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Conselho Diretor CNseg
A reunião do Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidida por Marcio
Sêroa de Araujo Coriolano, em 26 de novembro, por videoconferência, tratou dos seguintes
assuntos, entre outros:

Notícias do Presidente
Novos representantes: dadas boas-vindas aos
novos representantes indicados pela Bradesco
Seguros, Ivan Gontijo, que ingressou para substituir
Vinicius Albernaz, pela BrasilPrev Seguros e
Previdência, Márcio Hamilton, no lugar de Bernardo
Rothe, e pela Prudential do Brasil Seguros de Vida,
Patrícia Freitas, no lugar de Carlos Guerra.
Reunião Susep sobre Open Banking e Open
Insurance em 13/11/2020 - Relator Convidado:

Diretor-Executivo Alexandre Leal: apresentado
material contemplando: i) a cronologia do open
banking; ii) as linhas gerais das reuniões realizadas
pela CNseg com a Susep e iii) as assimetrias presentes
no Open Banking.
Reunião do Conselho Consultivo da CNseg:
relatada reunião do referido Conselho, ocorrida em
18/11.

Assuntos das Federações: temas regulatórios, projetos e desempenho setorial
O Presidente da FenaSaúde, João Alceu Amoroso Lima, informou, entre outros assuntos: i) reajuste dos planos de saúde individuais; ii) ações judiciais no STF sobre a Lei
Complementar nº 175/2020 que versa sobre ISS; iii) a atualização do Planejamento
Estratégico e iv) estatísticas do Setor (setembro/2020).
O Presidente da FenaCap, Marcelo Gonçalves Farinha, entre outros assuntos, comentou
sobre as estatísticas de capitalização (setembro/2020).
O Presidente da FenaPrevi, Jorge Nasser, tratou da Securitização de dívidas de Entes
Federativos (tema do IMK), com a participação de Vinicius Cruz (Presidente da Comissão
de Investimentos da FenaPrevi).
O Presidente da FenSeg, Antonio Trindade, atualizou o Conselho Diretor sobre i) a
Consulta Pública SUSEP nº 19/2020 sobre Seguros Patrimoniais; e ii) as estatísticas dos
Seguros de Danos e Responsabilidades (setembro/2020).
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Relatório final do Projeto de Revisão
da Norma de Investimentos

Sistema de Registro de Operações –
SRO – Atualização e Próximos Passos

Relator Convidado: Diretor Executivo Alexandre
Leal e Convidados: Marcelo Lustosa (sócio da EY) e
Roberto Takatsu (Presidente da Comissão de
Investimentos): aprovada a proposta de reformulação
da Norma de Investimentos (Resolução CMN
nº 4.444/2015), nos termos apresentados. Será dado
prosseguimento ao assunto.

Relator Convidado: Diretor Executivo Alexandre
Leal: apresentados i) quadro comparativo da política
de segurança e sigilo das informações das registradoras da Susep (Consulta Pública Susep nº 23/2020) e ii)
cronograma dos próximos ramos.
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Representação Institucional
Relatora Convidada: Diretora-Executiva Miriam
Mara Miranda: aprovada a indicação de Luiz Butori
(Itaú Seguros S/A) na vaga destinada ao Setor
Segurador na Diretoria Executiva da CONSIF.

Campanha de Comunicação Agência Repense
Relatora Convidada: Diretora Executiva Solange
Beatriz Mendes. Convidados: Alexandre Nogueira
(Bradesco e Presidente da Comissão de
Comunicação e Marketing) e Otávio Dias (CEO e
Sócio Diretor da Repense): realizada apresentação
pela agência Repense, escolhida pela Comissão de
Comunicação e Marketing, com proposta de campanha
que valorize o segmento de seguros no Brasil e
desperte a percepção de acessibilidade e o desejo de
ter seguro para quem ainda não o tem.

Assuntos Regulatórios
e Projetos da CNseg
Relator Convidado: Diretor-Executivo Alexandre
Leal: atualizados os seguintes assuntos: i) Consultas
Públicas Susep: encaminhadas manifestação do Setor
Segurador para as consultas públicas nºs 20 (LRS
- ressegurador local cujo propósito exclusivo), 21 e 22
(gestão de liquidez e alterações na regra do TAP, 23
(SRO - Política de Segurança e sigilo dos dados das
registradoras) e ii) IMK 2020 – Tema 2 (Resseguro):
retomada da discussão sobre o fim do direito de
preferência ao ressegurador local estabelecido na Lei
Complementar nº 126/2007.

Comissões Temáticas
Assuntos Fiscais
Presidente: Patrícia Rocha (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Data: 03/11
Assunto tratado:
> Debate com os representantes do escritório Bichara
sobre as propostas de emendas ao PL 3.887/2020.

Governança e Compliance
Presidente: Simone Negrão (Mapfre Seguros Gerais)
Microsoft Teams
Data: 09/11
Assuntos tratados:
> GT Auditoria Interna;
> GT PLDFT – eleição de novo coordenador;
> Atualizações regulatórias – publicações do período;
> Consultas Públicas em andamento;
> Outros assuntos.

Digitalização / Processos e
Tecnologia da Informação
(reunião extraordinária)
Presidentes: Elisangela Silva Nozaki (Liberty Seguros)
/ José Camilo Ciuffatelli (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 10/11
Assunto tratado:
> Case sobre a nova plataforma digital de vendas
online da Liberty Seguros.

Processos e Tecnologia da
Informação
Presidente: José Camilo Ciuffatelli (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 12/11
Assuntos tratados:
> Apresentação sobre PIX – Pagamento Instantâneo
Itaú BBA;
> SRO – demais ramos e próximos passos;

VOLTAR
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> Sandbox - Susep divulga projetos habilitados para
o Sandbox;
> Segurança Cibernética;
> Outros assuntos.

Comunicação e Marketing
(reunião extraordinária)
Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco Seguros)
Microsoft Teams
Data: 16/10
Assunto tratado:
>
Apresentação, pela agência Repense, de KVs
modificados com base nos feedbacks da Comissão,
em 14/10.

Atuarial / Administração e Finanças
/ Governança e Compliance /
Gestão de Risco / Resseguros /
Investimentos
Coordenadora: Luciana Dall’Agnol (CNseg)
Microsoft Teams
Datas: 17 e 19/11
Assunto tratado:
> Alinhamento às Consultas Públicas nºs 21 e 22.

Inteligência de Mercado
Presidente: Alex Korner (Santander Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 18/11
Assuntos tratados:
> Apresentação “Regulação do Open Banking” por
Ricardo Binnie | Pinheiro Neto Advogados;
> Apresentação dos GTs Analytics e Covid-19;
> Outros assuntos:
• Pesquisa GT PME – Fase 2;
• Atualização dos GTs Microsseguros e Segurês.

Seguros Inclusivos
Presidente: Eugênio Velasques (Bradesco Vida e
Previdência)
Microsoft Teams
Data: 23/11
Assunto tratado:
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> Debate sobre os pleitos do setor acerca dos marcos legal e regulatório dos microsseguros, com
a participação do Presidente da CNseg, Marcio
Coriolano.

Digitalização
Presidente: Elisangela Silva Nozaki (Liberty
Seguros)
Microsoft Teams
Data: 24/11
Assunto tratado:
> Início do projeto para elaboração de “guia de
boas práticas relacionados à guarda de documentos” onde serão registrados os entendimentos da
Comissão e demais stakeholders do tema em relação a aplicação dos critérios previstos na Circular
Susep nº 605/2020 e o Decreto nº 10.278/2020.

Assuntos Fiscais
Presidente: Patrícia Rocha (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Data: 25/11
Assuntos tratados:
> Análise das Propostas de Emendas ao PL
3.887/2020, destacadas em reunião de 03/11/2020;
> Relato do GT ISS – Missões Municipais;
> Tributação Indenizações não caracterizadas como
recomposição patrimonial.

Relações de Consumo
Presidente: vago
Microsoft Teams
Data: 26/11
Assuntos tratados:
> Apresentação de resultados do Mapeamento da
Jornada do Consumidor de Seguro Residencial Consultoria Archipelago;
> Presidência da Comissão;
> Apresentação de Projetos de Lei:
• PL (AM) nº 502/2019, do Deputado Adjuto Afonso
(PDT/AM), que dispõe sobre regra de limitação
de dia e horário para utilização de telemarketing
pelas empresas de telefonia móvel ou fixa, instituições financeiras, concessionárias de serviços de TV
a cabo, seguradoras, planos de saúde ou afins;
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• PL (PB) 2247/2020, da Deputada Pollyana Dutra
(PSB/PB), que dispõe sobre a obrigatoriedade das
empresas centrais de atendimento telefônico call
centers, serviço de atendimento ao cliente (SAC) e
congêneres, utilizarem o método de atendimento
de chamada de vídeo para pessoas surdas, no
âmbito do Estado da Paraíba.

