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Conselho Diretor CNseg
O Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidido por Marcio Sêroa de Araujo 
Coriolano, em 15 de abril, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

O Presidente Marcelo Gonçalves Farinha comentou 
sobre as estatísticas de ca pitalização.

O Presidente Jorge Nasser comentou sobre as estatís-
ticas dos planos de acumulação e de riscos.

O Presidente Antonio Trindade comentou, dentre 
outros assuntos, sobre a Resolução CNSP nº 407/2021 e 
as estatísticas do segmento de Seguros Gerais.

O Presidente João Alceu Amoroso Lima, informou, den-
tre outros assuntos, sobre radiografia do setor – des-
pesas assistenciais Covid-19; e estatísticas da Saúde 
Suplementar.

Assuntos das Federações:  
temas regulatórios, projetos, 

desempenho setorial
Relatora: Diretora-Executiva Solange Beatriz 

Palheiro Mendes - Deliberada a suspensão da campa-
nha para 2021 pelo Conselho Diretor. As Federações 
reexaminarão conteúdos e orçarão o projeto para 2022.

Relatora: Glauce Carvalhal - Referendados pelo 
Conselho Diretor os representantes da CNseg para 
integrarem a Comissão Temática LGPD.

Campanha de Comunicação 

Comissão Temática LGPD 

Notícias do Presidente

Relatório de Atividades 2020 da CNseg - 
Informada a distribuição da versão digital do 
Relatório de Atividades 2020, que contempla os 
principais programas, projetos e atividades desenvol-
vidos no ano passado.

Conselho Consultivo da CNseg - Relatada a 
reunião ocorrida em 07/04, que tratou sobre a Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a Nova Lei de 
Licitações e seus efeitos sobre o Seguro Garantia. 

Reunião com o Presidente da Câmara dos 
Deputados - Comentada a reunião realizada em 
08/04 com o Presidente da Câmara dos Deputados 
Arthur Lira, o Deputado Hugo Leal e Presidente e 
Vice-Presidentes da CNseg, que tratou, dentre outros 
assuntos, sobre a representação institucional do Setor 
Segurador, os números de atendimentos e temas de 
preocupação.

Escola de Negócios e Seguros (ENS) - Comitê 
Acadêmico e Institucional - Referendada a indicação de 
Luciana Dall’Agnol (Superintendente de Relações de 
Consumo e Sustentabilidade) e de Genildo Lins de 
Albuquerque (Superintendente de Relações 
Governamentais) para compor o Comitê Acadêmico e 
Institucional da ENS em substituição a Solange Beatriz 
Palheiro Mendes e Alexandre Henrique Leal, ambos 
recentemente conduzidos ao Conselho de 
Administração da Escola.

CNF – GT Serviços Financeiros do Conselho 
Empresarial do BRICS - Referendada a indicação de 
Alexandre Leal (Diretor Técnico e de Estudos) para 
representar a CNseg no Conselho Empresarial dos BRICS 
(CEBRICS).

Representação Institucional 
Relator: Marcio Serôa  
de Araujo Coriolano



CNseg em ação

3VOLTAR

Relações de Consumo
Presidente: Maria Carolina de Oliveira (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 07/04
Assuntos tratados:

> Apresentação da Presidente da Comissão de 
Relações de Consumo: Maria Carolina de Oliveira – 
Tokio Marine;

> Planejamento CRC 2021 – Validação;

> Decreto do SAC;

> Audiências Públicas da Senacon sobre Meios 
Alternativos de Solução de conflitos;

> Colóquios de Proteção do Consumidor de Seguros - 
Devolutiva do 8º Colóquio em 29/04;

> Eventos Semana do Consumidor – Programação;

> Projetos de Lei sobre Relações de Consumo;

> Outros assuntos.

Assuntos Fiscais 
Presidente: Valter Deperon (Swiss Re)
Microsoft Teams 
Data: 08/04
Assuntos tratados:
> Apresentação EY sobre a MP 1034/2021 (aumento 
da CSLL);
> Inconstitucionalidade da Majoração da CSLL – 
Seguros - MP 1034;
> PEC 128/2019 – considerações e aprovação da 
minuta de emenda;
> Relato GT ISS;
> Outros.

Recursos Humanos 
Presidente: Patricia Coimbra (SulAmérica)
Microsoft Teams 
Data: 08/04
Assuntos tratados:

> Breve relato sobre Acordo Sindical – Data-Base 2021;

> Candidatura Liderança GT Diversidade e Inclusão;

> Candidatura Liderança GT Modelo Futuro de Trabalho;

> Outros assuntos.

Processos e Tecnologia  
da Informação
Presidente: José Camilo Ciuffatelli (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 09/04
Assuntos tratados:

> Atualizações sobre SRO;

> Atualizações sobre Open Banking/Insurance;

> ID Digital;

> Outros assuntos.

Investimentos  
(reunião conjunta com a FenaPrevi)

Presidente: Roberto Takatsu (HDI Seguros) 
Microsoft Teams
Data: 12/04
Assunto tratado:

> Discussão das alterações de curto prazo na Resolução 
CMN 4.444.

Comissões Temáticas

Novo Representante da FenaCap - Relator: Luiz 
Tavares Pereira Filho - Aprovada a indicação de 
Antônio Matos do Vale, Presidente da Brasilcap 
Capitalização S/A, para integrar o Conselho de Ética da 
CNseg.

Relator Convidado: Diretor-Executivo Alexandre 
Leal: Atualizados, dentre outros, os seguintes assuntos: 
i) Consulta Pública Susep nº 04/2021 - Meios Remotos; 
ii) Consulta Pública Susep nº 05/2021 – Microsseguro; 
iii) Consulta Pública Susep nº 06/2021 - Seguros do 
Grupo de Responsabilidades; iv) Consulta Pública 
SUSEP nº 07/2021 - SRO – demais ramos; v) Consulta 
Pública EIOPA - Open Insurance; vi) Consulta Pública 
IASB - Nova abordagem de requisitos de divulgação 

Conselho de Ética da CNseg 

Assuntos Regulatórios nas normas IFRS; vii) Open Insurance; viii) Sandbox 
– Novas empresas autorizadas; ix) Prevenção e 
Combate à Lavagem de Dinheiro (PLDFT).
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Seguros Inclusivos 
Presidente: Eugênio Velasques (Bradesco)
Microsoft Teams
Data: 12/04
Assuntos tratados:

> Landscape on Microinsurance da MiN para 2021 -
Apresentação;

> Consulta Pública Susep nº 05/2021 – Microsseguros:

• Proposta do Setor;

• Relato de reunião com Susep.

> Consulta Pública Susep nº 07/2021 – SRO -
Contribuições até 16/04;

> Consulta Pública Susep nº 04/2021 – Meios Remotos
- Relato;

> Webinar MIN/CNseg/Susep – 14/04 – Programação;

> Outros assuntos.

Inteligência de Mercado
Presidente: Gilberto de Oliveira Garcia (Liberty 
Seguros)
Microsoft Teams
Data: 14/04
Assuntos tratados:
> Apresentação Tendências de Comportamento Pós-
pandemia por Keila Silva | Elife Data Intelligence;
> Apresentação sobre a divulgação dos estudos da
CIM de 2019 por Natasha Breder | SUECI/CNseg;
> Outros assuntos.

Governança e Compliance 
Presidente: Eugênio Duque Estrada (Mongeral)
Microsoft Teams
Data: 14/04
Assuntos tratados:

> Questionário Susep PLD/FT em atendimento à
Circular 612/2020;

> Questionário Solução EY – Conheça o seu Cliente
(KIC);

> Retorno sobre o Estudo de Risco;

> Atualização do Parecer Técnico da Estrutura de
Gestão de Risco – Relator: Sr. Vagner Leite (GT
Auditoria Interna);

> Atualização SRO e Open Insurance;

> Conseguro;

> Outros assuntos;

> Revisão da Circular 480/2013 - conjunto com as
Comissões da SUREC e Federações.

Resseguro
Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 15/04
Assuntos tratados:

> Embargo e Sanções (conjunto com CESC / para
deliberação);

> Apresentação Radiografia do Mercado Ressegurador
- Relator: SUESP;

> Melhoria operacional da recuperação das despesas
com sinistros;

> Atuação morosa em processos judiciais;

> Atualização IMK – MP de seguro e resseguro;

> SRO - demais ramos - CP 07.2021 (complemento da
Circular Susep 624);

> Atualização do Mapa Estratégico;

> Outros assuntos.

