador, em Foz do Iguaçu, no dia 2, para tratar, dos seguintes assuntos:
•
•
•
•

Prestação de Contas 2017;
Blocão – Oferecimento Obrigatório de Planos Individuais;
Acordos OPME/EUA – status/contas, prosseguimento;
Documento para os presidenciáveis.
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Não houve reunião de Diretoria em março.

Reunião das Comissões & Grupos de Trabalho
a repr
xe
ã
p
CNseg
itos Autorais. e Federações

Assuntos Jurídicos e Fórum de Assuntos Jurídicos
Presidente: Washington L. B. da Silva (Zurich Minas Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Videoconferência: BSB e RJ
Data: 08/03 | Número de participantes: 32
Assuntos tratados:
• Apresentação Desmontagem de Veículos (Leis Regulamentação - Projetos de Leis);
• Notícia Representações de inconstitucionalidade ITCMD;
• Grupo de Trabalho Susep que discute os encaminhamentos acerca das atividades exercidas por associações, entidades e cooperativas que oferecem irregularmente coberturas securitárias e produtos com características da operação de seguros.;
• Seguro/Resseguro - PIS/COFINS - Prestação de serviços - Solução de Consulta COSIT nº 667/2017;
• Cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões
interlocutórias que versem sobre competência, tendo
em vista que essa hipótese não consta expressamente
do rol do art. 1.015 do CPC;
• General Data Protection Regulation - GDPR – que substitui a Data Protection Directive 95/46 EC;
• Lei do Município do Rio de Janeiro nº 6309 de 28 de
dezembro de 2017 - cria o Selo de Qualidade Procon
Carioca e institui a Comissão Especial de Avaliação;

• Lei do Distrito Federal nº 6.112 de 02 de fevereiro de
2018 - dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação
do Programa de Integridade nas empresas que contratarem com a Administração Pública do Distrito Federal,
em todas as esferas de Poder e dá outras providências;
• Jurisprudência Comentada:
-- REsp nº 1.613.589, de Relatoria da Min. Nancy
Andrighi, 3ª Turma, referente ao Princípio da delimitação do risco. A cobertura não pode ser estendida
para além dos danos físicos contratados;
-- REsp nº 1.091756, de Relatoria do Min. Marco Aurélio
Belizze, 2ª Seção, no sentido de que o Seguro DPVAT
não se submete ao CDC;
-- REsp nº 1.510.302, de Relatoria do Min. Ricardo Cueva,
3ª Turma, que trata sobre anulação de cláusula beneficiária em seguro de vida por embriaguez do segurado.
• Notícias Grupo de Trabalho Ofícios.
• Resposta Susep sobre o Ofício CNseg DITEC 001/2018 Resolução CNSP 359 de 2017 – Meios Remotos.
-- Projeto de Lei nº 9409/2017 - dispõe sobre a elaboração de propostas, endossos, aditivos, certificados individuais, bilhetes, apólices e contratação de
seguros privados, de microsseguros e de planos de
previdência complementar aberta, por intermédio de
transações eletrônicas seguras.
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Processos e Tecnologia da Informação

Inteligência de Mercado

Presidente: Carlos Alberto Viana Dias (Bradesco Saúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 08/03 | Número de participantes: 20
Assuntos tratados:
• Assuntos em andamento com a Superintendência
Executiva de Negócios da CNseg com impacto nas
operações das associadas da CNseg;
• Resolução CNSP 359/17;
• Resolução Normativa ANS Nº 432;
• Serviços na nuvem: desafios (culturais, técnicos), questões legais & compliance, dificuldades encontradas de
infraestrutura;
• Considerações sobre o Insurance Meeting 2018.

Presidente: Alex Conrado Korner (Zurich Santander)
Videoconferência: RJ/SP/Brasília
Data: 15/03 | Número de participantes: 25
Assuntos tratados:
• Grupos de Trabalho 2018:
-- “O quanto digital o mercado segurador está quando
comparado a outros países?”,
-- “Estruturação de dados. Como podemos nos tornar
comparáveis no setor, para termos um ranking definitivo para o mercado segurador, saúde, capitalização
e previdência?”; e
-- “Tendências e práticas sobre machine learning. Quais
oportunidades existem na cadeia de valor de seguros?”.
• Relato GIRO Conference – 2017
• Apresentações das empresas Prudential, Zurich
Santander e Alfa

Comissão de Investimentos
Presidente: Roberto Takatsu (Tokio Marine Seguradora)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 12/03 | Número de participantes: 9
Assuntos tratados:
• Relato da CIS;
• Revisão da Resolução CNSP 321;
• IFRS 9;
• Investimentos no exterior.