Microsoft Teams
Data: 27/11
Assunto tratado:
> Palestra do professor Hélio Zilberstajn sobre o
cenário atual das relações trabalhistas e da negociação coletiva.

Gestão de Risco

> Outros assuntos

Resseguro
Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 26/11
Assuntos tratados:
> Apresentação da EY – Análise sobre o limite de cessão preferencial aos resseguradores locais;
> SRO – demais ramos;
> Assuntos em discussão no âmbito da FenSeg;

Presidente: Laurindo Lourenço dos Anjos (Itaú Vida e
Previdência)
Microsoft Teams
Data: 27/11
Assuntos tratados:
> Apresentação da EY sobre “O Futuro da Prevenção à
Lavagem de Dinheiro”
> SRO demais ramos;
> Relato da reunião realizada em 25/11 com a Susep
(ref. Consultas Públicas 21 e 22);
> Outros assuntos.

> Outros assuntos.

Investimentos (reunião conjunta com a
Comissão da FenaPrevi)
Presidente: Roberto Santiago Takatsu (HDI Seguros)
Microsoft Teams
Data: 26/11
Assuntos tratados:
> Análise da resposta da Susep ao OFÍCIO PRESI 19/20
(dúvidas relacionadas à Resolução CMN 4.444/2015);
> Projeto da Nova Norma de Investimentos: relato do
andamento do projeto realizado pela EY;
> IMK Tema 12 – Securitização de dívidas de Entes
Federativos: relato.

Recursos Humanos / Negociação
Sindical Patronal
Presidentes: Patrícia Coimbra (SulAmérica) e Renato
Luzzi (SulAmérica)

Obs.: A comissão de Governança e Compliance e o GT PLDFT foram
convidados para assistir à apresentação.

Ouvidoria
Presidente: Silas Rivelle Jr. (Unimed Seguradora)
Microsoft Teams
Data: 27/11
Assuntos tratados:
> Balanço das Ações da COV em 2020 e Planejamento
para 2021;
> Relatos:
• Minuta à Senacon notificando eventual aumento
de demandas do Setor no Consumidor.gov a partir
de 1º de janeiro de 2021;
• GT Decreto do SAC;
• SCD Ouvidorias.
> Outros assuntos.

Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, presidida por Antonio Trindade,
em 05 de novembro, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

VOLTAR
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Notícias do Presidente
Reunião do Conselho Diretor da CNseg: o
Presidente falou sobre os assuntos tratados na reunião de outubro, destacando a Lei Geral de Proteção
de Dados, o SRO – Seguro Garantia, atualizações no
Planejamento Estratégico da CNseg e o acompanhamento da Agenda Regulatória.

Reunião com a Susep sobre Consulta Pública nº
19 com a participação dos Presidentes das
Comissões Técnicas: destacou a presença da
Superintendente, Solange Vieira e, que foi uma oportunidade importante para o mercado esclarecer os
objetivos das sugestões que serão encaminhadas.

Pauta Deliberativa
Orçamento FenSeg para 2021: aprovada a previsão orçamentária da Federação para 2021, com ressalva, solicitando que alguns pontos fossem revistos. As adequações serão enviadas por e-mail para
aprovação final da Diretoria.
Representantes nas Comissões Temáticas da
CNseg: aprovados os nomes de Igor Karol Kulas
(Allianz) no lugar de Lara Sarzedas Murta (Allianz) na
Comissão de Digitalização e de Marta Maria Antunes
Castro (Itaú) no lugar de Antonio Pivato (Itaú) na
Comissão de Assuntos Jurídicos.

Consulta Pública Susep nº 19 - Seguros
Patrimoniais - Premissas, Observações e Quadro
de Sugestões: aprovadas na íntegra as propostas a
serem encaminhadas à Susep, de acordo com a
apresentação sobre a CP 19, feita por Sylvia Rocha,
Presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos da
FenSeg.
Conselho de Recursos do Sistema Nacional de
Seguros Privados – CRSNSP - Atuação e Propostas:
referendada a implantação do projeto com foco na
modernização, aperfeiçoamento e transparência
das ferramentas processuais para atendimento às
demandas do CRSNSP.

Pauta Informativa
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural: levado,
para conhecimento, o interesse do Diretor do
Departamento de Gestão de Risco do MAPA, Pedro
Loyola, em realizar evento virtual para as associadas da
FenSeg ainda em 2020 ou no início de 2021, o que contou com o apoio da Comissão de Seguro Rural. A
Diretoria também apoiou a realização.
Norma de Investimento – Participações:
Alexandre Leal (CNseg), Roberto Takatsu (Presidente
da Comissão de Investimentos da CNseg) e Marcelo
Lustosa (E&Y): apresentada a proposta da E&Y para
desenvolvimento de projeto com vistas a propor direcionadores para revisão da CMN 4.444/2015. O assunto
está sendo conduzido pela CNseg.
Consultas Públicas Susep nºs 21 e 22: Regulação
Prudencial – Participação: Alexandre Leal (CNseg):
apresentadas as principais características das CPs, que
tratam de diferentes temas da regulação prudencial,
alterando a Resolução CNSP nº 321/2015 e a Circular
Susep nº 517/2015.
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Sistema de Registro de Operações (SRO) Cronograma da Susep para implantação –
Participação: Alexandre Leal (CNseg): apresentado o
cronograma para implementação do SRO nos diversos
ramos de seguros gerais. Todos compartilharam a necessidade de reavaliação das datas assinaladas no citado
cronograma considerando a volumetria de riscos em
cada ramo e a simultaneidade de implantação.
Carta Circular Eletrônica nº 8/2020/DIR3/SUSEP
às Sociedades Supervisionadas Atualização da lista
de sanções sobre à Al-Qaeda e ao ISIL: divulgado o
teor da referida carta para conhecimento da Diretoria.
Ofício FenSeg nº 27/2020: Relatório da Comissão
Multidisciplinar - Adequação do Seguro Garantia ao
Programa Habitacional do Governo Federal: distribuído o relatório completo da Comissão Multidisciplinar
que trata do assunto. Como desdobramento de reuniões
com o Ministério de Desenvolvimento Regional, intermediadas pela Susep e, após ouvir representantes do setor
de construção, bem como agentes financeiros, essa
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Comissão Técnica Multidisciplinar se dedicou, neste
segundo relatório, ao estudo do Seguro Garantia e seus
eventuais pontos de melhoria, enfocando as mudanças
que trariam maior efetividade à conclusão das obras
públicas habitacionais no Brasil.

Demonstrações Financeiras: apresentadas
demonstrações financeiras de setembro/2020.

Estatísticas da Susep: apresentadas as estatísticas
até setembro /2020.

Seguro Garantia - Resposta da Susep à Consulta
FenSeg e Fenaber: divulgada a resposta da autarquia
sobre a Circular nº 577/2018, que será objeto de análise
por parte da Comissão de Crédito e Garantia.
Web Conference CIST/2020: divulgado o evento,
em 26 e 27/11, com a participação da Susep e da FenSeg
no painel que sobre as Consultas Públicas nºs 16 e
18/2020.

as

Assuntos Gerais
Substituição na Diretoria da FenSeg: o Diretor
Peter Rebrin (Zurich Seguros) se despediu dos demais
integrantes e informou que em seu lugar, Rafael Ramalho
deverá representar a Zurich Seguros.

Comissões
Riscos Patrimoniais Massificados
Presidente: Jarbas de Medeiros Baciano (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Data: 03/11
Assuntos tratados:
> Apresentação do relatório com os resultados do
projeto “Jornada do Consumidor”;
> Consulta Pública 19/2020
> Atualização do IP – Residencial - continuação;
> Planejamento para 2021;
> Assuntos gerais.

Transportes

Presidente: Thisiani Martins (XL Seguros)
Microsoft Teams
Data: 04/11
Assuntos tratados:
> Consulta Pública 19/2020;
> Planejamento para 2021;
> Assuntos gerais.

Presidente: Paulo Alves (Axa XL)
Microsoft Teams
Data:10/11
Assuntos tratados:
> SRO – Sistema de Registro de Operações –
Cronograma de Implantação;
> Consultas Públicas da Susep – Dúvidas ainda
existentes;
> Ação em tramitação no TRT-4ª Região (RS) –
Seguradoras pagarão dano moral coletivo de R$
1 MI por banco de dados ilícitos de motoristas
rodoviários;
> Gerenciamento de Riscos – Participação: Mirian
Alves (Coordenadora da Subcomissão);
> Combate à Fraude – RNS de Transportes;
> Assuntos gerais.