Assuntos Jurídicos 
Presidente: Washington L. B. da Silva (Zurich Minas 
Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Microsoft Teams 
Data: 16/04
Assuntos tratados:

> Jurisprudência comentada, analisada a decisão pro-
ferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
Agravo Interno no AREsp 1369769/SP, de Relatoria do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que conside-
rou nula a cláusula que exclui a cobertura de seguro
na hipótese de furto simples, por não ter havido um
glossário com o significado e alcance dos tipos penais
excluídos. Embora o recurso trate de seguro de roubo
e furto de máquina retroescavadeira, e não de celular,
o julgado poderá servir de precedente em situações
similares;

> Normas SRO;

> Consulta Pública Susep nº 06/2021 – Minuta de
Circular - Dispõe sobre os seguros do grupo
responsabilidades;

> Consulta Pública Susep nº 04/2021 – Minuta de
Resolução - Dispõe sobre a utilização de meios remo-
tos nas operações de seguro, previdência comple-
mentar aberta e capitalização – Manifestação CNseg;

> Campanhas de incentivo a corretores de seguros.
Contratação do escritório Mattos Filho – Atualização;

> 2ª Audiência Pública da Senacon sobre Meios
Alternativos de Solução de Conflitos. Tema: “A par-
ticipação de facilitadores e o uso de plataformas do
tipo Online Dispute Resolution (ODR) na solução
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alternativa de conflitos de consumo no Brasil: prin-
cípios e proposições para fornecedores e o Poder 
Público”;

> PIS/COFINS – Receitas Financeiras – Escolha do
escritório;

> Ações Judiciais:

• Nova Controvérsia STJ: Regularidade da aplica-
ção de honorários recursais pelo Tribunal quando
do julgamento de apelação interposta em face de
decisão proferida em embargos à execução fiscal
(Controvérsia nº 163 do STJ – Recursos indicados
como representativos de controvérsia);

• ADI 6123/PE – CDC de Pernambuco;

• ADI 6538/PB – Vedação de interrupção da pres-
tação dos serviços privados dos planos de saúde,
por inadimplemento, bem como de reajuste anual
da mensalidade, durante o período de calamidade
pública no Estado da Paraíba;

• Cadastros obrigatórios nos sites dos Tribunais de
Justiça para o recebimento de citações;

> Atualização Tomada de Subsídios ANPD nº
02/2021 – Notificação de incidentes de segurança –
Manifestação CNseg e criação da Comissão LGPD da
CNseg - Indicação de nomes.

Atuarial / Governança e Compliance 
/ Gestão de Risco / Administração e 
Finanças / Resseguro / Processos e 
Tecnologia da Informação
Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Microsoft Teams
Datas: 19, 20, 22/04
Assunto tratado:
> Alinhamento sobre edital da CP 07/2021.

Ouvidoria
Presidente: Silas Rivelle (Unimed Seguros)
Microsoft Teams
Data: 19/04
Assuntos tratados:

> Relatório de Ouvidorias de 2020 - Prazo para envio
dos arquivos Json;

> BDRO: demandas que não são respondidas direta-
mente pelas Ouvidorias das Seguradoras;

> Relato:

• Audiências Públicas da Senacon sobre Meios
Alternativos de Solução de conflitos;

• Open Banking e Insurance;

• Atendimento à Pessoa com Deficiência Auditiva e
de Fala;

• Devolutiva do 8º Colóquio, em 29/04.

> Eventos Semana do Consumidor;

> Outros assuntos.

Ouvidoria / Relação de Consumo
(reunião extraordinária)

Presidida por: Luciana Dallagnol (CNseg)
Microsoft Teams
Data: 20/04
Assunto tratado:

> Alinhamento sobre a 3ª Audiência Pública da Senacon
- Solução de conflitos de consumo no sistema de jus-
tiça brasileiro.

Atuarial
Presidente: Marcos Spiguel (Prudential)
Microsoft Teams
Data: 20/04
Assuntos tratados:

> Apresentação da Cost House;

> Relato do GT PPNG de Riscos de Engenharia;

> Relato do GT Direito Creditório;

> GT REP;

> Sistema de Registro de Operações;

> Open Insurance;

> Tema da Conseguro.

Ouvidoria / Relação de Consumo
(reunião extraordinária)

Presidida por: Luciana Dallagnol (CNseg)
Microsoft Teams
Data: 27/04
Assunto tratado:

> Alinhamento sobre a 4ª Audiência Pública da Senacon
- Arbitragem.

Assuntos Fiscais
Presidente: Valter Deperon (Swiss Re)
Microsoft Teams 
Data: 28/04
Assuntos tratados:

> Reforma Tributária:

• PEC 128/2019;

• Avaliação da emenda 144 (substitutivo global à PEC
110 – Simplifica Já).

> Atualização sobre PIS/Cofins sobre receitas
financeiras;

> Considerações sobre ação de ICMS na base do PIS/
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Cofins;

> Outros.

Digitalização
Presidente: Elisangela Silva Nozaki (Liberty Seguros)
Microsoft Teams
Datas: 28/04
Assuntos tratados:

> Relato sobre a Oficina de ID Digital;

> Atualização sobre SRO;

> Atualização sobre Open Insurance (OPIN);

> Outros.

Administração e Finanças
Presidente: Laenio Pereira dos Santos (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 29/04
Assunto tratado:

> Apresentação EY – IFRS 16;

> Alinhamento para reunião com a Susep sobre elenco
de contas (30/04);

> Atualização sobre o SRO;

> Atualização sobre Open Insurance (OPIN);

> Comentários sobre Consulta Pública do IASB
(Exposure Draft ED/2021/3) sobre nova aborda-
gem para desenvolver requisitos de divulgação nas
Normas IFRS;

> Outros.

Governança e Compliance /  
Seguros Inclusivos (reunião conjunta)

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Microsoft Teams 
Data: 29/04
Assunto tratado:

> Revisão da Circular Susep 480 (organizações
varejistas).

Gestão de Riscos
Presidente: cargo vago
Microsoft Teams 
Data: 30/04
Assuntos tratados:

> Apresentação da FS-ISAC sobre tendências globais
de cybercrime e segurança da informação;

> Consultas Públicas 8 e 9 de 2021- Gestão de liquidez,
qualidade do PLA, excluir a necessidade de aprova-
ção do valor do limite de retenção pela Susep;

> Sistema de Registro de Operações:

• Atualização do tema;

• Consulta Pública 7/2021.

> Open Insurance:

• Atualização do tema;

• Consultas Públicas 12 e 13 de 2021.

> Consultas Públicas 10 e 11 de 2021 - Inclusão de ativos
depositados no exterior no rol de ativos redutores.

Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, presidida por Antonio Trindade, 
em 1º de abril, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Assembleia Geral Ordinária (AGO) – Itens 
Aprovados: foi comentada a AGO da FenSeg realizada 
em 31/03 e, além de aprovadas as contas de 2020 da 
Federação, as substituições de Diretores e Vice-
Presidentes e o nome do novo Diretor para compor a 
Diretoria até o final do mandato de 2019/2022.

Publicação da Resolução CNSP nº 407/2021 – 
Grandes Riscos: foi comentada a recente publicação 
da referida resolução, que traz inovações no âmbito 
regulatório que podem levar o mercado de seguros a 
um novo patamar de evolução. A Susep tem buscado 
simplificar as normas que regem o mercado de segu-
ros, retirando amarras que existiam no desenvolvi-
mento, no registro e na oferta de novos produtos.

Notícias do Presidente 
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Modificações no Estatuto da FenSeg: aprovadas, 
por unanimidade, as modificações apresentadas à 
Diretoria, a serem efetuadas no texto do Estatuto da 
Federação, com a finalidade de permitir que as 
empresas “sandbox” possam se filiar à FenSeg.

Comissão Temática LGPD da CNseg: decidido que 
os Diretores vão encaminhar suas indicações de pro-
fissionais para integrarem a referida Comissão, lem-
brando que só existem 8 vagas destinadas à FenSeg.

Assembleia Geral Ordinária (AGO) da FenSeg: 
aprovada a realização da AGO em 31/03, conforme 
previsto no Estatuto da Federação, para aprovar as 
contas da Federação relativas ao exercício de 2020 e 
para referendar indicações de novos Diretores ou 
eleger substitutos para completar mandato 
2019/2022.

• Ranking de Reclamação na Susep/2021: apresen-
tada a nova proposta da Autarquia de aprimora-
mento da metodologia para a elaboração do ranking
de reclamações, a exemplo do que hoje é feito pelo
Banco Central, que considera apenas as deman-
das procedentes, divididas pelo número de clien-
tes da instituição financeira, e não pelo volume de
arrecadação.

• Circular Susep nº 621/2021 – Seguros de Danos –
Massificados: relatada a reunião com a Susep sobre
a referida circular.

Pauta Deliberativa

Pauta Informativa

• Consulta Pública nº 06/2021 - Grupo
Responsabilidades:  apresentada a agenda dos tra-
balhos prevista para o desenvolvimento dos estudos
sobre a CP, que contou com o apoio dos Diretores.

• Consulta Pública nº 05/2021 – Microsseguros:
distribuído o quadro consolidado com as principais
sugestões do mercado, a ser encaminhado à Susep.

• Ramo Automóvel - Reunião com a Susep: comen-
tada a reunião prévia realizada em 24/03, com o
Diretor Rafael Scherre e sua equipe sobre alguns
pontos importantes relacionados ao Seguro Auto.
Foram apresentados à Diretoria os principais itens
discutidos bem como o entendimento da Autarquia
sobre eles.

• Sistema de Registro de Operações – SRO - Circular
Susep nº 624/2021: distribuída a planilha com o
quadro comparativo entre a CP 25/2021 e a Circular
Susep nº 624/2021, em que se encontram eviden-
ciados os pontos sugeridos pelo mercado e os que
foram aceitos pela Autarquia.

• Resseguro: distribuída a minuta da Medida Provisória 
que aborda, dentre outros assuntos, o fim escalo-
nado (phasing out) da oferta preferencial ao resse-
gurador local e a criação da seguradora de propósito
específico.

• Demonstrações Financeiras: apresentadas as
demonstrações financeiras da Federação, relativas a
janeiro/2021 e fevereiro/2021.

• Estatísticas da Susep: apresentadas as estatísticas
relativas a janeiro/2021.