Controles Internos
Presidente: Assizio Oliveira (Generali)
Videoconferência: RJ | SP
Data: 13/03 | Número de participantes: 36
Assuntos tratados:
• Subcomissão de Riscos da Susep:
-- Relato da reunião de 09.03;
-- Política de Remuneração;
-- Função da Auditoria Interna.
• Ofícios recepcionados pelas Seguradoras que geram
grande demanda operacional – GT coordenado pela
Superintendência Jurídica da CNseg;
• Atualização sobre os Grupos de Trabalho Permanentes
instituídos no âmbito da CCI:
-- GT Governança Corporativa;
-- Manual GRC
-- GT PLDFT;
-- GT Compliance;
-- GT Auditoria Interna;
• Resolução CNSP 359/17, publicada no DOU em 29.12,
dispõe sobre a alteração da Resolução CNSP nº 294, de
06 de dezembro de 2013 (Meios Remotos);
• Lei europeia de proteção de dados pessoais;
• Seminário de Controles Internos 2018.

Resseguro
Presidente: Nilton Haiter (Tokio Marine Seguradora )
Videoconferência: RJ /SP
Data: 15/03 | Número de participantes: 29
Assuntos Tratados:
• Análise dos normativos:
-- Circular Susep nº 562/2017
-- Resolução CNSP nº 353/2017
-- Circular Susep 565/2017
• Relato da 4ª reunião da Comissão Especial de
Resseguro da Susep de 22.02;
• Alinhamento para a 5ª reunião da Comissão Especial
de Resseguro da Susep de 21.03 – proposta de regulamentação das operações de aceite de resseguro do
exterior pelos resseguradores locais;
• Diferimento do Prêmio de Reintegração de Resseguros
• Relato do GT Embargos e Sanções – participação da
Superintendência Jurídica da CNseg;
• 7º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro;
• Planejamento para 2018.

Recursos Humanos
Presidente: Patricia Coimbra (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 16/03 | Número de participantes: 34
Assuntos tratados:
• Diversidade e Inclusão - Relator: Marcio Coriolano –
Presidente da CNseg
• Avaliação sobre o estudo do tema em nível institucional do mercado, por meio da formação de um grupo
de trabalho no âmbito da CRH
>>
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• Apresentação do Instituto AON – projeto de inclusão
social – Jovens Aprendizes
• Política de Remuneração – Susep - Relatores: Renato
Luzzi (Sul América) e Karini Madeira (CNseg)
• Relatos dos coordenadores para atualização dos trabalhos dos GTs:
-- Comissão de Negociação Sindical e GT Relações
Trabalhistas - Reforma Trabalhista;
-- GT Remuneração;
-- GT Indicadores de RH;
-- GT Relações Trabalhistas – foco no eSocial;
-- GT Marca Empregadora.

Comunicação e Marketing
Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 20/03 | Número de participantes: 18
Assuntos tratados:
• Composição da CCM | Novos membros e alteração de
representação;
• Apresentação da Suesp;
• Pesquisa de Opinião – Imagem do seguro;
• Projetos, ações e eventos das Federações:
-- FenaPrevi – Consolidação das mudanças da previdência e os resultados das mídias sociais;
-- FenaSaúde – 2º Encontro de Comunicação da Saúde
Suplementar
-- FenSeg – Solicitadas informações para propor a realização de estudos/estatísticas sobre o seguro Auto
Popular ou Apps que monitoram a qualidade de direção dos motoristas, modelos e perfil dos segurados.

Gestão de Riscos
Presidente: Marcos Spiguel (Sul América)
Videoconferência: RJ /SP
Data: 22/3 | Número de participantes: 33
Assuntos tratados:
• Relato da Subcomissão de Riscos da Susep de 09.03:
-- Política de Remuneração;
-- Função Auditoria Interna;
-- Função Atuarial.
• Questionário de Risco – alinhamento do mercado
quanto ao preenchimento do QR;
• Relato do GT Riscos Emergentes;
• Relato do GT GRC (livreto);
• Curso Risco Operacional.