Prevenção e Combate à Fraude

Responsabilidade Civil Geral

Vice-presidente: Abelardo Guimarães (Bradesco)
Microsoft Teams
Data: 05/11
Assuntos tratados:
> Participação do Escritório Jurídico Zacarelli;
> Relatos das Subcomissões: Assistência 24h,
Automóvel, Patrimonial e Transporte;
> Assuntos Jurídicos;

Presidida por: Lilian Greco (Mapfre)
Microsoft Teams
Data: 12/11
Assuntos tratados:
> SRO – Sistema de Registro de Operações –
Cronograma de Implantação para os Seguros de
Danos;
> Consulta Pública nº 19 – Grupo Patrimonial;

Riscos Patrimoniais Grandes Riscos

VOLTAR

> Assuntos da GPCF;
> Assuntos gerais.
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> Exigência de seguro para acidentes em barragens Consulta ANEEL;
> Proposta de calendário e planejamento simplificado para 2021;
> Assuntos diversos.

Seguro Rural
(reunião extraordinária com
o Ministério da Agricultura)
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 12/11
Assuntos tratados:
> Subvenção Federal – Procedimentos Operacionais;
> Pagamentos;
> Capacitação em Seguro Agrícola – Reunião SNA;
> CNEC - Cadastro Nacional dos Encarregados dos
Serviços de Comprovação de Perdas e Aplicativo
PSR;
> Polígono Área Segurada;
> Reunião com as seguradoras em 04/12/2020;
> Comissão de corretagem.

Riscos de Crédito e Garantia
Presidente: Roque Junior (Junto Seguros)
Microsoft Teams
Data: 13/11
Assunto tratado:
> Seguro Fiança Locatícia.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Sylvia Rocha (SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 13/11
Assuntos tratados:
> Contrato DETRO X REBOCAR – Análise Jurídica;
> Registro de Operações de Seguro Garantia: O contrato de contragarantia não é obrigatório e não precisa ser enviado à Susep, mas pelo registro de operações, será obrigado a prestar informações sobre o
CCG. Isso não é contraditório?
> Lei (Goiás) nº 20.894, de 29 de outubro de 2020,
dispõe sobre normas protetivas aos consumidores
filiados às Associações de Socorro Mútuo no Estado
de Goiás - Jurídica;
> Assuntos gerais.
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Automóvel
(reunião extraordinária com a participação
somente dos membros efetivos)
Presidente: Walter Pereira (Zurich Brasil)
Microsoft Teams
Data: 16/11
Assunto tratado:
> Convênio Pátio RJ.

Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos
(Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 17/11
Assuntos tratados:
> IMK – Uma visão geral do tema – por Alexandre
Henrique Leal Neto (CNseg);
> SRO – Cronograma de implantação;
> Assuntos gerais.

Automóvel
Presidente: Walter Pereira (Zurich Brasil)
Microsoft Teams
Data: 18/11
Assuntos tratados:
> Convênio Pátio RJ;
> SRO – Sistema de Registro de Operações;
> Seguro Carta Verde;
> Projeto Sandbox;
> Assuntos de Sinistros;
> Itens Vigentes;
> Assuntos gerais.

Riscos de Engenharia

Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Microsoft Teams
Data: 19/11
Assuntos tratados:
> CP 19/2020 – conclusões;
> Apresentação dos trabalhos em desenvolvimento;
> Agenda de reuniões e plano de ação para 2021;
> SRO – cronograma de implantação;
> Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais Grandes Riscos
(reunião extraordinária)
Presidente: Thisiani Martins (XL Seguros)
Microsoft Teams
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Data: 23/11
Assunto tratado:
> Prazos de implantação do SRO.

Riscos de Crédito e Garantia
Presidente: Roque Junior (Junto Seguros)
Microsoft Teams
Data: 25/11
Assuntos tratados:
1ª parte Seguro de Crédito:
> Projeto APEX – nova reunião;
> Reunião com a Susep – Classificação de Seguro de
Crédito como Grande Risco;
> Reunião com os membros da FenSeg para discutir
edital referente a ABGF; e
> Crowding in do Setor Privado - roteiro para realização de conversas individuais acerca de novos
produtos.

2ª parte Seguro Garantia:
> Ofício endereçado à ANP – tratando da CP 10/2020;
> Retroatividade - OFÍCIO ELETRÔNICO Nº 754/2020/
GABIN/SUPERINTENDENTE/SUSEP
> GT Cosseguro atualização – João Girolamo;
> SRO - Atualização;
> MDR – Relatório do GT Multidisciplinar – atualização;
> CP 19/2020 – finalização
> Reunião com a Fenaber;
> Assuntos gerais.

Seguro Rural
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 30/11
Assuntos tratados:
> Subvenção Federal;
> Implementação de Polígonos;
> Limite por CPF.

Diretoria FenaPrevi
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Jorge
Pohlmann Nasser, em 12 de novembro, de forma remota, para tratar, entre outros assuntos, do
SRO e da previsão orçamentária para 2021. Na ocasião foi aprovado o Convênio com o Instituto de
Longevidade Mongeral Aegon (ILMA), como objetivo ampliar, desenvolver e difundir a cultura previdenciária e securitária.
Assembleia Geral Ordinária (AGO): Em 27 de novembro foi realizada, por meio eletrônico, a Assembleia Geral
Ordinária da FenaPrevi, tendo sido aprovada, por unanimidade, a previsão orçamentária para o exercício social de 2021,
bem como a indicação de Rodrigo Dias Martins Caramez (BrasilSeg) para membro da Diretoria Estatutária.

Comissões
Comunicação, Marketing e Eventos

Gestora do SIDE

Presidente: Henrique Dias (Seguros Unimed)
Vice-Presidente: Kelly Mitidiero (Mapfre)
Meio Remoto
Data: 10/11
Assuntos tratados:

Presidente: Reginaldo Herreira Ferraz (Bradesco Vida
e Previdência)
Microsoft Teams
Data: 17/11
Assuntos tratados:

> Apresentação do Prêmio Inovação em Seguros pela
CNseg/SUPEV;

> Novo Fluxo do SIDE;

> Plano de Comunicação para 2021.

VOLTAR

> LGPD;
> Melhorias e Backlog.
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Investimentos

Produtos de Risco

(reunião conjunta com a Comissão
de Investimentos da CNseg)

Presidente: Ana Flávia Ferraz (Bradesco)
Meio Remoto
Data: 30/11
Assuntos tratados:

Presidente: Vinicius Marinho Cruz (Bradesco)
Vice-Presidente: Jorge Ricca (BrasilPrev)
Meio Remoto
Data: 26/11
Assuntos tratados:

> Apresentação da Sejur/CNseg sobre IFPD e Dever
de informação ao segurado;

> Análise da resposta da Susep ao OFÍCIO PRESI 19/20
(dúvidas relacionadas à Resolução CMN 4.444/2015);
> Projeto da Nova Norma de Investimentos - Trabalho
realizado pela EY;

> Pesquisa Covid-19;
> Microsseguros;
> Balanço 2020 e planejamento para 2021.

> Relato do IMK Tema 12 – Securitização de dívidas de
Entes Federativos.

Diretoria FenaSaúde
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por João Alceu
Amoroso Lima, em 25 de novembro, por vídeo, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:
Temas regulatórios;

Temas jurídicos.

Comissões
Comunicação

GT COPISS

Presidente: Ranny Alonso (Amil)
Microsoft Teams
Data: 29/09
Assuntos tratados:

Coordenador: Jansen N. Pereira (FenaSaúde)
Microsoft Teams
Data: 10/11
Assuntos tratados:

> Preparação para o 4º Encontro de Comunicação da
Saúde Suplementar;

> Impacto da LGPD no Padrão TISS;

> Apresentação e discussão sobre a formatação do
evento;
> Apresentação das demandas de Comunicação.

Assuntos Assistenciais
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Data: 03, 10, 11, 16, 17/11
Assunto tratado:
> Rol - ciclo 2019/2020.

> Telesaúde;
> Mensagem de auditoria.

Contábil
Presidente: Haydewaldo Chamberlain (Bradesco)
Microsoft Teams
Datas: 09 e 17/11
Assuntos tratados:
> Contribuições para o Comitê Contábil/ANS Atualização do Plano de Contas ANS;
> Novos CPCs;
> Ajuste do PPA/ANS.

VOLTAR
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Relacionamento com Clientes

Relacionamento com Prestadores

Presidente: Andrea Fortes (Amil)
Microsoft Teams
Datas: 12 e 26/11
Assuntos tratados:

Presidente:
Tereza Villas Boas Veloso (Grupo
SulAmérica Saúde)
Microsoft Teams
Datas: 23/11
Assuntos tratados:

> Decreto SAC;
> Indicadores SAC.