Prevenção e Combate à Fraude 
Presidente: Anderson Mendonça (Allianz)
Microsoft Teams
Data: 1º/04
Assuntos tratados:

> Nova Regulamentação sobre Lavagem de Dinheiro;

> GT Danos Corporais;

> Relatos das Subcomissões: Assistência 24h,

Automóvel, Patrimonial e Transporte;

> Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais – Massificados
Presidente: Jarbas de Medeiros (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Data: 06/04
Assuntos tratados:

Comissões
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> Aprovação da Ata nº 02, de 02/03/2021:

> RNS – Registro Nacional de Sinistros;

> Consulta Pública nº 25/2020 – SRO - Manual de
Orientação;

> Consulta Pública nº 06/2021 – Dispõe sobre os segu-
ros do grupo responsabilidades;

> Circular Susep nº 621/2021 – Dúvidas sobre o
normativo;

> Nichos Diferenciados – Novo levantamento para atu-
alização dos resultados;

> Evento para Mídia – IP Residencial/Jornada do
Consumidor;

> FenSeg como amicus curiae nos Processos de
Ressarcimento contra Concessionárias de Energia;

> Resgatar Grupos de Trabalho formados em 2020;

> Assuntos gerais.

Seguro Habitacional
Presidente: Lincoln Peixoto da Silva (Caixa Seguradora)
Microsoft Teams
Data: 06/04
Assuntos tratados:

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

> Processo STJ - Recurso Repetitivo nº 1.804.965/SP;

> Open Banking e Open Insurance;

> Consulta Pública nº 25/2020 – Sugestões para o
Manual de Orientações do SH-AM;

> Meios Remotos – CP nº 4/2021 – Impactos no SH-AM;

> Comparativo da Carteira do SH/AM 2019/2020;

> Assuntos gerais:

• Decisão STJ - REsp nº 1.753.222/RS.

Riscos Patrimoniais – Grandes Riscos
Presidente: Thisiani Martins (AXA)
Microsoft Teams
Data: 07/04
Assuntos tratados:

> Consulta Pública nº 25/2020 – Manual de Orientação;

> Consulta Pública nº 06/2021 – Dispõe sobre os segu-
ros do grupo responsabilidades;

> Circular SUSEP nº 621/2021 – Apresentação da FenSeg
sobre o normativo/Reunião na Susep;

> Assuntos gerais.

Responsabilidade Civil Geral
Presidente: Lilian Greco (Mapfre)
Microsoft Teams
Data: 08/04
Assunto tratado:

> Consulta Pública 06/2021- Seguros de 
Responsabilidades - Consolidação das informações 
recebidas do mercado para inclusão no quadro de 
sugestões da CP.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Sylvia Rocha (Allianz)
Microsoft Teams
Data: 09/04
Assuntos tratados:

> Alinhamento de Teses para decisão do TRT 4ª Região
– Ingresso como amicus curiae;

> IRDR – Ressarcimento danos elétricos – Ingresso
como amicus curiae – Atualização;

> Circular Susep nº 621/2021 – Atualização;

> Ingresso da FenSeg como amicus curiae – Processo
Judicial de Seguro Garantia;

> Cadastro de pessoa jurídica nos Tribunais para recebi-
mento de citações judiciais;

> Decisão STJ - REsp nº 1.753.222/RS – Comissão de
Seguro Habitacional;

> Assuntos gerais.

Seguro Gerais - Afinidades
Presidente: Luis Henrique Meirelles Reis (Zurich Minas 
Brasil)
Microsoft Teams
Data: 09/04
Assuntos tratados:

> Consulta Pública nº 25/2020 – Manual de Orientação
– Circular Susep nº 624/2021 – Relato da reunião com
a susep;

> Consulta Pública nº 04/2021 – Meios remotos – Ofício
PRESI-043/2021 – para ciência;

> Circular Susep nº 621/2021 – Apresentação da FenSeg
sobre o normativo;

> 8º Colóquio – Contribuição da Comissão – ciência;

> Plano de Ação:

• Microsseguro;

• Riscos Diversos: roubo e furto de celular;

• Relacionamento com PROCON;

• Furto simples;

• Simplificação do bilhete.
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> Assuntos Gerais:

• Notícia do STJ: Abusividade da excludente de furto
simples versus furto qualificado sem que haja escla-
recimento ao segurado sobre seu significado e
alcance.

Transportes
Presidente: Paulo Alves (Axa XL)
Microsoft Teams
Data: 13/04
Assuntos tratados:

> Dados sobre Roubo de Cargas – Relato: Ricardo
Tavares (Supen/CNseg);

> Reuniões realizadas sobre o Arco Metropolitano
(Projeto Firjan/RJ) e demais concessões nacionais
(DNIT);

> RCTR – VI - Reunião com ANTT, Ministério da
Infraestrutura e Itamaraty sobre o Transporte de
Passageiros e Cargas na Guiana Inglesa – Participação:
Alexandre Leal Rodrigues (HDI);

> Resolução CNSP nº 407/2021 – Grandes Riscos;

> Circular Susep 624/2021 e Consulta Pública nº 07/2021
– SRO – Sistema de Registro de Operações.

Riscos de Crédito & Garantia
Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Microsoft Teams
Data: 15/04
Assuntos tratados:

1ª parte - Crédito: 

> Consulta Pública nº 25/2020 – Manual de Orientações
– Crédito e fiança locatícia;

> Assuntos gerais.

2ª parte - Garantia:

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

> Circular Susep nº 577 (Ofício FenSeg nº 06/2021) e
Retroatividade (Ofício FenSeg nº 05/2021);

> Consulta Pública nº 25/2020 – Manual de Orientações
– Crédito e fiança locatícia;

> Lei nº 14.133, de 1º/04/2021 – Nova Lei de Licitações;

> Consulta Pública nº 07/2021 – SRO – Patrimonial,
Responsabilidades, Marítimos, Aeronáuticos, Petróleo, 
Nucleares, Rural, Aceitação no Exterior e Sucursal no
Exterior;

> Assuntos gerais.

Seguro Rural 
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 15/04
Assuntos tratados:

> Subvenção Federal:

• Demandas do Ministério da Agricultura;

• Agendas com o Governo;

• Plano Trienal 2022-2024;

• ZARC – Zoneamento Agrícola de Risco Climático;

• FESR – Fundo de Estabilidade do Seguro Rural.

> Subvenção Estadual: Paraná e São Paulo;

> Unificação dos sistemas de subvenção;

> Instituto Pensar Agro;

> Produtos Paramétricos: reunião com INMET;

> Relato dos Grupos de Trabalho:

• Assuntos Susep;

• Banco de Dados;

• Equipamentos e Penhor Rural;

• Peritos Agrícolas;

• RNS;

• Seguros Paramétricos.

> Plano de Comunicação do Ministério da Agricultura;

> Assuntos gerais:

• GT Programas de Subvenção;

• Aceitação Tácita do Seguro.

Seguro Rural 
(reuniões extraordinárias com a Fenaber)

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Datas: 16 e 30/04
Assunto tratado:

> ZARC Milho 2ª safra para 2022.

Automóvel 
Presidente: Walter Pereira (Zurich Brasil)
Microsoft Teams
Data: 20/04
Assuntos tratados:

> Aceitação Tácita;

> Dados do Seguro Auto;

> Assuntos de Sinistros:
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• Circular Susep nº 621/2021 dispõe sobre as regras
de funcionamento e os critérios para operação das
coberturas dos seguros de danos;

• Resolução CONTRAN nº 851/2021 dispõe sobre a
classificação de danos e os procedimentos para a
regularização, a transferência e a baixa dos veículos
envolvidos em acidentes.

> Pátio Legal RJ;

> Assuntos gerais:

• Fraude em classe de bônus;

• Projeto FIRJAN – Arco Metropolitano;

• Adesão à Central de Bônus;

• Open Banking.

Riscos de Engenharia
Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Microsoft Teams
Data: 29/04
Assuntos tratados:

> Consulta Pública nº 06/2021 – Dispõe sobre os segu-
ros do grupo responsabilidades – Consolidado elabo-
rado pela Comissão de RC Geral – Ofício FenSeg nº
10/2021;

> Consulta Pública nº 25/2020 – Manual de orientações
– Elaboração do consolidado;

> Consulta Pública nº 07/2021 – SRO – Circular nº
624/2021 (Anexo X) – Obrigatoriedade de regis-
tro de informações complementares para as ope-
rações de seguros classificadas nos grupos de
ramos: Patrimonial, Responsabilidades, Marítimos,
Aeronáuticos, Petróleo, Nucleares, Rural, Aceitação
no Exterior e Sucursal no Exterior;

> Consultas Públicas susep nºs 12 e 13/2021 – Open
Insurance – ciência;

> PM/VA – Reunião com o MDR – Atualização;

> Plano de Ação 2020/2021 – Revisão;

> Assuntos gerais.

Diretoria FenaPrevi
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Jorge 
Nasser, em 14 de abril, de forma remota, tratou, entre outros assuntos, da reestruturação da 
governança da FenaPrevi; de alterações no Estatuto Social; dos Planos Tradicionais; de temas da 
agenda de fomento e de assunto relacionado à comunicação institucional. 

Comissões

Investimentos 
(reunião extraordinária)

Presidente: Vinícius Cruz (Bradesco)
Meio Remoto 
Data: 06/04

Assunto tratado: 
> Audiência Pública SDM nº 08/2020 (minuta de nor-

mativo que “dispõe sobre a constituição, o funcio-
namento e a divulgação de informações dos fundos
de investimento, bem como sobre a prestação de
serviços para os fundos).”

