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Conselho Diretor CNseg
O Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidido por Roberto Santos, em 23 de
junho se reuniu, presencialmente, e tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Notícias do Diretor-Presidente

Assuntos das Federações

Substituição de Representante da Caixa
Seguradora: Comunicada a renúncia da atual representante ao Conselho Diretor, Camila de Freitas.

Temas regulatórios, projetos,
desempenho setorial

PL nº 1410/2022 – Dep. Tabata Amaral – Seguro
Catástrofe: Informada a tramitação do Projeto de Lei
em questão que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais e Materiais causados por desastres
naturais relacionados a chuvas.
Medida Provisória nº 1103: Comentada a tramitação da MP nº 1103 que trata da possibilidade de emissão de Letra de Risco de Seguro por Sociedade
Seguradora de Propósito Específico.

Relator: Antonio Trindade
Falou, entre outros assuntos, sobre as estatísticas dos
Seguros de Danos e Responsabilidades (março/2022).

Relator: Marcio Coutinho Teixeira de Carvalho
Relatado, entre outros assuntos, sobre as estatísticas
da capitalização (abril/2022).

Governança CNseg
Relator Convidado: Diretor-Presidente Dyogo Oliveira:
> Conselho de Ética – Indicação de Representantes
Aprovada a seguinte composição do Conselho de
Ética da CNseg: i) Novas Indicações: Celso Paiva
(Alfa Seguradora); Bernardo Castello (Bradesco
Seguros); João Batista Mendes Ângelo (Zurich
Santander); João Alceu Amoroso Lima (Grupo
NotreDame Intermédica); Jose Maria Corsi
(Liderança Capitalização) e Glauce Carvalhal
(CNseg); ii) Reconduções: João Francisco Borges
(HDI Seguros); Renato Russo (Sul América) e Jorge
de Souza Andrade (Capemisa S/A) e iii) Notório
Saber: Walter Pereira e Mauro Batista.
> Conselho Consultivo – Nova Composição
Aprovada a seguinte composição do Conselho Con
sultivo da CNseg: a) ex-Presidentes das Federações
associadas do mandato anterior: Jorge Nasser (ex-Presidente FenaPrevi), João Francisco Borges (ex-Presidente FenSeg), João Alceu Amoroso Lima
(ex-Presidente FenaSaúde) e Marcelo Farinha (ex-Presidente FenaCap); e b) notório saber e reconhecimento nas áreas de atuação: Nilton Molina, Jayme
Garfinkel, Gabriel Portella, Marcio Coriolano, Luiz
Carlos Trabuco, Patrick Larragoiti e Mucio Novaes.
> Proposta do Setor Segurador Brasileiro aos
Presidenciáveis 2023/2026
Aprovado o Sumário Executivo do Setor Segurador
Brasileiro aos Presidenciáveis 2023/2026.
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Relator: Edson Franco
Entre outros assuntos, falou sobre as estatísticas dos
Planos de Acumulação e Planos de Riscos (abril/2022)
e de pagamentos de sinistros e valores pagos decorrentes da Covid-19.

Relator: Manoel Antonio Peres
Comentou, entre outros assuntos, as estatísticas da
saúde suplementar (abril/2022).

Atualização da FIDES 2023
Relatora Convidada: Diretora-Executiva Solange Beatriz
Aprovada a seguinte composição da Comissão e Comitês
para auxiliar na organização da Conferência Hemisférica
da FIDES 2023: i) Comissão Organizadora: Conselho
Diretor (CNseg), Dyogo Oliveira (CNseg), Solange
Beatriz Mendes (CNseg) e Paulo Pereira (FENABER); ii)
Comitê de Conteúdo: Leonardo Deeke (Junto) e Patricia
Freitas (Prudential); iii) Comitê de Atividades Sociais:
Antonio Trindade (Chubb) e Patrícia Chacon (Liberty
Seguros); iv) Comitê Financeiro: Erika Medici (Axa), José
Ferrara (Tokio Marine) e Felipe Nascimento (Mapfre) e v)
Comitê de MKT e Comunicação: Helder Molina (MAG) e
Pedro Bulcão (Sinaf Seguros).
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Open Insurance - Status Report

Assuntos Regulatórios

Relator Convidado: Diretor-Executivo Alexandre Leal

Relator Convidado: Diretor-Executivo Alexandre Leal

Compartilhado material contemplando: i) Fase I – Open
Data; ii) Fase II – Dados Pessoais e iii) Fase III – Serviço
de Iniciação de Movimentação.

Foram atualizados os seguintes assuntos: i) Autoava
liação de Riscos e Solvência (ORSA); ii) Consulta Pública
Susep nº 004/2022 – Habitacional e iii) Consulta Pública
Susep nº 005/2022 – Planos de Previdência.

Comissões Temáticas
GT SAC
Coordenadora: Luciana Dall’Agnol (CNseg)
Zoom
Datas: 06, 13 e 27/06
Assunto tratado:
> Análise do novo decreto do SAC.

Governança e Compliance /
Gestão de Risco
Presidente: Eugênio Duque Estrada (Mongeral AEGON)
Zoom
Data: 14/06
Assuntos tratados:
> Apresentação EY (Início 09h30) - Desafios da
Resolução 416/21;
> Circular Susep 612/20;
> Tratamento da Indisponibilidade de bens, direito e
valores;
> Selo de Conformidade PLD;
> Apresentação MS Consultoria - OPIN nas áreas de
controle das seguradoras;
> Seminário de Controles Internos;
> Outros.

Comunicação e Marketing
Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco Seguros)
Teams
Data: 15/06
Assuntos tratados:
> Atualização da campanha;
> Apresentação de eventos;
> Apresentação de brinde da campanha;
> Propostas do Setor Segurador aos Presidenciáveis.
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Processos e Tecnologia
da Informação
Presidente: José Camilo Ciuffatelli (Tokio Marine)
Zoom
Data: 22/06
Assunto tratado:
> Considerando todas as informações sobre o
Metaverso que circulam na internet e as poucas
abordagens sobre o assunto no setor de seguros,
convidamos os especialistas da KPMG para
trazerem para nossas comissões uma apresentação
para nivelamento das informações existentes e
estimular reflexões sobre ameaças e oportunidades
para o setor.
Todas as comissões temáticas da CNseg
foram convidadas.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Washington L. B. da Silva
(Zurich Minas Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Microsoft Teams
Data: 24/06
Assuntos tratados:
> Decreto nº 11.034/2022. Novo Decreto do SAC.
Atualização;
> Ato nº 10.413/2021, da Anatel - Código 0303 Telemarketing Ativo e Cobrança;
> Jurisprudência Comentada;
> Medida Provisória nº 1.103/2022 – Dispõe sobre
a emissão de Letra de Risco de Seguro por meio
de Sociedade Seguradora de Propósito Específico,
as regras gerais aplicáveis à securitização de
direitos creditórios e à emissão de Certificados
de Recebíveis, e a flexibilização do requisito de
instituição financeira para a prestação do serviço de
escrituração e de custódia de valores mobiliários;
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> Projetos de Lei: (i) Projeto de Lei n° 1086, de 2022,
do Senador Rodrigo Pacheco - Acrescenta o art.
879-B à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, e altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), para pacificar o entendimento
quanto à incidência de correção monetária e juros
de mora no ordenamento jurídico pátrio; (ii) Projeto
de Lei nº 33, de 2022, do Estado do Piauí, de
autoria do Dep. Ziza Carvalho – Institui o Código
Estadual de Defesa do Consumidor do Piauí ;
> OPIN. Atualizações;
> Revisão da Resolução CNSP nº 422/2021.
Atualização;
> Audiência Pública do Instituto Brasileiro de
Governança e Compliance – IBGC. Minuta de
publicação: “IBGC Orienta: A Agenda ESG nas
Organizações”.

Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais
Presidente: Sergio Roberto Oliveira (Tokio Marine)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Windows Teams
Data: 24/06
Assuntos tratados:
> Atualização do Guia de Boas Práticas do Mercado
Segurador Brasileiro sobre a Proteção de Dados;
> Requisito de anonimização após o término do
contrato de seguro e para os processos de testes e
homologação em sistemas;
> Dúvidas relacionadas à LGPD no tocante ao
atendimento de beneficiários de planos e seguros
saúde;
> Projeto de Lei nº 522, de 2022, do Deputado Carlos
Henrique Gaguim - Modifica a Lei n° 13.709, de
14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais), a fim de conceituar dado neural e
regulamentar a sua proteção.

Gestão de Risco
Presidente: Laurindo Lourenço dos Anjos
(XS3 Seguros)
Zoom
Data: 24/06
Assuntos tratados:
> ORSA;
> Metodologias quantitativas - material da
apresentação da EY (Resolução CNSP 416/2021);

VOLTAR

> OPIN - EGR adequações;
> Impacto da inflação nos contratos de seguro e
resseguro.

Inteligência de Mercado
Presidente: Gilberto Garcia (Liberty Seguros)
Zoom
Data: 29/06
Assuntos tratados:
> Apresentação Estratégias para o Open Insurance por
Marcio da Mata e Hugo Guimerans | Fcâmara;
> Apresentação Conjuntura Econômica por Pedro
Simões | CNseg;
> Relato dos GTs 2022;
> Outros assuntos.

Governança e Compliance
Presidente: Eugênio Duque Estrada (Mongeral)
Zoom
Data: 30/06
Assunto tratado:
> Audiência Pública IBCG - Guia de Orientação Jurídica
de Conselheiros de Administração e Diretores.

Integração ASG
Presidente: Fátima Lima (Mapfre)
Zoom
Data: 30/06
Assuntos tratados:
> Agenda Regulatória;
> TCFD em Seguros – Brasil [UNEP FI & CNseg & NINT];
> Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros
de 2021
> Gerenciamento de riscos ambientais, sociais e de
governança em negócios de seguros Vida e de
Saúde (UNEP FI);
> Reportes:
• GFIA (Federação Global de Seguros): Consulta
Pública ISSB IFRS S1 e IFRS S2; Consulta Pública FSB.
• Consulta Pública IBGC: reuniões conjuntas com
CGC dias 07 e 08 de julho;
• Eventos: 10 anos dos PSI; Clima: monitoramento e
gestão.
> Outros assuntos.
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Administração e Finanças / Atuarial

Recursos Humanos

Presidentes:
Rodrigo Andrade de Morais (Itaú Vida e Previdência)
Marcos Vinícius Spiguel (Prudential)
Zoom
Data: 30/06

Presidente: Patricia Coimbra (SulAmérica)
Zoom
Data: 28/06

Assunto tratado:
> Apresentação da EY sobre impactos da recente
proposta da Susep de adoção do IFRS 9 (CPC 48)
admitindo ajustes do IFRS 17 (CPC 50).

Assunto tratado:
> Medida Provisória nº 1.108, de 25 de março de 2022

Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, conduzida pelo presidente Antonio
Trindade, em 02 de junho por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Notícias do Presidente
Relato sobre os seguintes temas analisados pelo Conselho Diretor da CNseg:
Alterações na Composição do Conselho
Diretor da CNseg;

Troca de representantes no Conselho de Recursos do
Sistema Nacional de Seguros Privados;

Nova gestão na CNseg;

CNseg passa a integrar o Conselho da CONSIF;

DPVAT – Reunião com TCU;

Posse de Armando Vergilio na Fenacor;

Pleito no sentido do ingresso de representante da CNseg e da Fenacor no CNSP;

Ingresso da FenSeg e Fenaber como Amicus Curiae na ADI
que trata da Resolução CNSP nº 407/2021 – Grandes Riscos.

Apresentações
Pátio Legal – Atualização - Relatora: Sylvia
Rocha (Presidente da Comissão de Assuntos
Jurídicos - CAJ): Apresentados andamento e
próximos passos para solução das pendências relacionadas ao Pátio Legal/RJ.

VOLTAR

Comissão de Transportes – Gerenciamento de Riscos
de Transportes – Cadastro Creditício de Motoristas –
Relatores: Paulo Alves (Presidente da Comissão de Trans
portes) e Mirian Alves (Subcomissão de Gerenciamento de
Riscos de Transportes): Relatado o tema que vem preocupando o segmento de Transportes de Mercadorias considerando recentes decisões judiciais na esfera trabalhista e
matérias veiculadas pela mídia.
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Pauta Deliberativa
Webinar sobre Seguro Garantia – Relator: Roque
Melo (Diretor e Presidente da Comissão de Riscos
de Crédito e Garantia): Aprovado webinar específico para o Seguro Garantia, com a presença de
representantes da Susep, com o objetivo de divulgar a nova Circular nº 662/2022.

Representação da FenSeg nas Comissões
Temáticas da CNseg: Aprovada a manutenção do
representante Gilson Aparecido Silva Teixeira, que
era colaborador da seguradora AXA XL e passou a
atuar na congênere Coface Seguros de Crédito na
Comissão de Administração e Finanças.

Comissão de Responsabilidade Civil Geral:
Aprovados os nomes de Fabio Barreto (Chubb) e
Juliana Alves (Swiss Re) para os cargos de Presidente
e Vice-Presidente da Comissão de Responsabilidade
Civil Geral, respectivamente.

Associação à FenSeg: Solicitadas mais informações sobre a Seguradora Suiça S.A. com vistas à
aprovação de sua associação à FenSeg, que poderá
ser feita por e-mail após o envio da documentação
e explicações complementares.