Sustentabilidade e Inovação
Presidente: Maria de Fátima Mendes de Lima
Videoconferência: RJ/SP
Data: 23/03 | Número de participantes: 17
Assuntos tratados:
• Grupo de Trabalho de Riscos Emergentes;
• Workshop “Sustentabilidade: da subscrição ao
investimento;
• Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros
– 2017;
• Programa Educação em Seguros – Livreto de
Sustentabilidade em Seguros;
• Boas Práticas ASG:
-- Apresentação das atividades do Grupo Segurador
Banco do Brasil Mapfre em sustentabilidade e do
prêmio de Inovação da Fundação Mapfre.

Comissão Atuarial
Presidente: Gustavo Genovez (Mitsui Sumitomo Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 23/03 | Número de participantes: 26
Assuntos tratados:
• Expectativa de Salvados e Ressarcidos;
• IFRS 17;
• Circular Susep 565/17 – Seguros de RN RO;
• Função Atuarial;
• Auditoria Atuarial;
• Sinistros X Outras Despesas Operacionais;
• Política de Remuneração;
• Questionário de Riscos.
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Comissão de Prevenção e Combate à Fraude
Presidente: Rosemeire Gonzaga (Porto Seguro).
Na ausência da presidente, a reunião foi conduzida pelo
vice-presidente Anderson Mendonça (Sul América).
Videoconferência: RJ/SP
Data: 01/03 | Número de participantes: 21
Assuntos tratados:
• Relatos dos Grupos de Trabalho: Patrimonial,
Transporte, Qualificação e Assistência 24h;
• Assuntos Jurídicos;
• Assuntos da GPCF;
• Assuntos Gerais.

Riscos Patrimoniais Massificados
Presidente: Danilo Silveira (BB e Mapfre)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 06/03 | Número de participantes: 17
Assuntos tratados:
• Comentários do presidente sobre o 23º Encontro dos
Líderes do Mercado Segurador;
• RNS – análise do Relatório de dezembro de 2017;
• Revisão do Plano de Ação de 2018;
• RN e RO – Circular Susep 565/2107;
• LC – Circular Susep 560/2017;
• Fórum – reimplantação;
• Assuntos Gerais.

Riscos de Engenharia
Presidente: Marcos José Ávila da Costa (Sompo Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 07/03 | Número de participantes: 13
Assuntos tratados:
• Comentários do Presidente sobre o 23º Encontro dos
Líderes do Mercado Segurador realizado em Foz do Iguaçu;
• Circular Susep 560/2017 – Lucros Cessantes – Exposição
de Motivos – aprovação do texto final;
• Validação do Plano de ação de 2018 já revisado;
• Assuntos Gerais.

Riscos Patrimoniais Grandes Riscos
Presidente: Marcelo Neves da Silva (Bradesco Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 08/03 | Número de participantes: 14
Assuntos tratados:
• Comentários do presidente sobre o 23º Encontro de
Líderes do Mercado Segurador;

• Validação final do plano de ação de 2018; e
• Assuntos Gerais.

Garantia Estendida
Presidente: Luis Henrique Meirelles Reis
(Zurich Minas Brasil Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 15/03 | Número de participantes: 9
Assuntos tratados:
• Eleição do vice-presidente da Comissão;
• GT - Padrão de Conduta no Relacionamento com os
PROCONS;
• GT – Procedimentos em Sinistros de Roubos de Celulares
• Assuntos Gerais.

Riscos de Crédito e Garantia
Presidente: Roque Junior de Holanda Melo
(J. Malucelli Seguradora)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 15/03 | Número de participantes: 24
Assuntos tratados:
• Comentários do Presidente da Comissão sobre o 23º
Encontro de Líderes do Mercado Segurador realizado
em Foz do Iguaçu;
• GT – PPPI;
• GT Cosseguro;
• Reunião com a FENABER;
• Assuntos Gerais.