Em 16 de abril, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da Federação, com a aprovação das contas relativas ao 
exercício de 2020 e da nova representante da Brasilprev na Diretoria Estatutária, Ângela Beatriz de Assis, no cargo de 
Vice-Presidente.

E, em 30 de abril, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária, onde foram aprovadas alterações no Estatuto Social 
da Federação.

Assembleias
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Investimentos
(reunião conjunta com a Comissão de Investimentos 
da CNseg)

Presidente: Vinícius Cruz (Bradesco)
Meio Remoto 
Data: 12/04
Assunto tratado:
> Alterações na Resolução CMN nº 4.444/2015.

Comunicação, Marketing e Eventos
Presidente: Henrique Dias (Unimed)
Meio Remoto 
Data: 13/04
Assuntos tratados:
> Apresentação do IQEM pela CDN;
> Apresentação da nova assessoria de comunicação; e
> Planejamento da Comissão para 2021.

Gestora do SIDE
Presidente: Reginaldo Herreira Ferraz (Bradesco Vida 
e Previdência)
Microsoft Teams 
Data: 20/04
Assuntos tratados:
> Melhorias e Backlog;
> Advertência em Pagamentos;
> LGPD;
> Assuntos diversos.

Produtos por Sobrevivência
Presidente: João Batista Mendes Ângelo (Zurich)
Meio Remoto 
Data: 26/04
Assuntos tratados:
> Open Insurance;

> Sistema de Registro de Operações - SRO;
> Planos Tradicionais;
> ITCMD;
> Planos para menores de idade;
> Audiência Pública SDM nº 08/2020;
> PVR de float de fundos;
> Renda postecipada;
> Cláusula de arrependimento nos planos de previ-

dência complementar aberta; 
> Revisão da tabela de Excedentes Financeiros;
> Tábua Biométrica BR-EMS.

Assuntos Contábeis e Fiscais 
Presidente: Flávia Vieira (SulAmérica)
Meio Remoto 
Data: 29/04
Assunto tratado:
> Reunião conjunta com a Comissão de Administração

e Finanças da CNseg.

Investimentos
Presidente: Vinícius Cruz (Bradesco)
Meio Remoto 
Data: 29/04
Assuntos tratados:
> Carta Circular Eletrônica nº 3/DIR3/Susep;
> Planos Tradicionais | NTN-C;
> Audiência Pública SDM nº 08/20 - minuta de nor-

mativo dispondo sobre a constituição, o funciona-
mento e a divulgação de informações dos fundos
de investimento, bem como sobre a prestação de
serviços para os fundos;

> Resolução CMN nº 4.444/2015;
> Práticas ASG;
> Reunião S&P.

Diretoria FenaSaúde
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por João Alceu 
Amoroso Lima, em 28 de abril, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Temas Jurídicos;
Temas Regulatórios;
Produtos não regulados;

Sistema DPI – Serpro;
LGPD;
Temas de comunicação.
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Comissões

Assuntos Assistenciais
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Data: 06/04
Assuntos tratados:

> Ações relacionadas à pandemia;

> Medicamentos off label;

> Autismo;

> TUSS/Rol – inconsistências identificadas;

> Consulta Pública 84 – Revisão do processo de atu-
alização do Rol;

> Compartilhamento de risco;

> Projetos de Lei;

> Telessaúde.

Ética
Presidente: Natália Gennari Endrigo Schaffer 
(SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 07/04
Assunto tratado:

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

Jurídica
Presidente: Fabiano Catran (Seguros Unimed)
Microsoft Teams
Data: 08/04
Assuntos tratados:

> Rol de Procedimentos: atualização das ações judi-
ciais junto ao STJ;

> Reajuste: panorama geral das ações judiciais;

> Temas em andamento no STJ;

> Código de Defesa do Consumidor de PE:
resultado do julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade;

> Territorialidade da Ação Civil Pública: resultado do
julgamento;

> Legitimidade do não associado para a execução da
sentença proferida em Ação Civil Pública manejada
por associação: pauta de julgamento;

> Reunião da FenaSaúde com a Procuradoria da ANS.

Técnica de Saúde
Presidente: Luiz Celso Dias Lopes (Notredame/
Intermédica)
Microsoft Teams
Data: 13/04
Assuntos tratados:

> Radiografia do Setor de Saúde Suplementar;

> Workshop Regulatório com a ANS;

> RN 279/2011 – Incidência das regras;

> Covid - Cobertura para medicamentos off-label;

> Informes.

Relacionamento com Clientes
Presidente: Andrea Fortes (Amil)
Microsoft Teams
Data: 15/04
Assuntos tratados:

> Composição da Comissão – Definição de
Vice-presidente;

> Senacon - Atualização sobre a 2ª Audiência Pública
"Participação de facilitadores e o uso de plataformas
do tipo Online Dispute Resolution (ODR) na solução
alternativa de conflitos de consumo no Brasil;

> Senacon - 4ª Audiência Pública sobre arbitragem;

> DICOL - Nota Técnica nº 2/DIFIS - Considerações
sobre Decreto SAC - 08.03.21;

> DICOL - Acordo de Cooperação Técnica entre ANS
e a Senacon/MJ;

> Projeto NIP - Plano de Gestão Anual da ANS;

> Banco de Dados FenaSaúde - Radiografia do Setor
de Saúde Suplementar;

> Informes:

• Por Dentro da FenaSaúde;

• Mitos e Verdades.

Contábil
Presidente: Alberto Barcellos (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Data: 20/04
Assuntos tratados:

> Desenvolvimento do Sistema DPI ISSQN pela
SERPRO;

> Consulta Pública 85 – Plano de contas 2022.
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Assuntos Assistenciais
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Data: 20/04
Assunto tratado:

> Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Comunicação
Presidente: Ranny Allonso (Amil)
Microsoft Teams
Data: 20/04
Assuntos tratados:

> Data FenaSaúde: informe sobre o levantamento
periódico de informações;

> Apresentação dos resultados positivos da
Campanha Telessaúde;

> Eventos de abril, com destaque para encontros da
FenaSaúde com representantes dos 3 Poderes.

Participação da FenaSaúde em eventos do setor

Conselho Empresarial de Políticas 
Econômicas da Associação Comercial do 
Rio de Janeiro (ACRJ).
Tema: A FenaSaúde e o papel da Saúde Suplementar no 
Brasil
Palestrante: Vera Valente
Data: 08/04/2021

Live Correio Braziliense
Tema: TELESSAÚDE: Inovação para democratizar o 
acesso à saúde
Palestrante: Vera Valente
Data: 27/04/2021

Diálogos Digitais Abramed 2021
Tema: Novos Impactos da Pandemia na Saúde 
Suplementar
Palestrante: Vera Valente
Data: 27/04/2021

Fórum Virtual Saúde e Previdência 
– ABRHRJ
Tema: Soluções em Tempos de Pandemia
Palestrante: Vera Valente
Data: 28/04/2021

Diretoria FenaCap
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, ocor-
reu no dia 28 de abril e tratou dos seguintes assuntos:  

Aprovadas as indicações de Agnaldo de Leonardo e Kátia Valéria Varges para representarem a FenaCap na Comissão 
de Administração e Finanças CNseg, e de Antônio Fonseca, Simone Ayub Moregola Bonafonte e Camilla Tavares T. 
Rodriguez para a Comissão LGPD/CNseg.

Deliberações
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Taxa de Fiscalização e MP Garantia: Alexandre Leal 
(CNseg) compartilhou as atualizações dos temas;

Painel Estratégico 2020/2021: Natanael Castro 
(Presidente da Comissão de Produtos e Coordenação) 
relatou o andamento dos trabalhos junto à Susep;

Solvência - Fluxos Realistas: Bianca Castello (coor-
denadora do GT Fluxo Realista) relatou o andamento do 
trabalho que está sendo elaborado junto à Ernest Young;

Plano de Comunicação Institucional: Roberta 
Monteiro (Presidente da Comissão de Comunicação) 
relatou o andamento do assunto;

Open Insurance: Renato Arena (Coordenador do GT 
Open Insurance) relatou o andamento do trabalho pro-
duzido pelo GT;

Sistema de Registro Eletrônico (SRO): dado conhe-

Conhecimento

cimento sobre a Consulta Pública 07/2021;

Temas relevantes: informados os assuntos que 
estão sendo tratados no âmbito da Susep, da CNseg e 
do Congresso que afetam o mercado de Capitalização;

Assembleia Geral Ordinária (AGO): dado conheci-
mento da aprovação das demonstrações contábeis da 
FenaCap de 2020, em AGO, realizada em 17/04;

Execução Orçamentária: apresentadas receita e 
despesas da Federação de março de 2021;

Dados estatísticos: do mercado: apresentados os 
dados estatísticos do mercado de Capitalização de 
fevereiro/2021;

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

Comissões

Comunicação  
Presidente: Roberta Monteiro 
(Brasilcap Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 08/04
Assuntos tratados:  

> Relato CCM/CNseg;

> Validação briefing para processo de concorrência
(agência de publicidade e assessoria de imprensa) a
ser apresentado na reunião.

Produtos, Atuarial e de Tecnologia  
Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)  
Microsoft Teams  
Data: 14/04
Assuntos tratados:  

> Relato dos Grupos de Trabalho (GT) Modalidades:

• GT Instrumento de Garantia;

• GT Filantropia Premiada;

• GT Tradicional;

• GT Compra Programada.

