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Novos presidentes das
Federações
Os executivos assumem
seus mandatos em
fevereiro

Número 154

Terceira edição
da Conjuntura CNseg
A arrecadação total
superou R$ 221 bilhões,
quase estável em relação
ao mesmo período do ano
passado. Merece destaque
o forte crescimento de
alguns ramos. O de
Transportes evoluiu
19,5% e o de Crédito e
Garantias, 18,8%, assinala
o presidente da CNseg,
Marcio Coriolano,
em seu editorial.
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Programa Laço Amarelo
Programa que tem a CNseg
como parceira visa chamar a
atenção para o alto índice de
mortes e feridos no trânsito.

Marcio Coriolano
Presidente da CNseg

| pág 10

| pág 9

6ª Semana ENEF
Empresas poderão cadastrar
ações educacionais gratuitas que
disseminam a educação financeira,
previdenciária e de seguros.

8º Encontro de Resseguro
do Rio de Janeiro
Abertas as inscrições para
o evento que ocorrerá em
8 e 9 de abril de 2019, na
Barra da Tijuca.
| pág 9

Confira as mudanças
na estrutura executiva
da Confederação das
Seguradoras
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CNseg cria GT
para interpretar dispositivos
da Lei Geral de Proteção de Dados
Constituído no final de 2018,
o GT também vai elaborar um
Guia de Boas Práticas para o
mercado de seguros
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Diretoria CNseg

A Diretoria da Confederação das Seguradoras não se reuniu em janeiro.

Comissões
Temáticas

Inteligência de Mercado

Gestão de Riscos

Presidente: Alex Körner (Santander Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 16/01/19
Assuntos tratados:
• Atividades 2019: estrutura e conteúdos das
reuniões;
• Análise Macroeconômica;
• Votação dos temas de estudo:
- Identificação dos temas de interesse
- Votação dos temas para 2019
- Definição dos líderes de projeto
• Perfil dos Clientes de Seguros | EY.

Presidente: vago
Videoconferência: RJ/SP/Londres
Data: 24/01/19
Assunto tratado:
• Viabilidade de criação de um banco de dados
de perdas operacionais do mercado segurador
brasileiro, com a participação do Sr. Steve
Bishop, da empresa ORX (Londres), que vai
demonstrar o trabalho da ORX no mercado
europeu e tirar dúvidas dos presentes.

Controles Internos & GT PLDFT
(reunião conjunta)
Presidente: vago
Videoconferência: RJ/SP
Data: 16/01/19
Assunto tratado:
• Alinhamento à Consulta Pública nº 8/2018

Recursos Humanos
Presidente: Patrícia Coimbra (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 24/01/19
Assunto tratado:
• Planejamento Estratégico 2019.dúvidas dos
presentes.
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Digitalização
Presidente: vago
Videoconferência: RJ/SP
Data: 21/01/19
Assuntos tratados:
• Eleição de Presidente para a Comissão;
• Plano de Regulação Susep – Exercício 2019:
- Digitalização, gestão e descarte de
documentos;
- Representantes digitais de seguros;
- Guarda de documentos.
• Atualização de temas:
- PL 7.920/17 - Digitalização de Documentos; o
Contratação de seguro de vida feita por uma
central telefônica na Comarca de Rio Grande
– Decisão favorável à Seguradora;
- Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais – LGPD;
- MPV 869/18 - Altera a Lei nº 13.709/18, para
dispor sobre a proteção de dados pessoais e
para criar a Autoridade Nacional de Proteção
de Dados, e dá outras providências.
- Supervisão Eletrônica;
- Lei 13.787/18 - Dispõe sobre a digitalização e
a utilização de sistemas informatizados para
a guarda, o armazenamento e o manuseio de
prontuário de paciente.
- Outros assuntos.