Pauta Informativa
Seguro DPVAT: Distribuída a integra da Portaria SE/
ME 4.672, de 20 de maio de 2022. A Portaria institui
Grupo de Trabalho, no âmbito da Secretaria de
Política Econômica da Assessoria Especial de Estudos
Econômicos do Ministério da Economia, com a finalidade de estudar e apresentar possíveis cenários e
propostas alternativas ao atual modelo operacional
do Seguro DPVAT. Foi destacado que, até o momento,
o Grupo de Trabalho é composto apenas por representantes de órgãos governamentais.
Open Insurance – Atualização – Relator: Danilo
Silveira (Diretor Executivo FenSeg/Conselheiro
Opin): Atualizado o tema e compartilhados os
seguintes documentos com os Srs. Diretores:
• Resolução Conjunta CMN/CNSP nº 05/2022 - Dispõe
sobre a interoperabilidade no Open Finance.
• Compartilhamento dos Dados Embarcados – Of.
CNseg/Presi – 020/2022 - Pleito à Susep pelo
não compartilhamento de dados embarcados
relativos a dispositivos eletrônicos embarcados,
conectados ou utilizados por clientes.
Foi comentado que os ramos natos previstos na
Resolução nº 407 – Grandes Riscos, a princípio,
ficariam excluídos do Open Insurance.
Ramo Auto - Tabela FIPE – Atualização: Discutidos
os impactos da Tabela FIPE no ramo automóvel.
Aprovado o encaminhamento de correspondência
da FenSeg solicitando mais esclarecimentos sobre
a metodologia adotada.
Nichos Diferenciados de Mercado (Riscos Declináveis) - Relator: Danilo Silveira (Diretor-Execu-
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tivo da FenSeg): Atualizado o andamento do assunto
no âmbito das Comissões de Riscos Patrimoniais
Massificados e Estratégica de Assuntos Corporativos.
Consulta Pública nº 04/2022 – Seguro
Habitacional: Divulgados edital da Consulta
Pública, exposição de motivos e quadro comparativo da futura norma com as alterações propostas
pela Susep para o novo normativo.
Medida Provisória nº 1103/2022 – Securitização:
Divulgada a Carta CNseg/PRESI – 136/2022.
“LANDSCAPE ON MICROINSURANCE” - Dados
para Relatório: Compartilhada a pesquisa sobre o
tema, para ciência da Diretoria e possíveis respostas.
Carta aos Presidenciáveis - Compilado Inicial:
Divulgada à Diretoria primeira versão do documento, ainda a ser complementado e revisto para
encaminhamento aos presidenciáveis.
Pesquisa sobre SRO - Custos Incorridos pelas
Seguradoras no Projeto: Compartilhada a pesquisa sobre SRO a ser respondida pelas Seguradoras.
Pautas das Comissões Técnicas: Divulgados os
temas que foram discutidos no âmbito das
Comissões Técnicas da FenSeg em Maio/22.
Demonstrações Financeiras: Por conta da
mudança nos sistemas da CNseg, não foi possível,
nesse mês, a compilação dos dados e a apresentação das demonstrações financeiras da FenSeg.
Estatísticas: Apresentadas as estatísticas da Susep
relativas ao mês de Março/2022.
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Comissões
Riscos Patrimoniais –
Grandes Riscos
Presidente: Marcelo Orlandini (Mapfre)
Windows Teams
Data: 1º/06
Assuntos tratados:
• Valor em Risco Declarado – Criação de Guia
Após Evento;
• Revisão do Plano de Ação para 2022;
• Assuntos gerais.

Seguros Gerais - Afinidades
Presidente: Luis Henrique Meirelles (Zurich Minas
Brasil)
Microsoft Teams
Data: 03/06
Assuntos tratados:
> OPIN – Atualização;
> Seguro celular – Dados de mercado;
> Manual boas práticas varejo;
> Pauta de temas para mídias sociais – Trabalho
do GT;
> Garantia Estendida – Indenização em Dinheiro –
Monitoramento do tema;
> Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais - Massificados
Presidente: Jarbas de Medeiros (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Data: 07/06
Assuntos tratados:
> Central de Bônus – Criação do GT;
> Ressarcimento – Danos Elétricos;
> IP Residencial;
> IRDR – Goiás/Minas Gerais;
> Nichos Diferenciados;
> ADI – Resolução CNSP n.º 407;
> Assuntos Gerais/Troca de Informações/Estudo
de Casos.

Seguro Habitacional
Presidente: Lincoln Peixoto (Caixa Seguradora)
Microsoft Teams
Data: 07/06
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Assuntos tratados:
> Processos STJ – REsp nº 1.799.288/PR e REsp nº
1.803.225/PR;
> Processo STJ – Recurso Especial n.º 1.804.965/SP;
> Justiça Federal/PR – Cobertura Suicídio pela SH-AM;
> Decisão TRF – 3ª Região – Exame Médico Prévio;
> Consulta Pública Susep nº 04/2022;
> Concorrência de Apólice (Circular Susep nº 620/2020);
> Portabilidade de Apólice Coletiva para Apólice
Individual;
> Definição do tema e da data do próximo Webinar;
> Assuntos gerais.

Responsabilidade Civil
Presidente: Ana Paula Boni (AXA XL)
Windows Teams
Data: 09/06
Assuntos tratados:
> Comissão Técnica – Convites Extensivos às Áreas de
Subscrição das Empresas;
> Seguro de RCF-V – Apólices a 2º Riscos (em Excesso)
– Atualização;
> Planejamento para 2022/Estudos a serem desenvolvidos
(resgate de sugestões feitas ao longo de 2020/2021);
> Assuntos gerais.

Riscos de Crédito & Garantia
Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Microsoft Teams
Data: 09/06
Assuntos tratados:
Crédito:
> Abertura de linhas estatísticas: Seguros de Crédito
Risco Comercial X Quebra de Garantia;
> Ofício Eletrônico n.º 235/2022/GABIN/
SUPERINTENDENTE/SUSEP – Processo Susep nº
15414.610379/2022-90 – Limites de crédito no SRO;
> Assuntos gerais.
Garantia:
> Apresentação da assessoria de comunicação da
FenSeg: Lupa – Kit imprensa;
> Circular Susep nº 662/2022 – Seguro Garantia –
Webinar: Roteiro;
> Reunião DNIT – Normativos – Nova revisão;
> Reuniões com BNDES – Mapeamento de
Oportunidades (Garantia Financeira) e Área de
infraestrutura;
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> Circular Susep nº 657/22 – Registro de produtos na
Susep – Elaboração de correspondência à Susep;
> Assuntos gerais.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Sylvia Varoto (CNP)
Windows Teams
Data: 10/06
Assuntos tratados:
> Informações Creditícias de Motoristas;
> Resolução Susep nº 407/2021 e Circular Susep nº
657/2022 – Determinação da retirada de número
de protocolo das condições gerais de produtos
existentes. Determinação não abrangida para
novos produtos;
> Consulta Pública Susep nº 04/2022 – Seguro
Habitacional;
> Protecionais Mínimos para nichos diferenciados –
Análise pela comissão;
> Assuntos gerais.

Transportes
Presidente: Paulo Alves (AXA XL)
Windows Teams
Data: 14/06
Assuntos tratados:
> Informações Creditícias de Motoristas;
> SRO – Transportes – Alinhamento;
> Obrigatoriedade de protocolo junto à Susep de
todas as cláusulas particulares para atendimento a
Circular Susep nº 621/21;
> Assuntos diversos.