> Painel Estratégico;

> Monitoramento:

• GT Atuarial;

• GT Fluxos Realistas;

• GT Open Insurance.

> Relato Comissões da CNseg:

• CPTI;

• CAT.

Jurídica e de Controles Internos   
Presidente: Simone Moregola (Liderança 
Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 29/04
Assuntos tratados:

> Open Insurance – Consultas Públicas:

• CP 12/2021 (minuta de Resolução do CNSP);

• CP 13/2021 (minuta de Circular da Susep).
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> Estudo de Risco elaborado pelo GT PLD/FT da
CNseg;

> Relato GT PLs;

> Figura do Cessionário para Capitalização – Retorno
da SEJUR;

> Microsseguros – Avaliação de benefícios para
Capitalização.

Administração e Finanças   
Presidente: Katia Varges (Icatu Capitalização)   
Microsoft Teams   
Data: 30/04
Assuntos tratados:   

> Direito Creditório para Capitalização – Incluir o
pleito através da CP 12/2021;

> Consulta Pública para conhecimento e providências:

• CP 08/2021: Altera a Circular Susep 517;

• CP 09/2021: Alter a Resolução CNSP 321;

• CP 10/2021: Altera a Circular Susep 517;

• CP 11/2021: Alter a Resolução CNSP 321;

• CP 12/2021: Minuta de Resolução do CNSP para
regulamentação do Open Insurance;

• CP 13/2021: Minuta de Circular da Susep para
regulamentação do Open Insurance.

> BDPO: Forma de Registro dos valores referentes às
Perdas Operacionais na Contabilidade com a imple-
mentação do BDPO;

> Relatos:

• CINV/CNseg;

• CAFIS/CNseg;

• GT Fluxo Realista.

> Resolução CMN nº 4.44 de 13/11/2015 – Constituição 
de GT na CNseg.
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Notícias

O avanço das reformas estruturais, tema da matéria de 
capa da edição 916 da Revista de Seguros, publicação 
da Confederação Nacional das Seguradoras – CNseg, 
deve permanecer no radar do governo para que a eco-
nomia, fragilizada pelos efeitos colaterais da pandemia, 
alcance um crescimento contínuo, mais vigoroso e capaz 
de reduzir as desigualdades aprofundadas pela Covid-19 
nos próximos anos. Mesmo que o recrudescimento da 
pandemia neste momento exija medidas emergenciais 
que impactem as contas públicas, é urgente reduzir o 
tamanho do Estado, via reforma administrativa, melho-
rar sua eficiência (por meio de privatizações) e buscar a 
reforma tributária, para criar um ambiente mais favorá-
vel e seguro aos negócios.

Antes de tudo, um calendário factível da vacinação em 
massa da população é condição indispensável para a 
retomada não só do Brasil, mas também das econo-
mias da América Latina, tratadas em outra reporta-
gem especial da Revista de Seguros. Entre temores de 
surgimento de novas variantes do vírus, riscos de colap-
sos do sistema de saúde e, na sequência, os remédios 
habituais (restrições à mobilidade de pessoas, ao fun-
cionamento dos negócios até lockdowns), a recupera-
ção econômica latina parece mais refratária, ainda que a 
taxa de crescimento esperada, de mais de 3% na média 
para os países da região em 2021, possa parecer razoá-
vel, se esquecidas as fortes perdas do ano passado.

Lideranças do Setor Segurador na América Latina, entre 
as quais o Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, que 

Revista de Seguros: Desafios e 
incertezas no caminho da recuperação

também preside a Comissão Regional Sul da Federación 
Interamericana de Empresas de Seguros-Fides, e o 
boliviano Rodrigo Bedoya, Presidente da Fides e da 
Asociación Boliviana de Aseguradores, avaliam as pers-
pectivas da atividade no ano. “Além da vacinação, os 
governos da América Latina devem ser austeros e asser-
tivos nos gastos públicos, precisam promover políticas 
para reduzir a taxa de desemprego e amparar as cama-
das mais pobres afetadas pela pandemia. Não são tare-
fas simples exigidas para a recuperação de economias 
médias e fragilizadas”, afirma Marcio Coriolano. 

A Revista de Seguros publica também uma entre-
vista exclusiva com Miriam Wimmer, diretora da 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), a 
entidade federal guardiã da Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD). Na pauta, o planejamento estratégico da 
ANPD, temas prioritários para dar transparência e previ-
sibilidade aos agentes de tratamento e aos titulares de 
dados e os preparativos para receber comunicações de 
indivíduos e de organizações, sobretudo sobre inciden-
tes de segurança. 

O ano de 2021 mantém o viés de incertezas, mas algu-
mas atividades apresentam indicações de reação mais 
consistente. Esse é o caso do comércio exterior brasi-
leiro. A previsão é de que as exportações, aproveitando-
-se da retomada da economia global, voltem à casa de
dois dígitos (mais de 13%), alcançando R$ 237,3 bilhões
até dezembro, enquanto o superávit comercial, quase
US$ 70 bilhões no ano, pelas contas da Associação de
Comércio Exterior do Brasil (AEB).

Outro setor que deve permanecer em alta é o imobiliá-
rio. A taxa Selic reduzida torna a compra de imóveis um 
ativo atraente na diversificação de portfólio dos investi-
dores, ao passo que a pandemia faz mais pessoas bus-
carem casas mais confortáveis para suportar as quaren-
tenas ou dispor de propriedades mais adequadas para 
o home office.

Na contramão, uma reportagem registra os desafios à 
espreita da indústria automobilística. As montadoras 
devem promover inovação em um ambiente de negó-
cio bastante adverso - queda acentuada das vendas na 
pandemia, fechamento de fábricas, concorrência dos 
aplicativos de transporte, chegada dos carros elétricos 
e talvez dos autônomos.

https://cnseg.org.br/publicacoes/revista-de-seguros-n-916.html
https://issuu.com/confederacaocnseg/docs/capa_miolo_revista_de_seguros_916/24?fr=sNTJlZjM0MjU5NDk&utm_campaign=Revista+de+Seguros+916&utm_content=Revista+de+Seguros+n%C2%BA+916+by+CNseg+-+Issuu+%281%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Revista+de+Seguros+916
https://issuu.com/confederacaocnseg/docs/capa_miolo_revista_de_seguros_916/6?fr=sNTJlZjM0MjU5NDk&utm_campaign=Revista+de+Seguros+916&utm_content=Revista+de+Seguros+n%C2%BA+916+by+CNseg+-+Issuu+%281%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Revista+de+Seguros+916
https://issuu.com/confederacaocnseg/docs/capa_miolo_revista_de_seguros_916/6?fr=sNTJlZjM0MjU5NDk&utm_campaign=Revista+de+Seguros+916&utm_content=Revista+de+Seguros+n%C2%BA+916+by+CNseg+-+Issuu+%281%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Revista+de+Seguros+916
https://issuu.com/confederacaocnseg/docs/capa_miolo_revista_de_seguros_916/19?fr=sNTJlZjM0MjU5NDk&utm_campaign=Revista+de+Seguros+916&utm_content=Revista+de+Seguros+n%C2%BA+916+by+CNseg+-+Issuu+%281%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Revista+de+Seguros+916
https://issuu.com/confederacaocnseg/docs/capa_miolo_revista_de_seguros_916/19?fr=sNTJlZjM0MjU5NDk&utm_campaign=Revista+de+Seguros+916&utm_content=Revista+de+Seguros+n%C2%BA+916+by+CNseg+-+Issuu+%281%29&utm_medium=email&utm_source=EmailMarketing&utm_term=Revista+de+Seguros+916
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O jornalista Antônio Penteado Mendonça publicou em 12 
de abril, em sua coluna no jornal O Estado de S.Paulo, 
artigo repercutindo o estudo desenvolvido pela Comissão 
de Inteligência de Mercado da CNseg (CIM) sobre segu-
ros para Micro e Pequenas Empresas.

No artigo, ele afirma que o seguro ainda tem uma baixa 
penetração na sociedade, citando a produção do estudo 
da CNseg como uma ação para a mudança desse cenário.

Clique aqui para ler o artigo na íntegra (exclusivo 
para assinantes)

Estudo da CNseg sobre Micro e 
Pequenas Empresas  em destaque 
no Estadão

Mais uma ação engajadora assegura à Confederação 
Nacional das Seguradoras - CNseg protagonismo 
institucional na busca da mitigação dos riscos climá-
ticos. Desta vez, trata-se de sua adesão à iniciativa 
Investidores pelo Clima (IPC), coordenada pela con-
sultoria de finanças sustentáveis SITAWI, e com apoio 
do Instituto Clima e Sociedade (iCS).

Dessa forma, a CNseg assume responsabilidade 
pública de apoiar ações que promovam investimen-
tos verdes e, ao mesmo tempo, em favor da resiliência 
social, tendo em vista que o Setor Segurador, por meio 
de ações decisivas, quer seja na política de subscrição 
de riscos, quer seja na seleção de ativos de seu por-
tfólio de investimentos, pode facilitar a transição para 
uma economia de baixo carbono.