Assuntos Fiscais
Presidente: vago
Videoconferência: RJ/SP
Data: 30/01/19
Assuntos tratados:
• Reforma Tributária:
- Avaliação da proposta do IBS;
- Considerações sobre o modelo australiano de
tributação de seguros;
- Discussão sobre uma proposta para tentar
manter a cumulatividade e definir melhor
as deduções (Impostos Seletivos ainda não
definidos);
- Discussão sobre a possibilidade de se
construir uma proposta de tributação de
seguros no âmbito da Comissão;

- Atualização de planilha com mapeamento
dos tributos incidentes sobre a atividade de
seguros (Planilha elaborada pela
CAFIS em 2012);
• Ato COTEPE/ICMS 44, de 07 de agosto de 2018;
• Exclusão da base de cálculo do PIS e da Cofins
dos valores recebidos e repassados à corretora
de seguros a título de comissão;
• Planejamento das pautas para as próximas
reuniões – Lista de temas para construção de
material com entendimentos da Comissão;
• Solução de Consulta Cosit nº 288/18 –
Contribuição Previdenciária sobre tíquetes de
refeição e alimentação;
• Outros assuntos.

Ouvidoria
Presidente: Silas Rivelle (Unimed Seguradora)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 22/01/19
Assunto tratado:
• Planejamento Estratégico 2019.

Sustentabilidade e Inovação
Presidente: Fátima Lima (Grupo BB&Mapfre)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 23/01/19
Assunto tratado:
• Planejamento Estratégico 2019.

Relações de Consumo
Presidente: vago
Videoconferência: RJ/SP
Data: 24/01/19
Assunto tratado:
• Planejamento Estratégico 2019.
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A Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais não se reuniu em janeiro.

Comissões
Riscos Patrimoniais Massificados
Presidente: Thisiani Gisele Matsumura Martins (XL
Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 09/01/19
Assuntos tratados:
• Discussão do Plano de Ação para 2019;
• Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos
(Tokio Marine)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 22/01/19
Assuntos tratados:
• GT Cosseguro – continuidade das discussões e
fechamento do relatório inicial;
• Diferimento do Prêmio de Reintegração de
Resseguros - continuidade;
• Clausulado – Apólices em Excesso
- continuidade;
• Simplificação de processos - continuidade;
• Assuntos gerais.

Automóvel
Presidente: Eduardo Dal Ri (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 16/01/19

Assuntos tratados:
• Pátio Legal RJ;
• Lei Estadual 8.182/18, que determina que as
seguradoras publiquem, periodicamente, em
seus sites, a lista dos veículos excluídos de sua
cobertura;
• Prática Abusiva – Seguradora não pode recusar
contratação à vista só porque cliente tem nome sujo;
• Assuntos da Subcomissão de Sinistros;
• Projeto de Cercamento Eletrônico – SSP RS;
• Eleição para presidência da Comissão;
• Central de Bônus;
• Assuntos gerais.

Seguro Rural
Presidente interino: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 17/01/2019
Assuntos tratados:
• Participação da seguradora PAN/BTG Pactual;
• Congresso AIDA 2019;
• Subvenção Federal;
• Subvenção Estadual;
• Instituto PensarAgro;
• Relatos dos Grupos de Trabalho:
- GT Equipamentos e Penhor Rural
- GT Assuntos Susep
- GT RNS
• Assuntos gerais.
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A Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Edson Luis Franco
(Zurich Vida e Previdência), reuniu-se no dia 30, para tratar dos planos de caráter previdenciário, de
portabilidades e do ITCD.

Comissões
Gestora do SIDE
Presidente: Marcos Baby (Caixa Seguradora)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 23/01/19
Assuntos tratados:
• Discussão sobre instabilidades do sistema e
evoluções tecnológicas/segurança do SIDE;
• Reporte sobre possível definição do novo
presidente da Comissão.