Automóvel
Presidente: Marcelo Sebastião (Porto Seguro)
Windows Teams
Data: 15/06
Assunto tratado:
> GT Atuarial sobre Medidas Protetivas – Relato
sobre reunião com a Susep;
> Assessoria de imprensa (Lupa);
> Serviços de Assistência: GT Misto FenSeg e Fenacor;
> Pátio Legal RJ;
> Tabela FIPE;
> Assuntos de Sinistros;
> Central de Bônus;
> Assuntos gerais.
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Seguro Rural
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Windows Teams
Data: 23/06
Assunto tratado:
> Subvenção Federal;
> Kit Imprensa;
> ZARC – Zoneamento Agrícola de Risco Climático;
> Subvenção Estadual: Paraná / São Paulo;
> Instituto Pensar Agro;
> Relato dos Grupos de Trabalho:
• Assunto Regulatórios;
• Banco de Dados;
• Equipamentos e Penhor Rural;
• Sinistros rurais.
> Assuntos gerais.

Riscos de Engenharia
Presidente: Fabio Silva (Zurich)
Windows Teams
Data: 23/06
Assuntos tratados:
> Apresentação Assessoria de Imprensa da FenSeg:
Lupa – Kit imprensa;
> OPIN – Atualização;
> Realização de evento da comissão: sugestões de
temas e convidados;
> DNIT – Reunião GT Multidisciplinar Engenharia e
RC Geral – Início dos trabalhos;
> Tipos de Sinistros: Roubos que ocorrem nas obras
– Conclusão dos Trabalhos do GT;
> Taxa de Juros/Inflação: atualização do VR em riscos
de projeto;
> Plano de Ação 2022;
> Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Luiz Felipe Smith (Tokio Marine)
Windows Teams
Data: 28/06
Assuntos tratados:
> Seguro Agrícola – Participação: Joaquim Francisco
(Presidente da Comissão de Seguro Rural);
> Nichos Diferenciados de Mercado – Próximos
Passos;
> Assuntos diversos.
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Diretoria FenaPrevi
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, conduzida pelo presidente
Edson Luis Franco, em 21 de junho, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:
PL nº 1.410/22 - Dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais e materiais causados por desastres naturais
relacionados a chuvas;

Open Insurance;
Projeto de ampliação das estatísticas;
X Fórum Nacional de Seguro de Vida e Previdência Privada.

Comissões
Comunicação, Marketing e Eventos
Presidente: Kelly Conde (Mapfre)
Meio Remoto
Data: 07/06
Assuntos tratados:
> X Fórum Nacional de Seguro de Vida e
Previdência Privada;
> Encontro Nacional FenaPrevi 2023;
> Agenda para 2022.

Atuarial | Assuntos Contábeis e
Fiscais | Investimentos | Produtos
por Sobrevivência
Presidentes:
		
		
		
Meio Remoto
Data: 14/06

Celina da Costa e Silva (Brasilprev)
Flávia Vieira (SulAmérica)
Vinícius Cruz (Bradesco)
Sandro Costa (Brasilprev)

Assunto tratado:
> Consulta Pública nº 05/2022 - registro das
operações com cobertura de sobrevivência em
planos de previdência complementar aberta e de
seguro de pessoas.
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Atuarial | Assuntos Contábeis e
Fiscais | Investimentos | Produtos de
Risco | Produtos por Sobrevivência
| Assuntos Jurídicos (conjunta com as
Comissões da CNseg)
Presidentes:
		
		
		
		
		
Meio Remoto
Data: 22/06

Celina da Costa e Silva (Brasilprev)
Flávia Vieira (SulAmérica)
Vinícius Cruz (Bradesco)
Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
Sandro Costa (Brasilprev)
Greicilane Ruas (Icatu)

Assunto tratado:
> Apresentação da KPMG ‘Entendendo o Metaverso’.

Atuarial | Assuntos Contábeis e Fiscais
(conjunta com as comissões da CNseg)
Presidentes: Celina da Costa e Silva (Brasilprev)
		
Flávia Vieira (SulAmérica)
Meio Remoto
Data: 30/06
Assunto tratado:
> IFRS 9 (CPC 48) e IFRS 17.
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Diretoria FenaSaúde
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por Manoel Peres, em 23
de junho, na sede da Amil, em São Paulo, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:
Temas jurídicos;

Assuntos regulatórios;

Temas legislativos;

Comunicação..

Comissões
GT DPI ISS
Coordenador: Sandro Leal (FenaSaúde)
Datas: 01º, 10, 15 e 22/06
Microsoft Teams
Assuntos tratados:
> Exposição dos pontos críticos da Resolução n°4
CGOA;
> Carta conforto em relação a ADIN 5835
apresentada pelo Esc. Dias de Souza;
> Posicionamento comitê jurídico estratégico;
> Avaliação SEJUR em relação ao contrato Integra DPI;
> Validação tela de consulta do sistema;
> Inclusão de novos CNPJs no sistema em
homologação.

Painel do Cliente;
Outras comissões:
GT Combate à Fraude;
CP 88.

Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Villas Boas (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 06/06
Assuntos tratados:
> PLs e leis recém-aprovadas sobre alteração de
rede;
> GT Copiss – Telessaúde;
> GT Modelos de Remuneração – Bundle.

Ética

Comunicação

Presidente: Natália Gennari Endrigo Schaffer
(SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 01º/06

Presidente: Ranny Alonso (Amil)
Microsoft Teams
Data: 07/06

Assuntos tratados:
> Temas apresentados pelas associadas em relação
aos principais procedimentos auditados pelas
operadoras.

Relacionamento com Clientes
Vice-presidente: Carlos Frinhani
Microsoft Teams
Data: 02/06
Assuntos tratados:
> NIP;
> Decreto SAC;
> LGPD – Atendimentos aos consumidores;

VOLTAR

>
>
o
o

Assuntos tratados:
> Apresentação dos resultados da assessoria de
imprensa no mês de maio (Agência Conteúdo)
e Balanço da estratégia de Comunicação sobre
reajuste dos planos de saúde;
> Apresentação Iqem de maio (Agência CDN);
> Plano de comunicação sobre combate às fraudes;
> Ações de comunicação para o julgamento do Rol
Taxativo;

Avaliação de Tecnologias em Saúde
(Conjunta do Rol)
Presidente: Mauro de Paula Blini (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Data: 09/06
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Assuntos tratados:
> Análise crítica das propostas de atualização do rol:
• Olaparibe para o tratamento de manutenção
para pacientes adultas com carcinoma de
ovário seroso (incluindo trompa de Falópio ou
peritoneal primário) ou endometrioide, de alto
grau (grau 2 ou maior), recidivado, com mutação
BRCA 1 e/ou 2, sensível à quimioterapia baseada
em platina (resposta completa ou parcial);
• Olaparibe para o tratamento de manutenção
(usado no intervalo entre dois tratamentos)
de pacientes adultas com carcinoma de ovário
(incluindo trompa de Falópio ou peritoneal
primário), recentemente diagnosticado, de alto
grau (grau 2 ou maior), avançado, com mutação
BRCA, que respondem (resposta completa ou
parcial) à quimioterapia em primeira linha,
baseada em platina;
• Inserção de sistema intrauterino liberador de
levonorgestrel (SIU-LNG) para menorragia
idiopática, em alternativa à histerectomia
(Unimed do Brasil);
• Inserção de sistema intrauterino liberador de
levonorgestrel (SIU-LNG) para menorragia
idiopática, em alternativa à histerectomia
(Abramge);
• Radioembolização hepática para o tratamento
do câncer colorretal metastático, com
metástases hepáticas dominantes, irressecáveis
de câncer colorretal que são intolerantes ou
refratários à quimioterapia;
• Radioembolização hepática para o tratamento
do carcinoma hepatocelular em estágio
intermediário ou avançado, irressecável e
sem doença extrahepática para os quais a
quimioembolização é inadequada, com ou sem
trombose/envolvimento da veia porta.