Técnica de Saúde
Presidente: Luiz Celso Dias Lopes (Notredame/
Intermédica)
Microsoft Teams
Data: 17/11
Assuntos tratados:
> Planejamento estratégico- Definição dos eixos
estratégicos de atuação da comissão em 2021;

> Planejamento estratégico - Definição dos eixos
estratégicos de atuação da comissão em 2021;
> Atualização dos projetos de lei encaminhados à CRP.

Assuntos Assistenciais
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Data: 24/11
Assuntos tratados:
> Participação na Consulta Pública 81;

> Projetos de Lei;

> Reunião Técnica - CAMSS 24/11/20;

> GT COPISS;

> Planejamento estratégico da Comissão Assistencial
para 2021.

> GT NTRP;
> Testes Sorológicos;
> Taxa de Saúde Suplementar.
> CADOP - Contribuições para o cadastro de testes da
Plataforma do CADOP Web.

Ética
Presidente: Erika Fuga (SulAmérica)
Data: 18/11
Microsoft Teams
Assunto tratado:
> Temas apresentados pelas associadas em relação aos principais procedimentos auditados pelas
operadoras.

Solvência
Presidente: vago
Microsoft Teams
Data: 19/11
Assunto tratado:
> Publicação da Resolução Normativa RN nº 461/2020
– Capital de risco de crédito.

Comunicação
Presidente: Ranny Alonso (Amil)
Microsoft Teams
Data: 24/11
Assuntos tratados:
> Apresentação FSB (Campanha Telemedicina e Oncos
Orais);
> 4º Encontro de Comunicação;
> Planejamento estratégico 2021;
> Calendário de reuniões para 2021;
> Ações de comunicação.

Odontológica
Presidente: Roberto Seme Cury (Odontoprev S/A)
Data: 26/11
Microsoft Teams
Assuntos tratados:
> Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS);
> FormRol;
> Planejamento estratégico
Odontologia para 2021;

da

Comissão

de

> Constituição do GT de Odontologia no COPISS;

VOLTAR
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Participação da FenaSaúde em eventos do setor
Workshop Revisão do Decreto do
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Tema: Fala dos reguladores e do setor regulado: participação na revisão do decreto
Palestrante: Vera Valente
Data: 1º/10/2020

FIS2020 Digital
Tema: A Saúde na Colômbia e seu Modelo de
Financiamento
Debatedora: Vera Valente
Data: 09/11/2020

VI Jornada de Seguros e Benefícios –
CVG RS
Tema: Cenário da saúde suplementar diante da pandemia e as lições aprendidas no período
Palestrante: João Alceu Amoroso Lima
Data: 09/11/2020

23º Congresso Internacional UNIDAS
Tema: Desafios e Oportunidades para o Futuro da Saúde
– Pós 2020
Palestrante: João Alceu Amoroso Lima
Data: 11/11/2020
Tema: Novas Perspectivas da Saúde - 2020 com divisor
de águas
Palestrante: Vera Valente
Data: 13/11/2020

CONAHP 2020: Lições da Pandemia:
desafios e perspectivas para o sistema
de saúde
Tema: “Como estabelecer modelos assistenciais integrados, com foco no paciente, num momento de crise como
a pandemia da Covid-19”
Moderador: João Alceu Amoroso Lima
Data: 18/11/2020

Webinar FenaSaúde

Webinar CONESSP

Tema: Novos modelos de negociação na saúde
suplementar
Moderadora: Vera Valente
Data: 24/11/2020

Tema: Covid-19: Lições aprendidas e perspectivas
Palestrante: João Alceu Amoroso Lima
Data: 10/11/2020

Lançamento Frente Parlamentar Mista
Telessaúde
Convidado: João Alceu Amoroso Lima
Data: 26/11/2020

Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, em 18
de novembro, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Deliberações
Associação Rio Grande de Capitalização S.A;
Provisão complementar Susep;
Aprovação proposta orçamentária 2021;

VOLTAR

Cronograma SRO;
Reunião técnica Susep – planejamento estratégico emergencial.
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Conhecimento
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural: levado,
para conhecimento, o interesse do Diretor do
Departamento de Gestão de Risco do MAPA, Pedro
Loyola, em realizar evento virtual para as associadas da
FenSeg ainda em 2020 ou no início de 2021, o que contou com o apoio da Comissão de Seguro Rural. A
Diretoria também apoiou a realização.

Temas relevantes: a Diretoria tomou conhecimento
dos temas relevantes que estão sendo discutidos junto
à CNseg e Comissões Técnicas, que afetam o mercado
de capitalização;

Assembleia Geral Ordinária em 20/11, com a
seguinte pauta:
• Aprovação Orçamento 2021;
• Substituição de membros Diretoria;
• Associação Rio Grande Capitalização S.A.

Dados estatísticos: apresentados os dados estatísticos do mercado de capitalização de setembro de 2020;

Execução orçamentária: apresentadas receita e
despesas da Federação de janeiro a outubro de 2020;

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

Comissões
Produtos, Atuarial e de Tecnologia

Jurídica e de Controles Internos

Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 11/11
Assuntos tratados:

Presidente: Simone Moregola (Liderança
Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 23/11
Assuntos tratados:

> Provisões Técnicas;
> Relato reunião Susep (15.10.2020);
> Andamento do GT atuarial - Pronunciamento IBA;
> Consulta pública nº 21 (altera a Resolução CNSP nº
321) e Consulta Pública nº 22 (altera a Circular Susep
nº 517);
> Relato Comissões CNseg.

Comunicação
Presidente: Roberta Andrioli (Brasilcap)
Microsoft Teams
Data: 12/11
Assuntos tratados:
> Pesquisa - Renovação/Contratação da agência de
publicidade;

> Relato do GT de PLs;
> LGPD - Dr. Mário Viola, atualidades.

Administração e Finanças
Presidente: Katia Varges (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams
Data: 27/11
Assuntos tratados:
> Relato dos membros da CAFIS/CNseg;
> Relato dos membros da CINV/CNseg;
> Atualização de status: Provisões técnicas e Consultas
Públicas nºs 21 e 22/2020;
> GT Multidisciplinar - Dívida Subordinada.

> Minuta do aditivo do contrato;
> Relato CCM CNseg.

VOLTAR
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Notícias
Otávio de Noronha e Paulo de Tarso Sanseverino; e do
médico Roberto Albuquerque, sendo mediado pelo
editor da Revista Justiça & Cidadania, Tiago Sales.

3º Seminário Jurídico de Seguros tem
início debatendo as coberturas do seguro
de vida e os questionamentos levados ao
Com o objetivo, na visão do Presidente da CNseg,
Marcio Coriolano, de “reduzir as assimetrias de informações entre o Poder Judiciário e os agentes da cadeia de
valor do setor de seguros”, teve início, em 4 de novembro, o 3º Seminário Jurídico de Seguros, realizado em
parceria entre a CNseg e a Revista Justiça & Cidadania e
apoio da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB),
da Escola Nacional da Magistratura (ENM), da Escola
Nacional de Formação de Magistrados (Enfam) e da
Associação de Juízes Federais (Ajufe).

VOLTAR

A terceira edição de Seminário Jurídico de Seguros
teve mais dois encontros: em 11 de novembro, o
debate foi sobre o “Rol de Procedimentos em Saúde
Suplementar”, com participação dos ministros do
Superior Tribunal de Justiça Luis Felipe Salomão e Paulo
Dias de Moura Ribeiro, do Procurador-Geral da Agência
Nacional de Saúde Suplementar, Daniel Tostes, e dos
professores Gustavo Binenbojn (Faculdade de Direito/
UERJ) e Denizar Vianna (Faculdade de Ciências Médicas/
UERJ).
E, o último debate, em 18 de novembro, o tema foi
“O Impacto da Repercussão Geral do STF – REXT
827.996/PR – Tema 1011 nas ações de Seguro
Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação”,
contou com a participação dos Ministros do STJ, Ricardo
Villas Bôas Cueva e Gurgel de Faria, do sócio fundador
do Escritório Fleichman Advogados, Gustavo Fleichman
e do Procurador-Geral da Superintendência de Seguros
Privados (Susep), Igor Lins da Rocha Lourenço.
Confira as coberturas clicando no nome dos painéis ou
assista à integra dos debates no canal da Justiça &
Cidadania no YouTube.