Atuarial
Presidente: Celina Silva (Brasilprev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 16/01/19
Assunto tratado:
• Projeto ‘curva ETTJ para cálculo do fator de renda’.
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A Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcos Coltri, realizou no dia 18, reunião
virtual, para tratar dos seguintes assuntos, entre outros:

Deliberações:
• Indicação de membro para Comissão Temática da CNseg - aprovada a indicação de Adriano Tamura,
como representante da FenaCap na Comissão de Inteligência de Mercado CNseg;
• Representação CRSNSP - relatado o andamento do processo de indicação dos candidatos.

Para conhecimento:
• Trilha FenaCap – Posse, balanço e oportunidades – apresentada a agenda do evento que ocorrerá
em 22/02/19;
• Proposta de faturamento por modalidade - apresentada a proposta com base nos números
de novembro/18;
• Contratação de agência de publicidade;
• Marco Regulatório – informado o andamento dos assuntos relacionados às novas normas e aos
planos padrão junto à Susep;
• Dados estatísticos do mercado de capitalização – dados Susep (novembro/18);
• Atas das reuniões das Comissões Técnicas da FenaCap.

Comissões
Produtos e Coordenação

Comunicação

Presidentes: Natanael Aparecido de Castro (Sul
América Capitalização
Videoconferência: RJ/SP/RS/DF
Data: 10/01/19
Assuntos tratados:
• Marco Regulatório;
• Notícias do setor;
• Balanço 2018;
• Plano de trabalho 2019.

Presidente: Olena Korpusenko (Brasilcap)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 10/01/19
Assuntos tratados:
• Resultado da campanha Melhor Amigo;
• Nova agência digital - briefing para 2019;
• Discussão proposta de pesquisa;
• Marco Regulatório;
• Proposta de apresentação dos resultados do
ano de 2018.
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A Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar não se reuniu em janeiro.

Comissões
Contábil
Presidente: Haydewaldo Chamberlain (Bradesco)
Videoconferência: SP/RJ
Data: 21/01/19
Assuntos tratados:
• Envio das demonstrações financeiras 2018;
• IFRS 16/CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento
Mercantil.

Jurídica
Presidente: Carlos Ernesto Henningsen (Vision Med)
Data: 16/01/19
Assunto tratado:
• III Jornada Nacional de Saúde do CNJ.

GT ROL
Coordenadora: Vera Queiroz (FenaSaúde)
Videoconferência: SP/RJ/MG
Data: 15/01/19
Assunto tratado:
• Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 2021.
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Notícias &
Eventos
6ª Semana Nacional
de Educação Financeira
Já tem data a edição de 2019. Será entre os dias 20 e
26 de maio, com o objetivo de promover a Estratégia
Nacional de Educação Financeira (ENEF).
Empresas públicas e privadas já podem começar
a planejar ações educacionais gratuitas com o
objetivo de disseminar a educação financeira,
previdenciária e de seguros, além de contribuir para
o fortalecimento da cidadania e da autonomia. Em 2018, foram 6.900 ações reportadas e 4 milhões de
pessoas alcançadas em todo o País.
O link para cadastramento das ações na agenda da 6ª Semana ENEF será divulgado pelas instituições
membros, inclusive pela CNseg, próximo ao período do evento.

Conjuntura CNseg:

setor segurador mantém assimetria no
comportamento dos ramos de seguros
A terceira edição da Conjuntura CNseg traz uma análise do desempenho dos segmentos de Seguros de Danos e Responsabilidades,
Coberturas de Pessoas, Saúde Suplementar e Capitalização. Entre
janeiro e novembro de 2018, a arrecadação total do setor foi de
R$ 221.397 milhões, valor 0,7% menor do que a do mesmo período de
2017, como informa o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, em seu
editorial na publicação.
Esse resultado, segundo Coriolano, foi afetado pelo "recente ciclo de volatilidade de ativos que alcança os Planos
de Acumulação PGBL e VGBL", que viram reduzir a sua arrecadação acumulada em 8,7%. Por outro lado, o grupo
Patrimonial apresentou o significativo crescimento de 21,7%; o de Transportes cresceu 19,5%; o de Créditos e
Garantias, 18,8% e o de Danos e Responsabilidade, 10%, evidenciando a "larga assimetria do comportamento dos
diferentes ramos de seguros", como apontou o presidente da CNseg.
A Conjuntura CNseg é uma análise mensal da situação dos segmentos de Seguros de Danos e Responsabilidades,
Coberturas de Pessoas, Saúde Suplementar e Capitalização com o objetivo de examinar aspectos econômicos,
políticos e sociais que podem exercer influência sobre o mercado segurador brasileiro.
Clique aqui e confira na íntegra a 3ª edição da Conjuntura CNseg e as edições anteriores.
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Programa Laço Amarelo:

Respeito à faixa de pedestres – tema do mês de janeiro
O Programa Laço Amarelo é um movimento coordenado do Observatório Nacional de Segurança
Viária, entre o Poder Público e a sociedade civil. O
objetivo é chamar a atenção para o alto índice de
mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O
Programa, que tem a CNseg como apoiadora, vem
realizando uma campanha de conscientização nas
redes sociais. Para evitar acidentes de trânsito, é
fundamental respeitar os limites de velocidade,
usar o cinto de segurança (inclusive no banco de
trás), além de respeitar a faixa de pedestres, que é
o foco da campanha neste mês de janeiro de 2019.
O selo Laço Amarelo é uma forma de reconhecer boas ações e permitir que empresas e governos colaborem
ainda mais com projetos estruturados na busca por um trânsito mais seguro.
Clique aqui para assistir ao vídeo do tema de janeiro.

Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro

Já estão abertas as inscrições para o 8º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro, que será realizado em
8 e 9 de abril de 2019, no Windsor Convention & Expo Center, na Barra da Tijuca.
Organizado em parceria entre a CNseg e a Federação Nacional das Empresas de Resseguros (Fenaber),
com apoio da Escola Nacional de Seguros, o evento reunirá profissionais do setor, acadêmicos, juristas e
supervisores, entre outros, para debates de alto nível sobre o tema, considerando um mundo em constante
transformação, que exige das seguradoras e resseguradoras uma nova forma de atuação, antecipando-se
aos desafios que estão por vir. Avaliar com maior precisão as incertezas, ajustar produtos, coberturas e
preços, além de estabelecer controles e políticas adequadas de subscrição de riscos, são medidas imprescindíveis dentro de um planejamento empresarial sustentável.
O evento que já faz parte da agenda internacional dos profissionais do setor é uma forma de conhecer o que
os maiores experts têm a dizer sobre esses assuntos.
Clique aqui para saber mais sobre a programação e para se inscrever.
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Mudanças na Estrutura
Executiva da CNseg
A partir de 7 de fevereiro, a Confederação das Seguradoras, passará a contar com uma Diretoria de Relações
de Consumo e Comunicação, tendo Solange Beatriz Palheiro Mendes como titular. A nova Diretoria é
composta pelas Superintendência-Executiva de Comunicação e Imprensa – SUECI; Superintendência de
Relações de Consumo e Sustentabilidade – SUREC; e Superintendência de Eventos – SUPEV. Outra mudança
refere-se à Diretoria Técnica da Confederação, que passará a chamar-se Diretoria Técnica e de Estudos
– DITEC, composta pela Superintendência de Estudos e Projetos – SUESP; e pela Superintendência de
Acompanhamento Técnico – SUPAT, tendo Alexandre Leal como titular.