Comissão Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos (Tokio
Marine Seguradora)
Presencial: SP
Data: 20/03 | Número de participantes: 16
Assuntos tratados:
• Compartilhamento dos objetivos da CESC com os
presidentes das comissões da FenSeg;
• Comentários do presidente da CESC Luis Felipe Smith
de Vasconcellos (TOKIO MARINE SEGURADORA
S/A) sobre o 23º Encontro de Líderes do Mercado
Segurador realizado em Foz do Iguaçu;
• GT Clausulado de produtos praticados no exterior;
• GT Pagamento de sinistros em 30 dias;
• GT Cosseguro – alinhamento do mercado;
• Regulamentação específica para apólices em excesso;
• Assuntos Gerais.
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Comissão de Automóvel

Comissão de Seguro Rural

Presidente: Eduardo Stefanello Dal Ri (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 21/03 | Número de participantes: 16
Assuntos tratados:
• Autorregulamentação;
• Novas Placas Mercosul;
• Ministério Público de Pernambuco;
• Pátio Legal RJ;
• Assuntos da Subcomissão de Sinistros;
• Nova Proposta de Rateio;
• Estatísticas de Mercado
• Assuntos Gerais.

Presidente: Wady José Mourão Cury (Grupo Segurador
BB e Mapfre). Na ausência do presidente quem conduziu
foi o vice-presidente, Joaquim Cesar Neto (Allianz)
Videoconferência RJ/SP
Data: 29/03 | Número de participantes: 13
Assuntos tratados:
• Apresentação Markel;
• Subvenção Federal;
• Subvenção Estadual;
• Instituto Pensar Agro;
• Assuntos Jurídicos;
• Assuntos Gerais.

Produtos por Sobrevivência

Gestora do SIDE

Presidente: João Batista Mendes Ângelo (Zurich)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 05/03
Assunto tratado:
• Análise das Circulares Susep nºs 563 e 564/2017
(Alteram e consolidam as regras e critérios complementares de funcionamento e operação da cobertura
por sobrevivência oferecida, respectivamente, em
planos de previdência complementar aberta e em
seguros de pessoas).

Presidente: Marcos Baby (Caixa Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 23/03 | Número de participantes: 19
Assuntos tratados:
• Discussão e entendimento do mercado em relação às
novas Circulares 359 e 294 no que tange à portabilidade para adequações no SIDE.

Comunicação, Marketing e Eventos
Presidente: Luiza Carvalho (Porto Seguro)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 13/03
Assuntos tratados:
• Balanço do Facebook da FenaPrevi em 2017 e Projetos
para 2018;
• Pesquisa de opinião “Imagem do seguro” da CNseg;
• Simplificação da linguagem de vida e previdência –
Projeto “Comunicação para melhor entendimento dos
termos de seguros”;
• Site da FenaPrevi.

Comissão de Assuntos Contábeis e Fiscais
Presidente: Javier Miguel López (GBOEX)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 29/03
Assunto tratado:
• Reunião conjunta com a Comissão de Administração e
Finanças da CNseg.
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Comunicação

Assistencial

Presidente: José Alceu Amoroso Lima (Intermédica)
Videoconferência: SP
Data: 6/03 | Número de participantes: 09
Assuntos tratados:
• Análise do clipping de imprensa FenaSaúde de
fevereiro;
• Matéria do Jornal Nacional, veiculada no dia 03/03/18;
• Divulgação do reajuste anual 2018;
• 2º Encontro de Comunicação da FenaSaúde | Dia
18/04/17.

Presidida por: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Videoconferência: SP
Data: 27/3 | Número de participantes: 16
Assuntos tratados:
• Regulamentação do “Processo de Atualização Periódica
do Rol de Procedimentos”;
• Pareceres Técnicos ANS;
• Projetos de Lei;
• ACP 2007.51.01.022606-4 e REsp 1.509.055/RJ;
• Lei Estadual (PR) que obriga a adoção da CBHPM;
• Estudo da Confederação Nacional da Indústria sobre o
impacto do Rol 2018;
• Estudo referente à dispersão de preços de medicamentos e serviços hospitalares.