Em seu discurso de abertura, transmitido em tempo
real pelo canal da Justiça & Cidadania no YouTube, o
Presidente da CNseg afirmou que a ainda baixa penetração do seguro no Brasil, em comparação a “países
mais maduros”, ocorre pelas nossas características de
nação ainda jovem, e de um país de rendas médias,
com grandes disparidades sociais. Entretanto, ressaltou
Coriolano, durante esse período de pandemia, os seguros vêm provando a sua importância, amparando muitas milhares de pessoas vítimas de toda a espécie de
infortúnios e “fazendo o Brasil se voltar cada vez mais
para o sistema securitário como protagonista da preservação e avanço do processo civilizatório, calcado no
mutualismo”.

A alta, de 0,6% no acumulado de nove meses, fez a arrecadação de prêmios totalizar R$ 197,8 bilhões até setembro (sem saúde suplementar e DPVAT) - contra 0,8%
negativo até agosto. “A primeira taxa positiva no acumulado do ano mostra preferências do consumo de seguros. E pode evoluir ainda mais até o final do ano”, ressalta
o Presidente da CNseg, Marcio Coriolano.

Logo em seguida, e após as palavras de abertura do
Presidente do STJ, o Ministro Humberto Martins, teve
início o painel abordando as “Incapacidades nos seguros de pessoas, na visão do STJ”, com a participação
do Presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos da
CNseg, Washington Luis Silva; dos Ministros do STJ João

Em seu editorial da nova edição da Conjuntura CNseg,
Marcio Coriolano afirma que “mesmo lenta, a recuperação da economia brasileira em vários setores e a manutenção dos níveis de confiança refletem favoravelmente
no desempenho do setor de seguros, desta vez em
setembro, mês que encerra o penúltimo trimestre do

Conjuntura CNseg nº 32: quarto mês
consecutivo de alta do setor de seguros
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ano”. Setembro foi o quarto mês consecutivo de alta do
setor no comparativo com o mesmo mês do ano passado. Na comparação de setembro com o mesmo mês
de 2019, a alta de prêmios foi de 11,9%, superando as
taxas ano contra ano de julho (4,3%) e de agosto (7,3%).
“O resultado credencia o setor a estar entre as atividades
que podem fechar o ano com a receita positiva, apesar
da pandemia, que fez seu resultado submergir entre abril
e maio, e, desde então, recupera-se, de forma acelerada
até em algumas modalidades, e deixa cristalino o sentimento de aversão a riscos da sociedade e seu esforço
em se proteger financeiramente dos infortúnios por meio
dos seguros”, observa o Presidente da CNseg.
Os números convergem até aqui para um bom desfecho
favorável, mostra a publicação. Na variação acumulada
de 12 meses até setembro, por exemplo, a taxa foi de
3,4% positivos, mantendo um ritmo de desaceleração
pequeno (queda de 0,3 ponto sobre agosto, de 3,7%).

total de prêmios dos seguros. Seguiram-se os ramos
Crédito e Garantias, Patrimonial e Habitacional “todos
eles captando as atuais circunstâncias econômicas que
orientaram as preferências de consumidores para suas
residências, para o crédito para o investimento em
imóveis”, comenta Marcio Coriolano.
Nos seguros de benefícios, houve comportamento distinto entre os ramos. Nos Planos de Acumulação (VGBL),
houve queda de 2,1%, ao passo que, nos seguros de Vida
Risco (coberturas de morte, invalidez e doenças), houve
avanço de dois dígitos (11,7%) até setembro. Os dados de
sinistralidade, comparando-se os nove meses de 2019 e
mesmo período de 2020, mostram redução no segmento
de Danos e Responsabilidades, de 53,1% para 48,5%,
influenciada pela redução de acidentes e roubos no ramo
de Automóveis. Já no ramo de Vida Risco, a sinistralidade,
que vinha agravando, estabilizou-se (34,1% e 34,4%, respectivamente), mostrando perda de tração do aumento
dos óbitos e situações de invalidez e doenças.

No acumulado do ano em nove meses, por exemplo, a maior evolução ocorre no segmento de Danos e
Responsabilidades, com alta de 4,2%, enquanto o segmento de Cobertura de Pessoas decresceu 0,6% e, em
Capitalização, houve recuo de 2,5%.
No segmento de Danos e Responsabilidades, contribuíram positivamente os seguintes ramos: Marítimos
e Aeronáuticos e Rural, ambos com 30,1%, Grandes
Riscos (28,0%) e Responsabilidade Civil (22,7%),
embora sejam setores com ainda pouca expressão no

Jornal Valor Econômico informa que
o setor segurador pode fechar o ano
com avanço de 3%
O jornal Valor Econômico publicou, em 10 de novembro, matéria informando que a indústria de seguros
pode fechar o ano com avanço de 3%. De acordo com
o Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, ouvido pelo
jornal, o mês de setembro marcou a virada da arrecadação para o terreno positivo, visto que, até agosto, o setor
vinha de uma queda anual de 0,8%.
A reportagem informa também que as receitas das seguradoras atingiram R$197,783 bilhões no acumulado até
setembro, mês em que a receita foi de R$ 24,4 bilhões.

VOLTAR

De acordo com a matéria, baseada nos dados fornecidos pela CNseg, em setembro, Crédito e Garantia foi o
segmento com maior destaque, com alta de 308,7%. Já o
Seguro Viagem teve uma queda de 81,39%.
O Presidente da CNseg declarou que “enquanto as projeções mostram uma queda do PIB em torno de 5% neste
ano, a indústria de seguros deve crescer 1% no pior cenário e até 3% no melhor (...) apesar das dificuldades, o setor
conseguiu manter uma produção razoável e resultados
bons, o que mostra que temos um mercado solvente”.
A matéria na íntegra pode ser lida pelos assinantes do
site do Valor Econômico clicando aqui.
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como legado o uso massivo de recursos tecnológicos,
focando em prevenção e promoção de saúde, atenção
básica, e empenho, tanto do setor público quanto do
privado, em propiciar maior acesso e qualidade de vida
à população”, declarou.

Solange Beatriz participa de painel
do Fórum Inovação Saúde
Os tópicos sobre o esforço extenuante do SUS e das
operadoras de saúde durante o combate à Covid19, as perspectivas de futuro desses dois pares e os
desafios para as mulheres alcançarem postos de liderança foram destacados pela Diretora de Relações de
Consumo e Comunicação da CNseg, Solange Beatriz
Palheiro Mendes, no painel “O papel das mulheres
na transformação da saúde”, promovido pelo Fórum
Inovação Saúde (FIS), que se encerrou em 11 de
novembro e teve como tema central "Repensando a
saúde Brasileira".
Solange Beatriz avaliou positivamente a atuação do
SUS e da saúde privada, ressaltando que a pandemia
impactou todos os setores, exigindo, contudo, ainda
mais dos esforços da área de saúde.
Em seu diagnóstico, a Diretora da CNseg afirmou que
a saúde como um todo tem desafios importantes pela
frente. A seu ver, a Lei 9.656, que de fato incorporou
avanços enormes na proteção dos beneficiários, precisa ampliar ainda mais o acesso da população.
Entre “os enormes desafios”, Solange Beatriz destacou: a inflação médica desenfreada – no mundo e
no Brasil muito acima de qualquer Índice de Preço ao
Consumidor; o envelhecimento da população e suas
consequências na transição demográfica e etária. Ou
ainda, o fenômeno da transição epidemiológica, agora
em grau exponencial com o avanço de vírus, como a
Covid-19. Acrescente-se à relação de problemas, desequilíbrio na renda das famílias, crises econômicas que
afetam empresas e empregos, ao lado dos avanços
tecnológicos, que tradicionalmente oneram os custos
das operadoras, mas agora cooperam para viabilizar
o acesso à população. “Espero que esta crise deixe
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Outro tema pontuado por Solange Beatriz foi o desempenho das mulheres no mercado de trabalho, sobretudo o caminho para conduzi-las à liderança. Para ela,
as mulheres vêm obtendo conquistas, cada vez mais
espaço no mercado de trabalho, são mais escolarizadas, mas o caminho é árduo, longo, longuíssimo. “As
mulheres precisam inspirar outras mulheres a serem
corajosas, conscientes, confiantes. Eu acredito que a
liderança feminina é diferente da masculina. E que precisamos manter as nossas características, diferenças.
Afinal, temos de ter coragem para fazer diferente, se
somos líderes,” assinalou.
Leia no Portal da CNseg a cobertura do evento e, para
assistir ao debate na íntegra, clique aqui.