Federações terão novos presidentes em fevereiro

Da esq. para dir.:
Jorge Pohlmann Nasser
(FenaPrevi), Antonio
Trindade(FenSeg),
Marcos Coltri (FenaCap)
e, João Alceu de Amoroso
Lima(FenaSaúde)

Os presidentes que foram eleitos para o triênio 2019/2022 para comandar as Federações que compõem
a CNseg assumirão seus mandados em 7 de fevereiro. Antonio Trindade (Chubb) sucede a João Francisco
Borges da Costa na presidência da Federação Nacional de Seguros Gerais – FenSeg. Na Federação Nacional
de Previdência Privada e Vida – FenaPrevi, Jorge Pohlmann Nasser (Bradesco Vida e Previdência) ocupa
o assento de Edson Franco. Na Federação Nacional de Saúde Suplementar – FenaSaúde, João Alceu de
Amoroso Lima (Notre Dame Intermédica Saúde) assume a vaga de Solange Beatriz Palheiro Mendes. E na
Federação Nacional de Capitalização (FenaCap), Marcos Coltri (Brasilcap) foi reconduzido ao cargo para
mais um mandato. A cerimônia de posse será no dia 9 de maio, em São Paulo.

FenSeg tem novo
diretor-executivo

Engenheiro químico de formação, o paulistano Danilo Silveira, de 59 anos,
assumiu a diretoria executiva da Federação, no dia 21. Ele ingressou no
mercado de seguros em 1982 pela Companhia de Seguros Aliança da Bahia,
onde atuou como vice-presidente a partir de 1992. Posteriormente, em 1999,
assumiu a diretoria de Operações da empresa. Danilo participou da diretoria do Sindicato das Empresas de Seguros e Capitalização do Estado de São
Paulo (Sindseg/SP) e de diversas Comissões Temáticas da antiga Fenaseg e
do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB). Foi superintendente-executivo da
área de Seguros Tradicionais do Grupo Segurador BB Mapfre até dezembro
de 2018 e atualmente é professor da Escola Nacional de Seguros. Antes de
integrar a equipe FenSeg como diretor-executivo, foi presidente da Comissão
de Riscos Patrimoniais Massificados da Federação, entre 2014 e 2018.
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Sintonizado no Seguro
O programa produzido pela CNseg e veiculado
diariamente nas rádios BandNews FM (em rede
nacional) e Alpha FM (em São Paulo) aborda
temas do mercado segurador. Veja os temas
abordados nas entrevistas do presidente da
CNseg, Marcio Coriolano, com a jornalista Mara
Luquet em janeiro.
• Prazo de Indenização
• Conjuntura CNseg
• O papel do seguro na longevidade
e na qualidade de vida
• Seguro de Obras vai além
da proteção material

Clique no banner para acessar todo conteúdo do programa.

CNseg e a Lei Geral de Proteção de Dados
Constituído em 2018 para interpretar os dispositivos da Lei nº 13.709/18, que trazem reflexos para a
atividade de seguros privados e para tratar das adaptações do mercado de seguros à nova Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD), o Grupo de Trabalho da CNseg já realizou cinco reuniões na sede da
Confederação, coordenado pela Superintendência Jurídica da CNseg.
O GT, integrado por representantes do mercado de seguros privados que operam em Seguros Gerais,
Capitalização, Vida e Previdência Complementar Aberta e Saúde Suplementar e, pelo especialista em
proteção de dados, Mario Viola, já analisou os dispositivos iniciais da Lei e as recentes alterações trazidas pela MPV nº 869/18, que, entre outras modificações, alterou o prazo de vigência da Lei e criou a
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
Segundo o grupo, a Autoridade Nacional terá papel relevante na adaptação dos bancos de dados já
existentes, na aprovação dos códigos de conduta na aplicação das sanções da lei e na definição das
atribuições do encarregado, inclusive para dispor sobre sua dispensa em certos casos. O GT da CNseg
também está avançando na elaboração de um Guia de Boas Práticas para o mercado de seguros privados e no desenvolvimento de soluções para o mercado segurador, já com as adequações necessárias
ao atendimento da Lei.
A previsão é que os trabalhos do grupo sejam concluídos em 2019 e a interpretação de dispositivos da
Lei seja encaminhada à chancela da ANPD.
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