Jurídica
Presidente: Carlos Ernesto Henningsen (Golden Cross)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 07/03 | Número de participantes: 24
Assuntos tratados:
• Código CID;
• Resolução Normativa - RN 432/17;
• Lei Complementar 157/2016 – Imposto Sobre Serviço
de Qualquer Natureza (ISSQN);
• REsp 1.628.854/RJ – Medicamento off label;
• Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – TJ/
SP – Reajuste por faixa etária em planos coletivos;
• Ação Civil Pública MPF/BA x Bradesco;
• Terapias Neurofuncionais;
• Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 1931 x
Estatuto do Idoso.

Técnica
Presidente: Lais Perazo Nunes de Carvalho (Amil)
Videoconferência: SP
Data: 22/3 | Número de participantes: 16
Assuntos tratados:
• Política de preço e reajuste dos planos de saúde;
• RN 432/17 – Contratação de plano coletivo empresarial
por empresário individual;
• Mecanismos Financeiros de Regulação;
• Modelos de Remuneração e Incentivos Regulatórios;
• Portabilidade (Notícias);
• Comitê de Padronização das Informações em Saúde
Suplementar (COPISS);
• Central de Serviços em Saúde.

Jurídica e Odonto
Coordenação: Mônica Costa e Vera Sampaio
Videoconferência: SP
Data: 28/03 | Número de participantes: 14
Assunto tratado
• Projeto de Lei do Paraná 567/2017 – CBHPO

Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Villas Boas Veloso (SulAmérica Saúde)
Videoconferência: SP
Data: 29/03 | Número de participantes: 10
Assuntos tratados:
• CBHPO – Obrigatoriedade de uso da tabela no PR;
• Concentração de mercado – Estudo FenaSaúde;
• GT dos Modelos de Remuneração – Report da reunião;
• Modelo de Pagamento – Solicitação de sugestões da ANS;
• Frequência de realização de exames.
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Comunicação

Jurídica

Vice-presidente: Olena Korpusenko (Brasilcap Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP/BSB
Data: 08/03 | Número de participantes: 15
Assuntos tratados:
• Aprovação da ata da reunião anterior;
• Campanha Institucional;
• Outros assuntos.

Presidente: Simone Ayub Moregola
(Liderança Capitalização)
Videoconferência: RJ/ SP/BSB
Data: 19/03 | Número de participantes: 23
Assuntos tratados:
• Aprovação da ata da reunião anterior;
• Marco Regulatório;
• Mapa de acompanhamento de projetos do Senado e
do Congresso;
• Reporte da CAJ da CNSEG;
• Reporte da CCI da CNSEG;
• Outros assuntos.

Produtos e Cordenação
Presidente: Natanael Aparecido de Castro
(Sul América Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 08/03 | Número de participantes: 26
Assuntos tratados:
• Aprovação da ata da reunião anterior;
• Plano de Ação
• Notícias Marco Regulatório
• Andamento Trabalho GT
• Outro assuntos

Eventos CNseg e Federações
23º Encontro de Líderes do Mercado Segurador
A CNseg, ao lado de suas quatro Federações associadas (FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap), promoveu o “23º
Encontro de Líderes do Mercado Segurador”, realizado nos dias de 1º a 3 de março, no Recanto Cataratas Resort, em Foz
do Iguaçu, no Paraná.
Em seu discurso na abertura do evento, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, afirmou que a despeito das tarefas que
ainda pendem para a reconstrução do País, o setor de seguros estará preparado para reagir positivamente a políticas públicas na direção da recuperação do ambiente econômico e da confiança dos consumidores e investidores.
E tal confiança do setor é amparada, entre outros pontos, por mais de R$ 1,2 trilhão em ativos do mercado segurador, que
são equivalentes a mais de 25% da dívida pública brasileira, conforme ressaltou Coriolano.
A mesa de abertura contou com a presença dos presidentes das Federações associadas: Solange Beatriz Palheiro Mendes
(FenaSaúde), Edson Franco (FenaPrevi), João Francisco Borges da Costa (FenSeg) e Marco Barros (FenaCap), além do superintendente da Susep, Joaquim Mendanha, e do diretor de Desenvolvimento Setorial da ANS, Rodrigo Rodrigues de Aguiar.
Ainda em seu discurso de abertura, Coriolano destacou que, na expectativa de que seja reduzido o grau de incerteza política e fiscal, o setor está alinhado às autoridades do Executivo no propósito de ”priorizar a agenda microeconômica que
>>
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possa permitir ganhos de curto e médio prazos”. Para
isso, o foco recai sobre a reestruturação do microsseguro, a redução do custo regulatório, a maximização do
uso dos meios remotos, a obrigatoriedade de exames de
custo/efetividade para as incorporações tecnológicas na
saúde suplementar e sobre a redução da judicialização.
O Encontro, tido como o principal evento do setor,
reuniu dirigentes das seguradoras, autoridades reguladoras da supervisão e especialistas de diversas áreas
que debateram sobre desafios, tendências e perspectivas que prevalecerão em relação a temas como política,
economia, sociedade e inovações tecnológicas.
Para ler mais sobre o evento visite o portal CNseg, clique aqui.