Sustentabilidade é matéria de capa da
nova edição da Revista de Seguros
Um mundo entre dilemas e soluções emergentes é
apresentado na nova edição da Revista de Seguros,
enquanto a vacina redentora da Covid-19 é ainda
uma promessa. A urgência da preservação sanitária e
ambiental é tema da reportagem de capa e trata do
renovado interesse dos conceitos de melhores práticas ambientais, sociais e de governança (ASG ou ESG,
na sigla em inglês). E das enormes implicações desse
avanço sobre os atuais modelos de negócios. Adesões
a esses princípios começam a receber prioridade global e apoio importante no País.
A reportagem situa o setor de seguros nesse contexto
de mudanças, tendo em vista a perspectiva de critérios
mais seletivos de riscos e política de investimento em
linha com os princípios ASG. “Há um entorno transformador para mitigar não só novas crises sanitárias, mas
também para fortalecer os conceitos de melhores práticas ambientais, sociais e de governança, de enorme
repercussão na vida das pessoas, das empresas e dos
modelos de negócios”, assinala o Presidente da CNseg,
Marcio Coriolano
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A pandemia produz um paradoxo econômico: desemprego e mercado informal em trajetórias opostas, contrariando a regra de estar em linha em períodos de
crise econômica. O desemprego em alta não chega
a ser uma boa notícia, mas saber que, ainda assim,
houve uma queda de 24% da pobreza, quando mensuradas todas as fontes de renda (auxílio emergencial, aposentadoria, trabalho e programas sociais), é
algo reconfortante em dias de tantas incertezas. Em
números, são 15 milhões de pessoas que cruzaram a
linha da pobreza. Esses enigmas são tratados na entrevista exclusiva dada pelo economista Marcelo Neri, da
Fundação Getulio Vargas.

Econômica, para esquadrinhar o futuro pós-pandêmico
no País. Um futuro ainda mais desafiante para educação, segmento estratégico castigado pelas regras do
isolamento social e perda de renda dos provedores. O
aumento da inadimplência no ensino superior privado
passou de 15% para 40%, em média, e, nas escolas de
educação infantil, um número elevado fechou as portas. A nova edição avalia a evolução do marco regulatório de seguros e aborda ainda a reforma tributária e
os riscos de oneração do seguro.

Mas não há dúvidas: emprego e renda, duas variáveis
afetadas pela pandemia e estratégicas para o setor de
seguros, precisam recuperar a trajetória positiva. Quais
os caminhos para os severos danos produzidos? A
convite da Revista de Seguros, os economistas Marcos
Hecksher (Ipea), Hélio Zylberstajn (USP) e Sérgio Vale
(MB Associados) refletem sobre o tema. Na receita da
retomada, investimentos em infraestrutura e continuidade das reformas estruturais.
Reportagem importante reúne especialistas de múltiplas disciplinas, como Neurociência e Psicologia

CNseg, disseminando conceitos
sobre seguros há quase 70 anos
O Centro de Documentação e Memória do Mercado
Segurador (CEDOM) tem como missão resgatar, tratar, preservar e disponibilizar registros documentais e
informações históricas da Confederação Nacional das
Seguradoras e de instituições integrantes do mercado
segurador brasileiro.

deve ter seguro”. A campanha apresentava eventos
que tiveram ampla repercussão mundial e contaram
com cobertura de seguro, como a agressão à Pietà, de
Michelangelo, em 21 de maio de 1972, e a queda da
ponte de Tacoma, nos EUA, em julho de 1940.
Quer saber um pouco mais sobre isso? Acesse o site do
CEDOM e leia a matéria completa.

Contando com cerca de 100 mil registros sobre a atividade de seguros, entre documentos textuais, iconográficos, audiovisuais, peças tridimensionais e depoimentos, o
CEDOM também tem em seu acervo matérias de jornais
e anúncios antigos sobre seguro, que ajudam a contar a
história da atividade.
Entre todo esse material, encontram-se os anúncios
da campanha realizada há 45 anos pela CNseg (então
Fenaseg), que tinha como tema “Tudo que é importante

VOLTAR
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Uma retomada, aliás, já exibida nos números de setembro do mercado, mês da virada para o terreno positivo
no acumulado do ano, enquanto a maioria das atividades econômicas ainda em dificuldades.

Seguro: resiliente na crise e mais forte
na recuperação
O Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, afirmou que
o setor de seguros superou agruras em um ano ameaçador e reforçou atributos estratégicos para permanecer sólido durante e após a pandemia. Agora colhe os
frutos de iniciativas relevantes, como a colheita digital,
e se prepara para um ciclo mais dinâmico de negócios a
partir de 2021. Suas considerações foram feitas na abertura da última etapa do evento Conexão Futuro Seguro,
promovido pela Fenacor, Sincors e Escola de Negócios e
Seguros e encerrado em 12 de novembro.
Entre os atributos do setor, Marcio Coriolano destacou a
reconhecida solvência, a concorrência crescente, a criatividade em soluções e o progresso tecnológico. E mais:
lideranças, gestores e equipes experientes, preparadas
e de excelência; representações institucionais organizadas, transparentes e combativas; uma rede de distribuição que “nenhum outro País pode sonhar”; a solidariedade do mutualismo e o espírito de servir.
Para ele, o seguro, colocado à prova nos últimos oito
meses da pandemia, suplantou rótulos, como o de setor
atrasado, e encerra o ano enfileirado entre atividades
modernas, competitivas e avançadas tecnologicamente.
Confiança incondicional, adquirida ou renovada dos
clientes, que enxergam o seguro como proteção para
pandemias e outros problemas de uma era de incertezas, e seguradores, corretores e profissionais de seguros
prontos para responder demandas e sonhos dos segurados estabelecem um elo perfeito à evolução contínua
do mercado, na opinião de Marcio Coriolano.
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Ainda assim, 2020 será lembrado como ano que dificultou o retorno a uma taxa anual de crescimento de dois
dígitos, a exemplo de 2019. “Todos os ramos de seguros cresceram em 2019 e conquistamos uma evolução
real de inéditos 9%”, lembrou ele, para quem, não fosse
a eclosão da pandemia, o setor provavelmente superaria uma taxa de crescimento de 12% neste ano, possibilidade emperrada após dois meses difíceis (abril e
maio) e uma gradual recuperação a partir daí. “Desde
então, o mercado de seguros reage positivamente, principalmente nos Ramos de Vida, Residencial, Crédito e
Garantias, Rural”, pontuou.
Em um ano em que a crise de mobilidade, seguida de
severa recessão, refletiu-se duramente em setores chaves para o seguro, como o de veículos, comércio e serviços, o retorno gradual das atividades permite uma reação dos ramos de seguros proporcional aos segmentos aos quais se destinam as coberturas, criando boas
expectativas.
Embora severa, a crise econômica brasileira seria ainda
mais profunda, não fosse a rede de socorro a empresas e famílias a cargo do governo. “O baque seria inimaginável”, declarou. Ele também pontuou o papel
relevante do órgão regulador durante a pandemia. “A
Susep, depois de alguns iniciais acenos regulatórios que
preocuparam, recuperou uma agenda de desburocratização historicamente pedida pelo setor segurador.
Como está ocorrendo nos seguros de grandes riscos e
massificados. E com regras de proporcionalidade e de
melhor alocação de ativos. A modernização regulatória
tem facilitado nossa travessia”, sinalizou.
Por fim, há os efeitos da revolução silenciosa do mercado (fusões, incorporações, venda de carteiras não
estratégicas, acordos para diversificar produção entre
grupos outrora concorrentes), cuja consequência foi
ampliar o número de empresas-líderes e disponibilizar
novos produtos e serviços, destacou Marcio Coriolano.
Confira a mensagem do Presidente da CNseg proferida no evento.
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Pandemia impulsiona microsseguros

O jornal Valor Econômico publicou em 12 de novembro
uma matéria sobre como a pandemia tem impulsionado
o microsseguro, um produto de baixo custo que ajuda a
suprir lacunas de proteção de população de baixa renda.

microsseguro é de 100 milhões de brasileiros.
Os assinantes do jornal Valor Econômico podem ler a
matéria na íntegra clicando aqui.