Técnica de Saúde

> Análise das contribuições da Consulta Pública nº
97 (hemifumarato de gilteritinibe).

Presidente: Roberto Viana (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Data: 21/06

Odontológica
Presidente: Roberto Seme Cury (Odontoprev)
Microsoft Teams
Data: 14/06
Assuntos tratados:
> Regulamentação da telessaúde;
> Rol taxativo – Decisão do STJ;
> GT de Acreditação de operadoras odontológicas;
> Definição de tema para release/artigo;
> Campanha Mitos e Verdades.

VOLTAR

Presidente: Luiz Celso Dias Lopes (Notredame/
Intermédica)
Windows Teams
Data: 14/06
Assuntos tratados:
> Temas Jurídicos;
> Guia de Portabilidade;
> Reuniões com os novos diretores da ANS;
> GT IDSS;
> RN 195;
> Informes:
• RN 432/17 – autuações e GT RN 432;
• Reunião CP 88;
> Atributos de qualidade e desempenho para a
composição da remuneração e dos critérios de
reajuste (Artigo 12, §1º, da RN 503/22).

Contábil
Presidente: Alberto Barcellos (Bradesco)
Microsoft Teams
Data: 21/06
Assuntos tratados:
> Orientação ANS sobre PESL reembolso, PESL
judicial e PESL SUS;
> Reporte Sistema DPI ISS;
> RN 518/22 – Práticas mínimas de governança
coorporativa – Apresentação Superintendente de
Riscos da SulAmérica – Glaucia Carvalho.

Assuntos Assistenciais

Assuntos tratados:
> Rol taxativo – Decisão do STJ;
> Terapia ABA no Autismo;
> Temas do COPISS;
> Correlação TUSS-ROL;
> Fraudes e desperdícios;
> Projeto de Lei 221/2015 e apensados;
> Monitoramento das tecnologias;
> Análise técnica das operadoras.
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Assuntos tratados:
> Desafios para o engajamento do beneficiário
nos programas de APS.

Avaliação de Tecnologias em Saúde
Presidente: Mauro de Paula Blini (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Data: 22/06

Solvência

Assuntos tratados:
> Tecnologias da CONITEC: atualização;
> Incorporações– 573ª Reunião da DICOL;
> Testes de hanseníase;
> Lei nº 9656/1998- Art 10 § 5º;
> Transplante Hepático- Solicitação de informações ANS.

GT Atenção Primária à Saúde

Presidente: Glaucia Carvalho
Microsoft Teams
Data: 31/06
Assuntos tratados:
> Discussão da RN 518/22 – Práticas mínimas de
governança corporativa – Adequação as novas
regras a partir de Jan/2023.

Coordenadora: Vera Sampaio (FenaSaúde)
Microsoft Teams
Data: 24/06

Participação da FenaSáude em eventos
Audiência Pública da Comissão
de Defesa do Consumidor

Seminário Diálogos com Poder
Judiciário

Tema: Reajuste dos planos de saúde
Palestrante: Sandro Leal Alves
Data: 14/06

Tema: Regulação dos Planos de Saúde
Palestrante: Sandro Leal Alves
Data: 28/06

Seminário Associação Comercial
do Rio de Janeiro - ACRJ

Congresso Acadêmico UNIFESP 2022

Tema: Rol Taxativo – Decisão STJ
Palestrante: Vera Valente
Data: 27/06

Tema: Políticas Públicas e desafios Atuariais para a
sustentabilidade dos negócios de longo prazo
Palestrante: Sandro Leal Alves
Data: 28/06

Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcio Coutinho T. de
Carvalho, presidente interino, ocorreu em 15 de junho, quando foram tratados os seguintes assuntos:

Deliberações:
Aprovada a indicação de Marcio Coutinho
T. de Carvalho como presidente interino
até a realização da Assembleia para
nomeação do novo presidente;

VOLTAR

Aprovada a substituição de Fabiano Alves Monteiro
por Sylvia Rocha da Silva Varoto (CNP Capitalização
S/A) como representante da FenaCap na Comissão
de Governança e Compliance da CNseg.
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Conhecimento
Projeção de Crescimento: Thiago Ayres e Priscila Aguiar
da CNseg apresentaram a metodologia utilizada no trabalho de projeção do mercado segurador, realizado pela
Superintendência de Estudos e Projetos da CNseg.
Relato CPC: Natanael Castro informou que a comissão
está trabalhando no detalhamento do plano de ação que
dará suporte ao Planejamento Estratégico aprovado pela
diretoria;
Relato CAJ: Simone Moregola falou sobre a realização do
trabalho em conjunto com a CPC, referente aos assuntos a
serem levados para a Susep, como a regulamentação da
Lei nº 14.332/22, impactos da Circular Susep nº 656/2022,
assim como os pontos de melhorias para o mercado;

Relato CAF: Jairton Guimarães apresentou as
atualizações do IFRS;
Relato CCOM: Roberta Monteiro informou
sobre a proposta de criação de um Painel de
Pesquisa com foco no mercado consumidor
de Capitalização;
Relato OPIN: Marcio Coutinho e Raquel Bonel
apresentaram as atualizações sobre Open
Insurance;
Atas das Comissões Técnicas: Dado conhecimento dos assuntos discutidos nas Comissões
Técnicas da FenaCap.

Comissões
Produtos, Atuarial e de Tecnologia

Administração e Finanças

Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 08/06

Presidente: Jairton Guimarães (Brasilcap)
Microsoft Teams
Data: 24/06

Assuntos tratados:
> Planejamento Estratégico 2022
> Revisão Susep (Circular Susep n° 656/2022; Lei n°14.332)
> SRO – Dados Transacionais
> Open Insurance – Atualização

Assuntos tratados:
> Relato - CAFIS/CNseg (Reforma Tributária);
> IFRS.

Comunicação

Presidente: Simone Moregola (Liderança
Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 30/06

Presidente: Roberta Monteiro (Brasilcap)
Microsoft Teams
Data: 09/06
Assuntos tratados:
> Apresentação assessorias (Resultado de Março/2022):
Danthi e Quintal;
> Apresentação Quintal – Buzz nas redes sociais;
> Planejamento estratégico 2022.