Entendendo que o compromisso de mitigar os riscos e 
ampliar oportunidades de negócios diante do cenário 
de mudanças climáticas é tarefa dos setores público e 
privado, a CNseg se propõe a mobilizar esforços para 
construção de uma agenda colaborativa do setor em 
torno de questões como sustentabilidade econômica, 
ambiental, social e de governança (ASG), sempre que 
possível, nas estratégias de investimentos das segura-
doras. Como um dos maiores investidores institucio-
nais do País, com ativos equivalentes a 27% da dívida 
pública brasileira, o setor tem recursos e interesse em 
investir em ativos que considerem aspectos ASG.

Em seu primeiro ciclo de reuniões com investidores, 

CNseg faz adesão à iniciativa 
Investidores pelo Clima (IPC)

o IPC desenvolveu o “Guia de Descarbonização de
Portfólios”, cujo objetivo é apresentar as etapas, as
estratégias e as ferramentas para mensuração, avalia-
ção e reporte da intensidade de carbono do portfólio
de investimentos. Para o segundo ciclo de reuniões o
IPC pretende levar para Glasgow, na Conferência das
Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 26),
uma representação fidedigna da atual situação climá-
tica nacional. O encontro é uma oportunidade para a
comunidade internacional entrar em consenso sobre
mecanismos aplicáveis globalmente visando à mitiga-
ção das mudanças climáticas.

Embora recente, a iniciativa do IPC conta com outras 
21 grandes organizações, como instituições financei-
ras, gestoras de ativos, fundos de pensão e segura-
doras que participam da iniciativa. Trata-se, enfim, de 
uma iniciativa que visa engajar os investidores nacio-
nais em torno da mitigação das ameaças climáticas.

https://www.investidorespeloclima.com.br/oipc
https://www.investidorespeloclima.com.br/guia-de-descarbonizacao
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,seguros-para-micro-e-pequenas-empresas,70003678183
https://www.investidorespeloclima.com.br/guia-de-descarbonizacao
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O Setor Segurador continua a gerar receitas de prêmios 
voláteis no ano, em virtude dos impactos heterogêneos 
da pandemia entre ramos e modalidades de seguros. 
Resultado: no primeiro bimestre de 2021, o setor apre-
sentou crescimento de 4,5% contra o mesmo período de 
2020, quando ainda não havia pandemia, decretada em 
março. “A liderança cabe a Danos e Responsabilidade, com 
avanço de 12,6%. O segmento de Pessoas sobe pouco, 
1,5%, influenciado por virtual estabilidade de planos de 
acumulação”, assinala o Presidente da Confederação 
Nacional das Seguradoras - CNseg, Marcio Coriolano, em 
editorial da publicação Conjuntura CNseg nº 41.

Chama a atenção a forte aceleração apresentada por 
algumas modalidades no acumulado do ano. Quase 
todos os ramos de seguros observaram avanços, alguns 
verdadeiramente superlativos. Pelo menos, oito ramos 
contribuíram para o resultado positivo no ano, que são: 
Responsabilidade Civil (42,7%); Rural (32,2%); Crédito 
e Garantias (27,2%); Patrimonial (26,4%); Transportes 
(20,9%); Habitacional (10,9%); Marítimos e Aeronáuticos 
(9,9%) e Planos de Vida – Risco (6,3%).

Alguns ramos vêm tendo desempenho tão consistente, 
principalmente a partir do segundo semestre de 2020, 
que, mesmo tendo queda em fevereiro sobre janeiro, 
puxaram a alta do ano. Entre eles, aparecem Marítimos 
e Aeronáuticos (-35,6%); Responsabilidade Civil (-28,1%); 
Transportes (-24%); Garantia Estendida (-17,7%); 
Patrimonial (-6,2%); Automóveis (-5,7%) e Rural (-2,7%). 
Os Títulos de Capitalização recuaram 3,5%. Os únicos 
que cresceram foram Crédito e Garantias, com 17,5%, e 
Planos Tradicionais de Vida, com 3,4%. Os prêmios de 
fevereiro, de R$ 22 bilhões, registraram queda de 9,9% 
sobre janeiro, de R$ 24,2 bi.

Conjuntura CNseg nº 41: setor de seguros 
reage no primeiro bimestre do ano

Outra realidade de mercado é apresentada na compa-
ração mês contra mesmo mês do ano anterior, métrica 
ainda mais importante de aferição do desempenho. A 
receita de fevereiro último foi 5,5% superior ao mesmo 
mês de 2020, mês que antecedeu a decretação da pan-
demia e de bom desempenho. Nesse caso, o desem-
penho positivo foi, novamente, influenciado pelo seg-
mento de Danos e Responsabilidades, com alta de 
14,9%, enquanto o segmento de Cobertura de Pessoas 
avançou 1,5% e os Títulos de Capitalização tiveram 
receitas aumentadas em 6,6%.

A Conjuntura CNseg ressalta ainda que o desempenho 
favorável guarda forte relação com o comportamento 
dos ramos de maior densidade de market share, como  
Automóveis, cuja receita somou R$ 2,68 bilhões no mês 
e alta de 7,4% sobre o segundo mês de 2020; Planos 
de Vida Risco (R$ 3,74 bilhões e crescimento de 7,3%); 
Patrimonial (R$ 1,35 bilhão no mês e taxa extraordiná-
ria de 38,1%); Rural (R$ 429 milhões e crescimento ele-
vado de 43,9%); Habitacional (R$ 399 milhões e taxa de 
10,7%); Transportes (R$ 275 milhões e taxa de 25,6%). 
“Todos esses – fora Automóveis - são ramos que tive-
ram desempenho consistente no ano de 2020 e em 
janeiro deste ano, revelando as preferências prioritárias 
dos consumidores: proteção da vida, proteção e investi-
mento nas residências, mobilidade das cargas transpor-
tadas”, concluiu Marcio Coriolano.

A Conjuntura CNseg é uma publicação periódica da 
Confederação Nacional das Seguradoras com análises 
a respeito dos diversos segmentos de Seguros e sobre 
aspectos econômicos, políticos e sociais que podem 
exercer influência sobre o setor.

Publicação da CNseg expande o seu 
alcance e já é divulgada no site da Fides

https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n41.html
https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n41.html
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A Coluna do Broadcast do jornal O Estado de S. Paulo 
informou em 25 de abril, com dados fornecidos pela 
CNseg, que os prêmios dos seguros de vida cresceram 
11,4% em janeiro e fevereiro deste ano, na compara-
ção com janeiro e fevereiro de 2020. De acordo com o 
Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, o aumento por 
esse seguro, que sempre foi “menosprezado no Brasil, 
em comparação com outros países”, se deu devido à 
sensação de que “tudo pode ter um fim repentino”, 
proporcionada pela pandemia de Covid-19. 

Os seguros residenciais também tiveram um desempe-
nho positivo devido ao número de pessoas em home 
office por causa da pandemia, crescendo 10,8% no pri-
meiro bimestre de 2021, em comparação ao primeiro 
bimestre do ano passado. 

Por outro lado, os planos de previdência privada tipo 
PGBL, cuja dinâmica interessa a quem tem emprego 
formal, tiveram retração de 9,2% nos dois primeiros 
meses de 2021, em comparação ao mesmo período do 
ano passado, devido ao agravamento do desemprego. 

Pandemia fez aumentar procura 
por seguros de vida e residencial, 
informa o Estadão

Já considerada uma importante fonte de referência 
no mercado segurador brasileiro, a Conjuntura CNseg 
expandiu ainda mais o seu alcance com o lançamento 
das versões em inglês e espanhol da edição nº 37. A 
versão em espanhol, inclusive, foi divulgada no site da 
Federação Interamericana de Empresas de Seguros 
(FIDES), que representa 20 países da América Latina, 
mais Estados Unidos e Espanha.

De acordo com o Presidente da CNseg, Marcio 
Coriolano, a facilidade de acesso a informações qua-
lificadas a respeito da indústria de seguros brasileira 
por parte de entidades, empresas e profissionais do 
Setor Segurador internacional contribui para fortalecer 
ainda mais a imagem do nosso segmento econômico, 
que se mostrou um dos mais resilientes neste período 
de pandemia.

A Confederação Nacional das Seguradoras promoveu, 
na última semana do mês abril, três dias dedicados a 
debates sobre tópicos relevantes ou transformadores 
no relacionamento do setor com os segurados, com a 
apresentação de um webinar diário durante a Semana 
do Consumidor. Foram discutidos desde perfil dos con-
sumidores do futuro a importância do diálogo na reso-
lução de conflitos e a experiência do consumidor. 

1º dia (26/04) - CNseg debate “Experiência do 
Consumidor”  

Em ambiente de alta competitividade, tecnologia e 
cidadão cada mais empoderado, resolver demandas 
dos que precisam de proteção securitária faz parte da 
melhor conduta de toda e qualquer empresa que busca 
estar em conformidade com as práticas do momento. “A 

Semana do Consumidor: CNseg 
promove webinars para refletir 
relação com consumidor

http://fides.aacs.org.ar/coyuntura-cnseg/
https://www.youtube.com/channel/UC6PasI3AHX9NGmYZsfpLT9g
http://fides.aacs.org.ar/coyuntura-cnseg/
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Beatriz Mendes, na abertura do webinar “A experiência 
das demandas do consumidor”. 

O encontro contou também com a participação do 
professor de Direito do Consumidor Ricardo Morishita; 
da Diretora de Ouvidoria do Grupo Segurador Mapfre, 
Claudia Wharton; do Presidente da Associação Brasileira 
de Procons, Filipe Vieira, e do Defensor Público do RJ 
e Coordenador do NUDECON, Eduardo Tostes, com 
moderação da Diretora da CNseg. 