“Quando a gente se depara com uma situação tão dura
como é a pandemia, isso desperta a população para
a questão do risco e para as escolhas que devem ser
feitas. E o medo atacou todo mundo indistintamente,
não teve estrato de renda, nem classe social”, afirma
o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, ouvido na
matéria. Estimativas dão conta de que o potencial
da população que hoje poderia ser alcançada pelo

Conjuntura CNseg destaca
desafios para retomada de
crescimento em nova edição
A 33ª edição da Conjuntura CNseg confirma que a
vacina contra a Covid-19 é prioritária para reduzir
fragilidades fiscais, a insegurança dos investidores, o
dólar alto, e, enfim, colocar o mundo no ciclo de retomada do crescimento. Inclusive, o seguro.
A publicação brinda seus leitores com informações qualificadas sobre a conjuntura econômica, disponibiliza
dados sobre o comportamento de algumas das principais atividades produtivas, avalia o desempenho do setor
segurador até setembro e incorpora novas palavras do
seguro e da economia na coluna Glossário.
São 54 páginas que, de antemão, deixam claro que a
saída do choque sem precedentes provocado pelas crises sanitária e econômica será mais lenta e repleta de
incertezas sem a vacina para proteger vidas, negócios e a
confiança dos investidores. Isso porque existem ainda riscos emergentes (como lockdowns, déficits públicos crescentes e cobrança de prêmios de riscos maiores nas taxas
de juros) que se acumulam e tornam complexo prever o
comportamento da economia brasileira em 2021.

do desempenho mais positivo de setores chave, como
automotivo e construção. No exterior, a segunda onda da
pandemia em curso em países europeus e nos Estados
Unidos é motivo de alerta.
Na parte do comportamento positivo do setor segurador até setembro, esta edição complementa análises que
já foram objeto da Conjuntura CNseg nº 32, publicada
com o Editorial dos dados de setembro. Constata-se
recuperação e o setor cravou seu quarto mês seguido de
alta - deixando para trás um segundo trimestre de forte
perda, de 13,8% sobre o mesmo período de 2019. Apenas
em setembro, a receita consolidada de seguros, contribuição de previdência e faturamento de previdência ou
de capitalização avançou 11,9% em relação ao mesmo
mês de 2019, subindo para mais de R$ 24.4 bilhões. No
acumulado do ano até setembro, foram quase R$ 198
bilhões, alta de 0,6% sobre o mesmo período de 2019.

Apesar das incertezas, a economia brasileira apresentou comportamento forte no terceiro trimestre, fruto
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às medidas emergenciais temporárias, incluindo auxílio emergencial, cessão de crédito, torna, hoje, difícil
antever como se comportará a economia brasileira
em 2021.

Webtec da CNseg avalia primeiros
sinais de retomada econômica
para o setor de seguros
A economia brasileira enfrenta agora desafios inéditos
para voltar a crescer. Justamente para identificar os riscos à frente, a Confederação Nacional das Seguradoras
(CNseg) reuniu especialistas no webtec “O setor de
seguros e os primeiros sinais de retomada econômica",
em 19 de novembro. “O principal propósito do encontro foi demonstrar o elo entre a economia e o seguro,
e sua dependência à produção, ao emprego e à renda
para ganhar tração”, assinalou o economista do Comitê
de Estudos de Mercado da CNseg, Pedro Simões, que
moderou o encontro. Participaram também Ana Flávia
Ribeiro Ferraz, Gerente Departamental da Bradesco
Vida e Previdência e Presidente da Comissão de
Produtos de Risco da FenaPrevi; a economista Luana
Miranda, Pesquisadora da Área de Pesquisa Aplicada da
FGV/IBRE, e Thisiani Martins, Presidente da Comissão
de Riscos Patrimoniais e de Grandes Riscos da FenSeg.
Em sua apresentação, a economista Luana Miranda
lembrou que, em virtude da pandemia que enfraqueceu setores econômicos importantes e comprometeu
milhões de postos de trabalho, aportes do governo
foram necessários para ajudar empresas e pessoas.
Os desembolsos foram importantes para impedir uma
recessão ainda mais severa, mas pioraram as contas
públicas e colocou mais pressão sobre o equacionamento do déficit fiscal.
Após um segundo trimestre complexo, o PIB do
terceiro deu fortes sinais de recuperação, algo que
melhorou a confiança dos agentes. Mas a dependência
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Ela projeta uma expansão de 3,5% no próximo ano,
mas reconhece que não é algo muito significativo por
ter uma base comprimida, em razão da recessão de
2020. Os problemas da economia não são recentes.
Fragilizada desde a última crise econômica (2014/2016,
com perda de 8% do PIB no período de 11 trimestres),
a economia brasileira conviveu com baixas taxas de
crescimento na sequência e, atropelada pela pandemia declarada em março, teve contração de 12% em
apenas dois trimestres de 2020, sem recuperar-se das
perdas causadas pela pandemia, ao contrário do que
ocorreu no passado, mesmo parcialmente.
Há muitas variáveis que podem abreviar um crescimento duradouro ou pelo menos retardá-lo. O risco
fiscal e a inflação são duas das variáveis mais importantes. A questão fiscal, explosiva, pode afetar a recuperação dos empregos e renda, afugentar investimentos e manter o dólar elevado, ao se aproximar de 100%
do PIB. O câmbio, por sua vez, pode colocar ainda mais
lenha no viés de retomada da inflação. Sem contar que
um ambiente pouco amigável para os negócios pode
atrapalhar diversas atividades de serviços, o segmento
mais afetado pela pandemia.
Thisiani Martins, Presidente da Comissão de Riscos
Patrimoniais e de Grandes Riscos da FenSeg, reconhece a complexidade do cenário econômico e imagina
que as modalidades e ramos de seguros de Danos e
Responsabilidades vão avançar de forma desalinhada,
seguindo a lógica de mercado aos quais se destinam
as coberturas. Esse comportamento de crescimento
heterogêneo também tende a permanecer nos seguros de Vida e nos planos de acumulação. Segundo
Ana Flávia Ribeiro Ferraz, Gerente Departamental da
Bradesco Vida e Previdência e Presidente da Comissão
de Produtos de Risco da FenaPrevi, enquanto os planos
de acumulação ainda buscam seu ponto de equilíbrio,
após uma sequência de resgates ocorridos no começo
da pandemia, o seguro de Vida segue uma trajetória
mais confortável. Quando todos estarão na rota de
crescimento, não só os seguros de Pessoas, mas os
Danos e Responsabilidade, ainda não há respostas.
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Solange Beatriz lista as precondições
para novos saltos do microsseguro
A Diretora-Executiva da Confederação Nacional das
Seguradoras (CNseg), Solange Beatriz Palheiro Mendes,
concorda que Brasília é o ponto de partida para produzir uma arrancada consistente dos seguros inclusivos
(ou microsseguros) no País nos próximos anos. Ela participou do painel de abertura “O início do microsseguro
no Brasil”, da 1ª Conferência Nacional de Microsseguros,
ao lado do Presidente da Fenacor, Armando Vergilio, e
do ex-Procurador da Susep, Marcello Bittencourt, na
manhã desta terça-feira (24). Para Solange Beatriz, as
diretrizes do PLC 59/2015, em tramitação no Senado,
podem servir de base para os futuros debates.
Embora anteveja alguma dificuldade para haver renúncia fiscal em prol dos seguros inclusivos nesse momento,
em virtude dos gastos extraordinários gerados pela
pandemia aos cofres públicos, há enormes benefícios
de colocar sob o guarda-chuva dos seguros parcelas
significativas da população. “É uma escolha de Sofia,
dependerá um trabalho árduo de convencimento do
governo e do Parlamento, mas não há dúvidas de que o
fomento dos seguros inclusivos agrega valor e desonera
o Estado de muitos encargos”, afirmou ela, destacando
o caráter social da atividade.
Como exemplo, Solange Beatriz destacou o caso do IOF
cobrado no seguro de Vida, que era um dos obstáculos históricos para seu crescimento. Sua alíquota, por
meio de tratativas do mercado, resultou no Decreto
5.172/04 que reduziu o IOF (Imposto Sobre Operações
Financeiras) para o Ramo Vida, de 7% para 2%, chegando à alíquota zero (0%) em 2006, com repercussão
positiva na comercialização desses produtos do Ramo
Vida.
Já Armando Vergilio assegurou que o microsseguro
ainda não existe no Brasil, porque seu marco regulatório
é incompleto. “O microsseguro não é um meio seguro
que você paga meio prêmio para ter meia indenização.
Não pode ser confundido com um micronegócio. É, na
verdade, um macronegócio, que necessita de escala e
de uma distribuição massificada e diversificada. Logo,
o microsseguro precisa de um marco regulatório específico. Só dessa forma vão surgir corretores especializados, com grandes estruturas de distribuição”, adiantou
Armando Vergilio,
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A seu ver, a atual conjuntura é um ótimo momento
para discutir mudanças para o pleno estabelecimento
do microsseguro, que, entre outros pontos, reclama
desoneração fiscal e regulatória, flexibilização de pagamento- o PIX é uma ótima ferramenta por não embutir
custos-canais de acesso variados, sobretudo o digital,
celeridade no pagamento das indenizações (“ocorreu,
pagou”) e valores para ser economicamente viável.
O procurador do Governo Federal Marcello Bittencourt
assinalou que, no plano global, a indústria de seguros é incentivada pelos governos, porque cumpre um
importante papel de retroalimentar as economias. São
mais de 30 trilhões de dólares movimentados em reservas técnicas- só no Brasil são R$ 1,2 trilhão-, lembrou
ele, para quem normativos pró-mercado podem trazer extraordinárias contribuições ao bem-estar social.
Como exemplo, citou a cobertura de R$ 30 mil por
morte ou, em caso de desemprego, parcelas de R$ 1 mil
por mês pelo prazo de um ano, já disponíveis nas linhas
de produtos de microsseguros.
Confira mais da cobertura do painel no Portal da
CNseg.