VOLTAR

Jurídica e de Controles Internos

Assuntos tratados:
> Relato do GT de PL's;
> PL nº 4188/22;
> Análise de dúvidas suscitadas sobre a Lei
nº 14332/22.
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Notícias
Consumidores contratam mais seguros de Responsabilidade Civil
A linha de seguros de Responsabilidade Civil (RC) confirma as projeções de expansão, em consequência dos
maiores benefícios que passaram a ofertar seus produtos com as novas regras aprovadas a partir do segundo
semestre de 2021. Pela média móvel de 12 meses até
março (abr/21 a mar/22) por exemplo, a alta foi de 18,1%
sobre o período imediatamente anterior. Essas e outras
informações sobre o desempenho do setor segurador responsável pela geração de 177 mil empregos diretos
no País - constam na edição nº 72 da Conjuntura CNseg.
De acordo com a publicação, o Estado de São Paulo,
carro-chefe do PIB nacional, se confirma como a principal praça de negócios dos seguros de Responsabilidade
Civil (RC), com arrecadação de R$ 540,7 milhões no
primeiro trimestre, representando 59% dos prêmios
gerados para esse produto em todo o país, de janeiro
a março. No primeiro trimestre do ano, a carteira de
RC cresceu 5,3% (R$ 917,95 milhões, nacionalmente)
em relação aos primeiros três meses do ano passado.
Há cinco modalidades no ramo de RC: Responsabilidade
Civil Geral, E&O (Erros e Omissões, também conhecido como RC Profissional), D&O (do inglês Directors
and Officers), Riscos Ambientais e Riscos Cibernéticos.
Contratado por executivos para proteger-se de perdas
financeiras em razão de ações judiciais contra atos corporativos que gerem prejuízos a terceiros, o D&O respondeu por mais de um terço da receita total do primeiro trimestre no ramo de RC. “Entre os fatores em
prol do Responsabilidade Civil a partir de novas normas,
há o fim dos planos padronizados, a possibilidade de
pagar indenização antes mesmo do trânsito em julgado
e o uso dos seguros de RC nas decisões administrativas do poder público. Em razão disso, cresce a percepção da sociedade de ter em mãos um instrumento para
evitar perdas ao patrimônio”, ressalta Dyogo Oliveira,
presidente da Confederação Nacional das Seguradoras.

A importância da educação em seguros
para o desenvolvimento do setor
“Vivemos um momento de grandes transformações
e inovações no setor segurador e, nesse ambiente,
o papel da educação continua sendo fundamental”,

VOLTAR

Essa edição da Conjuntura CNseg apresenta, além
do desempenho de ramos e modalidades, o comportamento das vendas do setor segurador em estados e
regiões no primeiro trimestre do ano. Na região Sudeste,
o estado de São Paulo deteve 38,2% do market share
nacional (sem Saúde e DPVAT). No Sul, foi o Paraná, com
7,4% da arrecadação nacional acumulada de janeiro a
março. No Nordeste, a Bahia, com participação de 3,4%
da receita total do período. No Norte, o Pará, com 1,2%
do total. No País, nos três primeiros meses do ano, o
setor movimentou mais de R$ 82 bilhões em prêmios
de seguros, contribuições em previdência privada e
faturamento de capitalização (sem Saúde e DPVAT), alta
de 15,4% sobre o primeiro trimestre de 2021.
A publicação dedica-se também aos dados econômicos que indicam uma reação mais forte da economia
no primeiro trimestre do ano. Entre outros, o da produção industrial, que avançou 0,3% no acumulado dos
três primeiros meses do ano; a alta acumulada nas
vendas varejistas, de 1,6% segundo a Pesquisa Mensal
do Comércio (PME), ao lado da reação consistente da
área de serviços.
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afirmou o presidente da Confederação Nacional das
Seguradoras (CNseg), Dyogo Oliveira, ao moderar
o painel "Educação em Seguros - Tirando o Atraso,
Reduzindo Assimetria", realizado em 10 de junho,
dentro da programação do Open Summit Brasil –
Banking Insurance Innovation.
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Concordando com o presidente da CNseg, Tarcísio
Godoy afirmou que ainda há uma grande assimetria
de informações entre quem produz e quem consome
os produtos de seguro. E destacou que a ENS atua há
50 anos no desenvolvimento do setor e na redução
dessa diferença.
Jonson Souza relatou a preocupação da seguradora
em fornecer aos corretores o máximo de informações
sobre seus produtos, permitindo que eles possam
continuar a ser o principal canal de comunicação com
os consumidores.

O painel contou com os seguintes palestrantes: o
Diretor Geral da Escola de Negócios e Seguros (ENS),
Tarcisio Godoy; o Diretor de Seguros Grandes Riscos
da Mapfre, Jonson Souza, e o co-fundador e CIO da
180 Seguros, Alex Körner. Durante a moderação,
Dyogo Oliveira disse existir ainda uma grande lacuna
entre o quanto as pessoas conhecem sobre o seguro e
o quanto elas deveriam conhecer. Segundo Dyogo, os
corretores de seguros têm um papel muito importante
para a mudança desse cenário.

Também se mostrando alinhado aos demais participantes, Alex Körner disse ter conhecimento dos problemas
do Brasil em relação à cultura do seguro, e que para
reverter esse quadro “é necessário traduzir o ‘segurês’ e
criar produtos que falem a ‘língua dos clientes’”.
Nesse sentido, Dyogo Oliveira informou que a
Confederação Nacional das Seguradoras tem abordado
muito essa questão. E afirmou: “Apesar dos avanços que
necessitam ser realizados, os consumidores já estão
mais conscientes da importância do setor segurador.”

Inscrições para o Prêmio de Inovação da CNseg estão abertas

Principal referência das ações do setor em transformação digital e da agenda ambiental, social e
de governança (ASG), o Prêmio Antônio Carlos de
Almeida Braga de Inovação em Seguros está com as
inscrições abertas. “O futuro é agora” é o mote da
premiação que está na 11ª edição e é promovido pela
Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).
Nos últimos três anos, a CNseg tem registrado a participação de diversos projetos atentos a demandas da
nova sociedade, englobando temas como equidade
feminina, mudanças climáticas, saúde emocional,
humanização nos processos, cuidados com idosos,
mitigação de litígios, uso da inteligência artificial em
prol do consumidor e outras facilidades digitais de
melhorias de acesso dos segurados. Para estimular
ainda mais a adoção de práticas ‘ASG’, os ‘Princípios
de Sustentabilidade em Seguros” constam dos critérios de pontuação dos projetos avaliados pelos jurados do Prêmio de Inovação.

VOLTAR

Poderão participar do Prêmio de Inovação projetos
nas categorias “Produtos e Serviços”, “Comunicação”
e “Processos e Tecnologias”. Quinze projetos estarão na final que acontece em dezembro. O primeiro,
segundo e terceiro colocados, em cada uma das três
categorias, vão receber R$ 30 mil, R$ 15 mil e R$ 10
mil respectivamente.