3º dia (28/04) – CNseg debate perfil do consumidor 
de seguros do futuro

Situar o lugar do mercado segurador no futuro, tendo 
em vista a evolução regulatória para acompanhar as 
novas tecnologias disponibilizadas aos consumidores, 
já e sequencialmente, foi o tema central do terceiro e 
último webinar. 

O desafio de antever as tendências reuniu a Diretora-
Executiva da CNseg, Solange Beatriz Palheiro Mendes, 
como mediadora, e, como palestrantes, o Diretor da 
Superintendência de Seguros Privados (Susep), Eduardo 
Fraga; a Diretora da Carlini Sociedade de Advogados, 
Angelica Carlini; a Presidente do Instituto de Pesquisas 
e Estudos da Sociedade e Consumo (IPS Consumo), 
Juliana Pereira; e o Chefe do Programa Global de Justiça 
e Proteção ao Consumidor e responsável pelo Programa 
de Normas Técnicas da Consumers International, 
Antonino Serra Cambaceres. 

crise epidemiológica e econômica instigou maior con-
corrência. As empresas precisam ser mais competitivas 
e atrativas para se manterem ativas nesse ambiente, 
buscando meios de convergir suas práticas de conduta 
à vontade do cliente. Todos sabemos que temos consu-
midores completamente diferentes a partir das últimas 
recessões econômicas e, agora, ainda mais pelo sofri-
mento e pela experiência que a pandemia trouxe para 
todos nós”, comentou o Presidente da Confederação 
Nacional das Seguradoras – CNseg, Marcio Coriolano, 
que atuou como mediador.

Participaram como palestrantes Juliana Oliveira, 
Secretária da Secretaria Nacional do Consumidor 
(Senacon); Rafael Scherre, Diretor da Superintendência 
de Seguros Privados (Susep); Mauricio Nunes da Silva, 
Diretor de Fiscalização da Agência Nacional de Saúde 
(ANS); Tereza Moreira, Chefe do Serviço das Políticas 
de Concorrência e Proteção dos Consumidores da 
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento (UNCTAD); e Silas Rivele, Ouvidor da 
Seguros Unimed e Presidente da Comissão Temática de 
Ouvidoria da CNseg.

2º dia (27/04) - A importância do diálogo na harmo-
nização das relações de consumo 

“A busca por harmonia na relação com os órgãos de 
defesa do consumidor é um dos valores que prestigia-
mos muito na CNseg e, há tempos, promovemos ações 
para fortalecer o diálogo institucional com essas enti-
dades”, afirmou a Diretora-Executiva da CNseg, Solange 

O Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, parti-
cipou, em 28 de abril, do painel de abertura do 
Fórum de Saúde e Previdência, realizado remo-
tamente pela Associação Brasileira de Recursos 

Presidente da CNseg defende o 
envolvimento de todos os atores da cadeia 
de saúde no enfrentamento da crise Humanos do Rio de Janeiro (ABRH-RJ). Tendo os 

impactos da pandemia na gestão de saúde pelas 
áreas de Recursos Humanos nas empresas como 
tema central, o painel de abertura também con-
tou com a participação do Presidente da ABRH, 
Paulo Sardinha, e do Diretor-Gerente da Bradesco 
Saúde, Flávio Bitter, que foi o moderador.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ybm-pAL6jZo
https://www.youtube.com/watch?v=hzm-c1V44dk&t=19s
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O Presidente da CNseg iniciou sua participação 
apresentando um panorama do mercado de saúde 
suplementar, que ao longo dos últimos 12 anos, 
cresceu muito acima do PIB, em um movimento 
contracíclico, em reação às dificuldades de acesso 
à saúde pública. Nesse período, disse ele, também 
ocorreu um aumento dos custos do financiamento 
da saúde gerado, entre outros fatores, pelo “for-
midável desenvolvimento da tecnologia em saúde” 
e pela reorganização da cadeia de recursos, que 
mudou o foco da atenção primária à saúde para 
a secundária e terciária, gerando um embate em 
relação aos custos entre o segmento que financia 
(as empresas) e os prestadores de assistência (as 
operadoras de planos de saúde).

Entretanto, lembrou Coriolano, o aumento dos 
sentimentos de finitude e de aversão a riscos gera-
dos pela pandemia fizeram com que a população 
adotasse um padrão mais elevado de preocupação 
com a saúde e a vida, e as empresas redobrassem 
a preocupação com a saúde de seus funcionários.

Diante desse impasse entre a preocupação com 
a saúde e a dificuldade de seu financiamento, o 
Presidente da CNseg propôs a busca de soluções 
que “integrem toda a cadeia produtiva da saúde”, 
inclusive os contratantes de planos coletivos, des-
tacando algumas medidas necessárias, como uma 
maior racionalidade na incorporação tecnológica 
na saúde; uma maior atenção à saúde básica e à 
promoção da saúde; a revisão do modelo de remu-
neração de prestadores, valorizando a efetividade, 
e a revisão do marco legal do setor.

Ele também lembrou que a catástrofe da pande-
mia é uma entre outras que precisam ser enfren-
tadas, citando como exemplo a crise ambiental e 
destacando também a necessidade de preocupa-
ção com os fatores ASG (Ambientais, Sociais e de 
Governança).

Concordando com o Presidente da CNseg, o 
Presidente da ABRH afirmou que o retorno à esta-
bilidade passa pela integração de todos os atores 
da cadeia de saúde e que os departamentos de RH 

são os melhores interlocutores para construir as 
pontes necessárias para a superação da crise da 
melhor maneira.

Paulo Sardinha também disse que os RH das 
empresas terão um papel muito mais abrangente 
em relação ao cuidado com a saúde dos funcio-
nários, deixando de se preocupar exclusivamente 
com a gestão do plano de saúde da empresa e 
com o SIPAT (Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho). “Não vejo mais como pos-
sível avaliar os planos de saúde apenas em relação 
a custos”, afirmou, complementando que o con-
ceito de saúde precisa ser encarado de uma forma 
ainda mais ampla e as empresas também preci-
sam se preocupar com o que acontece “fora de 
seus muros”, pois as organizações são diretamente 
impactadas, por exemplo, pelo histórico dos indi-
víduos em relação a saúde e educação, lembrando 
também que atitudes individuais podem colocar 
em risco toda a coletividade.

Evidenciando um alinhamento de ideias, o 
Presidente da CNseg, que disse se considerar tam-
bém um gestor de RH, visto comandar uma orga-
nização com cerca de 200 funcionários, acrescen-
tou outras questões que devem estar no radar dos 
RH, como a necessidade de um conforto social e a 
preocupação com a poluição e até com o lixo nas 
ruas. “As áreas de RH terão que ser vistas, daqui 
por diante, mais que tudo, como agentes de trans-
formação da vida das pessoas”, concluiu.

https://youtu.be/7L2RkxkxQgw
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Um país que flerta com a recessão desde 2017 em 
virtude de diversos fatores - o mais recente é a pan-
demia e suas consequências não só econômicas, mas 
também sociais amplificadas- e os efeitos disso na 
atividade seguradora são os temas centrais da con-
versa que reuniu, no canal da CNseg no YouTube, 
o Presidente Marcio Coriolano e os economistas Luiz
Roberto Cunha (Professor de Economia e Decano do
Centro de Ciências Sociais da PUC-Rio) e Pedro Simões,
da CNseg, ambos integrantes do Comitê de Estudos de
Mercado da CNseg.

Segundo Marcio Coriolano, apesar de a economia estar 
em situação difícil desde 2017 e dos efeitos distintos na 
indústria, comércio e serviços, o Setor Segurador, até 
2019, apresentou taxas significativas de crescimento. 
Saiu, no entanto, da casa de dois dígitos de crescimento 
para 1,3% no ano passado, em consequência dos danos 
múltiplos causados pela pandemia. Nos últimos anos, 
de acordo com o Presidente da CNseg, o setor consta-
tou um revezamento na liderança das vendas entre os 
seguros Pessoais e os de Danos e Responsabilidades, 
que reassumiram o comando durante a pandemia. Para 
Pedro Simões, existe uma relação direta com o fato de 
as vendas de seguros corporativos terem apresentado 
maior resiliência que as de modalidades voltadas para 
pessoas físicas na pandemia.

Na conversa disponível no canal da Confederação no 
YouTube, os três participantes refletem ainda sobre o 
avanço da inflação brasileira e dos juros básicos no 
País, mesmo em um ambiente de contração da eco-
nomia brasileira, discutem os efeitos de um cresci-
mento mais acelerado da economia mundial a partir 
do segundo semestre do ano, contrapondo-se à pers-
pectiva de uma evolução do PIB nacional incapaz de 
recuperar as fortes perdas causadas pela pandemia. 

Segundo Pedro Simões, o recente recrudescimento da 
pandemia no País é mais uma variável que amplia as 
incertezas, pelo risco de promover uma contração da 
atividade econômica por todo o primeiro semestre , 
algo que, se confirmado, colocará o País na chamada 
recessão técnica. Na análise dos três participantes, o 
Brasil, contudo, deverá crescer este ano (3,4%, por ora), 
graças a um efeito estatístico produzido pela severa 

recessão de 2020- PIB caiu 4,1%, mas a taxa, apesar de 
positiva, continuará ruim, por ficar abaixo da queda do 
ano passado.