IV Celebração do Dia do Ouvidor e do Dia Internacional do Consumidor
Na abertura da IV Celebração do Dia do Ouvidor e do Dia Internacional do Consumidor, no dia 14, o presidente da CNseg,
Marcio Coriolano, destacou: “O crescimento da demanda pelo seguro é também uma demonstração do maior protagonismo dos consumidores, que passam a privilegiar a proteção e a prudência, além de demonstrarem uma maior confiança
no setor de seguros”.
Marcio Coriolano falou sobre o papel das ouvidorias do setor, que têm conseguido acompanhar esse processo de crescimento do seguro, superando todas as expectativas, citando a Comissão de Ouvidoria da CNseg, presidida por Silas
Rivelle, por propiciar um importante fórum de debates, além de desenvolver uma série de produtos, como o Relatório de
Atividades das Ouvidorias e os Colóquios de Proteção do Consumidor de Seguros, entre outros.
Também participaram do evento organizado e sediado
pela CNseg o superintendente da Susep, Joaquim
Mendanha; o secretário geral da ANS, Suriêtte dos
Santos; o Desembargador do TJ RJ Werson Rêgo; a coordenadora geral de Articulação de Relações Institucionais
da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), Patrícia
Galdino; o diretor de Supervisão de Conduta da Susep,
Carlos Alberto de Paula; a diretora adjunta de Fiscalização
da ANS, Flávia La Laina e representantes do setor segurador e de Procons, entre outros. Todos reunidos para
debater o aprimoramento das relações de consumo no
mercado de seguros, previdência privada, saúde suplementar e capitalização.
Durante o evento, o presidente da Comissão de Ouvidoria da CNseg, Silas Rivelle Jr. apresentou prévia de indicadores das
Ouvidorias do setor de seguros, que comporão o Relatório de Atividades das Ouvidorias 2017.
Para ler mais sobre o evento visite o portal CNseg, clique aqui.

Presidente da CNseg participou de encontro com Presidente Michel Temer
O presidente Michel Temer recebeu, em jantar, no dia 20, os dirigentes de cinco confederações de empresas no Palácio da
Alvorada.
>>
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Estiveram presentes: Marcio Coriolano, presidente da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência
Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg); Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional da
Indústria (CNI); o deputado Laércio Oliveira (SD-SE), vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC); Clésio Andrade, presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT) e Glaucio Binder,
presidente da Confederação Nacional de Comunicação Social (CNCOM).

Valor Econômico dedica caderno especial ao Seguro
A matéria de capa do caderno do jornal Valor Econômico abordou
o movimento das seguradoras que, em período de inflação e juros
em declínio, precisam se reestruturar, investir em tecnologias, criar
facilidades e estabelecer uma comunicação com mais empatia com
o consumidor para manter a lucratividade.
Na matéria, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, afirmou que
a mudança estrutural do setor começou na década de 90, quando
detinha participação inferior a 1% do PIB, com reservas técnicas em
torno de R$ 3 bilhões. "Hoje o mercado contabiliza mais de R$ 1,2
trilhão em ativos, que são equivalentes a mais de 25% da dívida
pública brasileira", destacou Coriolano.
O Programa de Educação em Seguros da CNseg também teve
destaque no Caderno Especial sobre Seguros.
Entre as ações do Programa destacadas na matéria estão os livretos, guias e cartilhas, parcerias com instituições de ensino,
criação de rádio web CNseg, vídeos no YouTube, fóruns de debates e workshop para públicos variados.
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