As inscrições poderão ser feitas pelo site:

www.premioseguro.com.br.
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Seguradoras avançam nos compromissos ASG em uma década

Dez anos após a Confederação Nacional das
Seguradoras aderir aos Princípios para Sustenta
bilidade em Seguros (PSI), da Iniciativa Financeira do
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(UNEP-FI), seguradoras que totalizam 60% da arrecadação de prêmios no setor brasileiro afirmam que
passaram a incluir parâmetros ASG em processos
relativos à subscrição de riscos e gestão de investimentos. Em 2012, esse número não chegava a 20%.
A partir da assinatura do compromisso, assumido
durante a Conferência Rio + 20, a Confederação criou
um Comitê de Sustentabilidade por meio do qual
passou a monitorar os índices do setor.
“As seguradoras que aderiram ao PSI representavam
cerca de 52% da arrecadação total de prêmios no
Brasil. Uma década depois, o número de signatárias
aumentou, alcançando 83% da arrecadação de prêmio, mostrando que as seguradoras do Brasil estão
conectadas com essa agenda. Algumas empresas,
por exemplo, estão comprando créditos de carbono
para compensar as metas de emissão de carbono
dos automóveis da frota segurada”, explicou o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, em transmissão
online durante o evento “Dez anos depois do PSI:
ampliando a sustentabilidade no seguro na Década
de Ação das Nações Unidas”, organizado pela
UNEP-FI e que reuniu lideranças do setor segurador
de diversos continentes.
Outro passo importante nessa agenda será dado ainda
este ano, quando a Superintendência de Seguros
Privados (Susep), que apoia os PSI desde 2016, publicar o primeiro normativo setorial de requisitos de
sustentabilidade a serem exigidos das seguradoras.
“É uma regulação inteligente na qual o regulador vai
providenciar a estrutura na qual as empresas poderão divulgar as questões ASG de acordo com as suas
próprias políticas”, avalia Dyogo Oliveira.
O presidente da CNseg também anunciou que, a partir de julho, a confederação vai patrocinar a realização de um projeto em parceria com a UNEP FI, que

VOLTAR

terá nove meses de duração e o objetivo de orientar as seguradoras brasileiras “não vida” – em relação a análise dos riscos climáticos, de acordo com
as recomendações da Força-Tarefa sobre Divulgações
Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD).
“Serão quatro frases. A primeira, educativa, com treinamento para integrantes do setor segurador. No
passo seguinte, uma consultoria vai produzir um heat
map sobre riscos climáticos por cada região brasileira. Na sequência, vamos estimar o impacto financeiro dos riscos ASG e, por último, vamos produzir um
relatório que será dividido com a indústria. Estamos
entusiasmados em dar início a este trabalho que vai
mostrar como estes riscos influenciam os negócios
de forma ampla”, afirmou o presidente da CNseg.
Dyogo Oliveira finalizou a apresentação anunciando
que, em setembro de 2023, o Brasil vai sediar a
Conferência Hemisférica da Federação Interamericana
de Seguros (FIDES), principal encontro hemisférico do
setor segurador. Representantes de mais de 40 países vão debater temas como sustentabilidade, transformação digital e desafios sociais que impactam o
crescimento econômico global. A CNseg preside a
Comissão Regional Sul da Fides até 2024.
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Em entrevista ao Sindseg PR/MS, presidente da CNseg
destaca potencial de crescimento do setor segurador

O presidente da Confederação Nacional das
Seguradoras (CNseg), Dyogo Oliveira, afirmou que o
mercado segurador, cuja arrecadação equivale atualmente a 6,3% do PIB, tem potencial para atingir participação de 10% ou mais do PIB nos próximos anos.
Para Dyogo, investimentos contínuos em tecnologia, em produtos mais adequados aos mais variados
tipos de consumidores, sobretudo os nativos digitais a
caminho do consumo, são algumas variáveis em prol
da marcha de expansão do mercado.
Dyogo Oliveira trata das projeções positivas e dos
desafios do setor em entrevista exclusiva ao canal de
TV no Youtube, do Sindseg PR/MS, na companhia de
Altevir do Prado, presidente do Sindicato; do diretor
Ramiro Fernandes Dias, e do jornalista André Marassi.
No programa, o presidente da CNseg faz também
um balanço da conjuntura atual. E avalia os efeitos
da inflação na economia e, em particular, no setor.

Segundo Dyogo, o atual cenário de inflação impacta
os valores das indenizações em alguns ramos, como
em automóvel, e reduz o poder de compra dos consumidores. Mas, pondera, que mesmo diante de desafios
como esses, o setor segurador nacional vem obtendo
crescimento real de 4% (descontada a inflação) e sua
arrecadação superou a taxa do PIB, que foi de 1% no
primeiro trimestre de 2022.

Presente e futuro das mudanças climáticas
em debate na CNseg

As seguradoras brasileiras já têm ações concretas
e incorporam análises de dados climáticos nos seus
modelos de negócios, seja no desenvolvimento de
produtos específicos, estabelecimento de parceiras
estratégicas, criação ou readequação de processos
para encarar as intempéries climáticas atuais, ressaltou
a diretora de Sustentabilidade, Relações de Consumo
e Eventos da Confederação Nacional das Seguradoras
(CNseg), Solange Beatriz Mendes, durante o seminário
“Clima: Monitoramento de Dados e Gestão de Riscos”,
realizado em 22 de junho, no Rio de Janeiro.
Segundo Solange, o setor de seguros no Brasil está cada
vez mais engajado, com estratégias estruturadas e capacitado a corresponder aos desafios socioambientais e
climáticos, especialmente àqueles que estão relacionados às diretrizes dos Princípios para Sustentabilidade
em Seguros (PSI), da Iniciativa Financeira do Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP-FI).

VOLTAR

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, ressaltou,
durante o evento, que as mudanças climáticas estão
entre os temas mais debatidos pelo setor segurador
no âmbito da agenda ASG, assumindo um caráter
estratégico na política de subscrição de risco e desenvolvimento de novos produtos. Informações qualificadas, como os alertas meteorológicos pelo Instituto
Nacional de Meteorologia (Inmet), a regulamentação

17

CNseg em ação

adequada e modelos de negócios assertivos são
alguns dos fatores lembrados por ele para o avanço
do mercado segurador na gestão de riscos climáticos.
“Hoje as companhias que representam 83% do market
share consideram questões ASG em suas decisões de
negócios mais relevantes no país”, assinalou ele.
Participaram dos debates a subscritora sênior de Agro
da Swiss Re Brasil Resseguros, Isabel Ponce de León; o
superintendente de Produtos Agro da Tokio Marine e
presidente da Comissão de Seguro Rural da FenSeg,
Joaquim Cesar Neto; o vice-presidente e sócio da
NEWE Seguros, Rodrigo Motron, e a diretora de Risk
Management da Zurich Brasil Seguros, Samya Paiva.
Paulo Costa, coordenador-geral de Modelagem Numérica
do Inmet, trouxe números que demonstram que o aquecimento global é uma realidade entre nós, e depende de
políticas públicas e adesão das atividades privadas para
reduzir seus impactos. O regime de precipitação de chuvas é cada vez mais irregular, mas segue um viés de baixa
nos últimos anos, produzindo severos danos nas regiões rurais e urbanas. “Além de chover menos, olhando os
dados das últimas três décadas, quando chove, a chuva
é muito forte em áreas adensadas ou fora do padrão
no calendário agrícola, provocando danos dos mais
variados”, assinalou ele. O Inmet, órgão do Ministério da