De acordo com o Professor Luiz Roberto Cunha, avan-
çar nas reformas estruturais é a melhor resposta para 
sinalizar aos investidores de que o Brasil tem poten-
cial econômico, será capaz de controlar a pandemia e 
cumprir a promessa de ampliar a desburocratização, 
melhorando sua posição no Doing Business - lançado 
em 2002. Trata-se de um índice de classificação que 
examina as pequenas e médias empresas nacionais e 
analisa as regulamentações aplicadas a elas durante o 
seu ciclo de vida. Faz parte da unidade de indicadores 
globais do Banco Mundial.

No encontro, o Presidente da CNseg avalia: “A pers-
pectiva de forte aceleração da economia global, lide-
rada pelos Estados Unidos, China, Ásia, e com algum 
atraso, pela União Europeia, contribuirá para puxar os 
preços das commodities brasileiras, como soja, milho e 
minério de ferro, contribuindo para o aquecimento da 
atividade interna. Mas existe o risco de contaminação 
dos preços domésticos, criando mais desafios para o 
Banco Central controlar a inflação.”

O viés de alta da inflação, que poderá chegar aos 7% 
ou 8% no acumulado de 12 meses entre junho ou 
julho, exigirá juros maiores para evitar o descontrole 
de preços. Os juros maiores ajudam o Setor Segurador 
a melhorar seu resultado financeiro, cujos ganhos se 
tornaram desafiantes em sua trajetória até o piso de 
2% da Selic; em contrapartida, podem produzir alguma 
desaceleração na atividade econômica, afetando o 
desempenho operacional.

Economia brasileira e o mercado segurador - Parte 1 

Economia brasileira e o mercado segurador - Parte 2

Desafios para a retomada em debate

https://www.youtube.com/watch?v=MY1t05SKJds
https://www.youtube.com/watch?v=ZaGis4QdOiQ
http://www.youtube.com/channel/UC6PasI3AHX9NGmYZsfpLT9g
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Veja a lista completa dos premiados:
Imprensa Especializada do Mercado de Seguros
• 1º lugar – “Horizonte Prateado” – Autora: Carol Rodrigues

– Veículo: Revista Cobertura.
• 2º lugar – “Incertezas ambientais abrem espaço para segu-

ros paramétricos” – Autora: Solange Guimarães – Veículo:
Revista Apólice.

• 3º lugar – “Mais gente com menos renda: o grande desafio
do seguro de vida” – Autora: Kelly Lubiato - Veículo: Revista
Apólice.

Mídia Impressa
• 1º lugar – “IRB poderia não ter sobrevivido a fraudes / Fim

da fiscalização da Susep será endosso à nova gestão” –
Autora: Ana Paula Ragazzi – Veículo: Valor Econômico.

• 2º lugar – “Pandemia torna o seguro mais digital” – Autor:
Sérgio Tauhata – Veículo: Valor Econômico.

• 3º lugar – “Você tem seguro? Mesmo?” – Autora: Isadora
Lima Carvalho - Veículo: Revista Quatro Rodas.

Audiovisual
• 1º lugar – “O novo seguro: garantia na incerteza” – Autora:

Laura Zschaber – Veículo: Rede Minas/Jornal Minas.
• 2º lugar – “Seguro empresarial: a prevenção necessária

para os negócios” – Autora: Porllanne Silva dos Santos –
Veículo: TV Mar / TV Mar News.

• 3º lugar – “Seguros – proteção, patrimônio, amor” – Autora:
Danielle Campos Gadelha de Melo - Veículo: TV Fortaleza/
Jornal da Câmara.

Webjornalismo
• 1º lugar – “Herdeiros brigam na justiça por VGBL invisí-

vel e com beneficiários fora da regra da lei” – Autor: Rafael
Gregório – Veículo: Valor Investe/Valor Econômico.

• 2º lugar – “Como a crise impulsionou o mercado de segu-
ros de vida e previdência” – Autora: Valéria Bretas – Veículo:
Estadão Investidor/Grupo Estado.

• 3º lugar – “Apólices da Paz?” – Autor: Hélio Marques -
Veículo: Site Revista Digital Seguro é Seguro.

Formação e Qualificação Profissional
• 1º lugar – “LGPD: cresce número de especializações em

segurança digital” – Autora: Giselle Loureiro – Veículo: Rede
Amazônica/Bom dia, Amazônia.

• 2º lugar – “Pandemia muda rotinas de trabalho e traz
aprendizado para o setor de seguros no Brasil” – Autora:
Riva Blanche Kran – Veículo: Rádio Brasil Central AM e RCB
FM/Show da Tarde.

• 3º lugar – “Escolas investem para inovar na educação vir-
tual” – Autora: Bárbara Bigarelli - Veículo: Valor Econômico.

Foram anunciados, no último dia 29, os vencedores da quinta 
edição do Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros, con-
cebido pela Federação Nacional dos Corretores de Seguros 
(Fenacor) em parceria com a Escola de Negócios e Seguros 
(ENS) e o apoio institucional da Confederação Nacional das 
Seguradoras (CNseg).

Pela primeira vez, a solenidade foi realizada por meio 
remoto, em decorrência da pandemia do coronavírus. 
“Esperamos até o último segundo na esperança de que 
pudéssemos realizar este evento de maneira diferente 
desta, mas, infelizmente, não deu", explicou o presidente 
da Fenacor, Armando Vergilio, ao saudar os finalistas e o 
público que assistiu ao evento pelos canais da Federação e 
da ENS, no Youtube.

O Presidente da CNseg, Márcio Coriolano, por sua vez, res-
saltou a importância do prêmio para que o seguro possa ser 
mais conhecido e mais bem compreendido, de acordo com 
sua relevância para proteger a saúde, a vida e o patrimônio 
das empresas e das pessoas.

Nessa edição, foram inscritos 514 trabalhos em cinco cate-
gorias: “Mídia Impressa”, “Audiovisual” (incluindo Rádio e 
TV), “Webjornalismo”, “Imprensa Especializada do Mercado 
de Seguros” e “Formação e Qualificação Profissional".

A Comissão de Seleção indicou 25 finalistas, que receberão 
um certificado de participação.

Coube à Seleção de Julgamento apontar os três primeiros 
colocados em cada categoria, os quais receberão, além 
do certificado, um troféu e as respectivas premiações, nos 
seguintes valores: R$ 15 mil (1º lugar); R$ 6 mil (2º lugar) e 
R$ 3 mil (3º lugar).

Para a próxima edição, poderão ser inscritos trabalhos 
publicados ou veiculados a partir de dia 30 de novembro de 
2020. Segundo anunciou Armando Vergilio, serão mantidas 
as cinco categorias e as premiações serão melhoradas.

Anunciados os vencedores do Prêmio 
Nacional de Jornalismo em Seguros

https://www.youtube.com/watch?v=_fYWAU-BAKg


24

CNseg em ação

VOLTAR

Três artigos publicados em abril, pelo Presidente da 
CNseg, Marcio Coriolano, em sua página do Linkedin, 
foram reproduzidos por vários veículos do trade de segu-
ros. Confira!

• "Questões climáticas, sociais e ambientais 
passam a ser exigidas no gerenciamento de 
risco das instituições financeiras"

• "Open - mania ou utilidade?"

• "Notas para um jovem advogado amigo"

Artigos do Presidente da Confederação 
são publicados por veículos do trade

A Confederação Nacional 
das Seguradoras – CNseg 
lamenta o falecimento 
do economista Sérgio 
Augusto Ribeiro, ocor-
rido em 23 de abril. Ele 
foi presidente da Fenaseg 
entre 1986 e 1989, dire-
tor do Banco Central 
e vice-presidente da 
SulAmérica.

Sérgio Ribeiro era uma das vozes mais respeitadas e vibran-
tes do mercado segurador, deixando entre seus legados a 
criação do Comitê de Divulgação do Seguro (Codiseg), do 
qual também foi seu primeiro Presidente. O Codiseg era 
um órgão que tinha o objetivo de tornar o seguro mais 
bem entendido pela população e pelos poderes constituí-
dos, além de realizar pesquisas e estudos para ampliar uma 
participação que, àquela altura, não ultrapassava 0,9% do 
PIB, ao passo que em outras economias médias represen-
tava 3,5% do PIB.

Apaixonado pelo seguro, foi um dirigente obstinado em 
cobrar das autoridades medidas em prol de um ambiente 
de negócios mais favorável ao desenvolvimento do setor. 
Sérgio Ribeiro inscreve seu nome entre os protagonistas da 
história do setor de seguros nacional.

CNseg lamenta falecimento 
de Sérgio Ribeiro

https://www.linkedin.com/in/marciocoriolano/
https://www.linkedin.com/pulse/open-mania-ou-utilidade-marcio-coriolano/?trackingId=o2vdYPTsSLOkdVBw925qDA%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/notas-para-um-jovem-advogado-amigo-marcio-coriolano/
https://www.linkedin.com/pulse/notas-para-um-jovem-advogado-amigo-marcio-coriolano/
https://www.linkedin.com/pulse/quest%C3%B5es-clim%C3%A1ticas-sociais-e-ambientais-passam-ser-de-coriolano/
https://www.linkedin.com/pulse/quest%C3%B5es-clim%C3%A1ticas-sociais-e-ambientais-passam-ser-de-coriolano/
https://www.linkedin.com/pulse/notas-para-um-jovem-advogado-amigo-marcio-coriolano/
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