Seguros crescem 20% em abril e reforçam
expectativas positivas em 2022

O setor de seguros (sem Saúde e DPVAT) manteve bom
desempenho e apresentou forte crescimento de 20,3%
em abril na comparação com o mesmo mês de 2021. Nos
quatro primeiros meses do ano, a expansão foi de 16,5%.
“Os dados de abril demonstram a solidez do crescimento do setor e reforçam as expectativas da CNseg
de que 2022 será um ano muito positivo para o ramo de
seguros no Brasil”, avalia o presidente da Confederação
Nacional das Seguradoras (CNseg), Dyogo Oliveira, no
edital da publicação Conjuntura CNseg nº 74.
Oliveira destaca que das 32 categorias da classificação
utilizada pela CNseg, 24 apresentaram crescimento
positivo no acumulado do ano até abril. “Os principais fatores são a retomada da atividade econômica
pós-pandemia e uma maior percepção da importância
dos seguros que a pandemia trouxe para grande parte
da sociedade. Em face das dificuldades enfrentadas

VOLTAR

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, gera informações
meteorológicas importantes no processo de tomada
de decisão, sobretudo no campo, e seus indicadores
são estratégicos para os seguros paramétricos.
Presidente da Comissão de Sustentabilidade e Inovação
da CNseg, Fátima Lima lembrou que os extremos climáticos podem fragilizar diversas cadeias produtivas.
Em razão disso, as seguradoras devem compor uma
carteira de negócios resiliente, usando os conceitos
ASG como premissa, ao desenvolver produtos adequados para ampliar a proteção da sociedade.
O evento da CNseg ocorreu às vésperas de a Susep
publicar circular que exigirá requisitos de sustentabilidade para as seguradoras. O marco regulatório
será implantado após uma sucessão de ações voluntárias adotadas no mercado no campo da sustentabilidade, a partir da adesão da CNseg aos PSI, ocorrida há 10 anos.
De lá para cá, seguradoras incluem parâmetros ASG
na política de subscrição de riscos e gestão de investimentos. Hoje, cerca de 60% das seguradoras que integram o Relatório de Sustentabilidade do Setor afirmaram que já incluem questões ASG nos processos de
subscrição de riscos e de gestão de investimentos.

nesses últimos anos, constatamos mais uma vez que
os seguros são uma importante ferramenta social para
garantia das condições de vida e estabilidade financeira das famílias e empresas”, afirma.
A expansão do setor nesses primeiros quatro meses do
ano tem sido sustentada, de um lado, pelo bom desempenho de ramos de grande participação no mercado
como o de Automóveis (26%) e seguro Rural (35,7%) e,
de outro, pelo forte crescimento de seguros de Grandes
Riscos (50,8%) e Riscos de Engenharia (91,2%).
A expansão do seguro de Riscos de Engenharia está
ligada à normalização das atividades em vários setores da economia após a pandemia da Covid-19.
“Popularmente chamado também de seguro de obras,
indeniza o segurado em caso de danos materiais causados por acidentes ocorridos durante a realização de
obras, tais como construções ou reformas. Ele se aplica
a qualquer tipo de obra e cobre inclusive acidentes
causados por veículos, roubo e furto de insumos. Este
seguro pode ser contratado por pessoas físicas ou
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jurídicas e seu custo representa muito pouco sobre o
valor da obra”, explica o presidente da CNseg.

se deve ao aumento de preços de veículos novos e
usados assim como das peças automotivas.

Os pagamentos de indenizações, benefícios, resgates
e sorteios mantiveram o ritmo acentuado de crescimento no primeiro quadrimestre, totalizando R$ 75,5
bilhões, alta de 26% em relação ao mesmo período de
2021. Grande parte dessa expansão das indenizações

Outro destaque neste período são as indenizações
do seguro Rural que somaram R$7,2 bilhões, alta de
394,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse valor já supera o total pago em todo o ano
de 2021, em razão de condições climáticas adversas.

CNseg e INMET firmam parceria para divulgar
alertas de eventos meteorológicos severos

À medida que cresce o impacto dos desastres naturais de grandes proporções sobre a população brasileira, aumenta também a atenção do setor segurador
aos aspectos relacionados às mudanças climáticas e
aos riscos envolvidos. Em razão disso, a Confederação
Nacional das Seguradoras (CNseg) firmou parceria
com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
para a divulgação de alertas sobre a previsão de
ocorrência de eventos severos do clima em território
brasileiro e, dessa forma, contribuir para a mitigação
de seus impactos.
O portal da CNseg agora disponibiliza um banner
com link para a página Alert-AS, do Inmet, que permite

acompanhar esse tipo de aviso para o Brasil. Assim,
quando o Inmet lançar um alerta vermelho referente
a expectativas de desastres naturais de grandes proporções, a exemplo do que ocorreu recentemente em
Petrópolis e Recife, ele será divulgado com destaque
no portal da CNseg, por meio de um pop-up.
De acordo com a diretora-executiva da CNseg, Solange
Beatriz Mendes, “esse serviço, além de ajudar a população a se proteger contra as consequências dos desastres naturais, também vai permitir que as seguradoras
fiquem ainda mais preparadas para atender de forma
eficiente e rápida as demandas de seus segurados. A
parceria com o Inmet fornecerá, ainda, subsídios para
uma melhor precificação dos produtos do setor segurador impactados pelas mudanças climáticas, além de
apoio para ações de prevenção".

Recém-criado Comitê Brasileiro de
Pronunciamentos de Sustentabilidade
orientará reguladores sobre práticas ASG

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) criou,
por meio de resolução, o Comitê Brasileiro de
Pronunciamentos de Sustentabilidade (CBPS), que
terá por função o estudo, o preparo e a emissão de
documentos técnicos sobre divulgação das práticas de
sustentabilidade (Ambiental, Social e de Governança
– ASG), por meio de pronunciamentos técnicos para
serem adotados pelos reguladores no Brasil. O CBPS
também fornecerá aos investidores e outros participantes do mercado de capitais informações sobre os
riscos e oportunidades das empresas, para ajudá-los
a tomar decisões em melhores bases informacionais.
A criação do CBPS tem o apoio da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), da Superintendência de
Seguros Privados (Susep), do Banco Central do Brasil
(BCB) e da Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (Previc).

VOLTAR

O Comitê será composto por dois representantes das
entidades fundadoras do CPC: Abrasca, Apimec Brasil,
B3, CFC, Ibracon e Fipecafi, recebendo, também, indicações de entidades representativas de investidores do
mercado de capitais. O CBPS terá 14 membros e quatro
coordenadorias, nos moldes consolidados pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) há quase 20 anos.
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