Webinar da Susep promove a educação
securitária como fator de proteção inclusiva
e de melhores escolhas do consumidor
O Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, participou
em 25 de novembro do webinar "O papel do regulador
e do setor de seguros em tempos de crise”, promovido
pela Susep, dentro da 7ª Semana Nacional de Educação
Financeira (ENEF).
Contando também com a participação do Diretor de
Supervisão de Conduta da Susep, Rafael Scherre; do
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Coordenador-Geral de Consultoria Técnica e Sanções
Administrativas
do
DPDC/SENACON,
Leonardo
Albuquerque Marques; e da sócia da consultoria em
seguros e resseguros Demarest, Marcia Cicarelli, que
atuou como moderadora, o evento teve início com
Coriolano apresentando um panorama da CNseg e do
setor segurador, que em 2019 movimentou 489 bilhões
de reais e possui 1 trilhão e 400 bilhões em reservas,
fazendo dele, individualmente, o maior gerador de poupança interna no Brasil.
Em seguida, de modo a caracterizar a resiliência dos
seguros em termos práticos, o Presidente da CNseg
mostrou com gráficos e dados que nos últimos 10 anos
o setor segurador cresceu sempre mais que o PIB, independente dos cinco ciclos econômicos que associou,
chegando hoje a uma participação de 6,7% do produto
nacional, o que também ajuda a alavancar a economia.
Entretanto, por ser um setor sensível à variação da
produção, emprego e da renda, também é impactado
em momento de crise, a exemplo do atual, em que a
massa salarial da população caiu 5,9%. Assim, disse ele,
as seguradoras têm ampliado seus esforços na busca
por oferecer produtos mais adequados para as necessidades dos consumidores. Consumidores que, apesar
da diminuição da renda, estão mais conscientes de seus
direitos e exigentes. Para isso, ele defende um esforço
para permitir que a vasta gama de material produzido
sobre educação securitária possa chegar ao grande
público. Citando o Presidente do Banco Central na sua
abertura da 7ª Semana ENEF, disse que “conteúdo sobre
os seguros, já temos muito, e o desafio crítico agora é
fazê-lo chegar aos públicos que interessam”, pedido que
haja uma “coalizão” entre o regulador, as empresas e o
sistema de proteção do consumidor para esse objetivo.

CNseg e Federações na 7ª Semana
Nacional de Educação Financeira
A 7ª Semana Nacional de Educação Financeira ocorreu
entre os dias 23 e 29 de novembro, com a promoção de
diversas ações educacionais gratuitas, por meio virtual,
com o objetivo de disseminar a educação financeira,
securitária, previdenciária e fiscal, por parte de diversas
instituições públicas e privadas. O tema dessa edição foi
“Resiliência financeira: como atravessar a crise?”.
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Não por outra razão, disse Marcio Coriolano, um dos
temas estratégicos da CNseg é o seu Programa de
Educação em Seguros que, além de já ter produzido
muito material impresso em forma de livretos, cartilhas
e outras publicação, também possui uma rádio, a Rádio
CNseg, que desde a sua inauguração em 2016, já produziu mais de 1.600 programas e 80 horas de conteúdo.
O presidente da CNseg abordou também o que ele resumiu “como o setor se enxerga” nessa quadra atual de
crise epidemiológica e econômica e no futuro próximo.
Ele apresentou um esquema circular com cinco desafios
e providências: o ambiente da demanda por seguros; a
experiência do novo cliente; a comunicação do setor com
a sociedade; o ambiente competitivo; e o ambiente econômico geral e setorial. Com o resumo, buscou esclarecer que, ao mesmo tempo em que o momento histórico
muda e mudará paradigmas de toda a ordem do setor
de seguros, este já demonstrou estar preparado para a
retomada do desenvolvimento da proteção securitária.
Confira a cobertura completa do webinar no Portal da
CNseg.

Ao longo desse período, a Rádio CNseg e O Canal
Seguro no YouTube divulgaram uma série de sete podcasts com especialistas indicados pelas Federações
associadas sobre Seguro de Automóveis, Seguro
Residencial, Seguro de Garantia Estendida, Seguro de
Vida, Seguro de Acidentes Pessoais, Planos e Seguros
de Saúde e Títulos de Capitalização. Os temas tiveram
como princípio “7 coisas que você deve saber antes de
contratar o seu seguro, plano de previdência ou título
de capitalização”, com o objetivo de fazer as pessoas
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escolherem o produto mais adequado ao seu perfil.
O SeguroCast é o podcast da Rádio CNseg, uma iniciativa do Programa de Educação em Seguros da
Confederação Nacional das Seguradoras, lançado em
2016 com o objetivo de levar conhecimento estruturado
e informações qualificadas e compreensíveis à sociedade em geral.
Confira abaixo a íntegra das entrevistas:
•

23/11 - Seguro Residencial - Jarbas Medeiros e
Magda Truvilhano (Comissão de Riscos Patrimoniais
Massificados da FenSeg)

•

24/11 - Seguro Garantia Estendida - Luis Reis
(Comissão de Garantia Estendida da FenSeg)

•

25/11 - Títulos de Capitalização - Carlos Alberto
Corrêa (Diretor-executivo da FenaCap)

•

26/11 - Plano de Previdência - Sandro Bonfim
(Comissão de Produtos por Sobrevivência da
FenaPrevi)

•

27/11 - Saúde Suplementar - Vera Valente
(Diretora-executiva da FenaSaúde)

•

28/11 - Seguro Auto - Walter Pereira (Comissão de
Automóvel da FenSeg)

•

29/11 - Seguro de Pessoas - Ana Flavia Ferraz
(Comissão de Produtos de Risco da FenaPrevi)

Presidente da CNseg participa da
solenidade Destaques do Ano do CVG- RJ

O esforço e a dedicação de entidades como o Clube de
Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) em prol do
desenvolvimento dos seguros de Pessoas e Benefícios
foram destacados pelo Presidente da Confederação
Nacional das Seguradoras (CNseg), Marcio Coriolano, e
reconhecidos como responsáveis, em boa medida, por
torná-los uma realidade no País, colocando entre os
mais relevantes do mercado.
Em mensagem de vídeo veiculada na solenidade
Destaques do Ano do CVG, ocorrida nesta quinta-feira
à noite, 26, para distinguir profissionais de maior protagonismo no desenvolvimento do segmento de Pessoas,
Marcio Coriolano lembrou que a qualificação adequada
dada a corretores de seguros e técnicos pelo CVG habilita esses profissionais a identificar as reais necessidades
de proteção dos clientes, colocando-os sob o guarda-chuva dos seguros pessoais.
Sobre a pandemia, ele disse que a Covid-19 criou desafios inéditos para gerações de brasileiros e que está ajudando a consolidar o comportamento de aversão a riscos. Para Marcio Coriolano, os números do setor mostram que “estamos a caminho de uma recuperação mais
rápida que imaginávamos. No acumulado até setembro,
houve uma virada para a trajetória positiva. E podemos
fechar o ano com uma taxa de cerca de 3%.”
Ele acrescentou que “os seguros de Vida estão entre os
mais resilientes, recuperando-se, mês a mês, da generalizada queda ocorrida entre abril e maio, talvez os
meses mais agudos da pandemia.”
Marcio Coriolano finalizou sua mensagem dizendo
que “é com essa confiança que adentraremos o ano de
2021, com a certeza de que os seguros de Pessoas estarão, novamente, na preferência da população brasileira.
Contamos com os senhores, membros do CVG”, concluiu.
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como promover quebras estruturais nas séries temporais, tema fundamental na análise estatística e na
econométrica. Já no Boxe Regulatório, um artigo trata
da nova abordagem de Gestão de Risco de Liquidez
proposta pela Susep, cujos impactos ainda são mensurados pelas comissões temáticas da Confederação
Nacional das Seguradoras.

Conjuntura CNseg nº 34 destaca avanço
do Seguro Cibernético e detalha a
Saúde Suplementar na pandemia
As razões do extraordinário aumento de venda dos
seguros cibernéticos no País, a proposta de novas
alternativas de pagamento de benefícios em previdência e vida por sobrevivência da longevidade, como
a capacidade da saúde suplementar ajudou a manter
o bom funcionamento de toda a cadeia produtiva de
Saúde durante a pandemia e a retomada dos títulos de
capitalização estão entre os temas de Destaques dos
Segmentos da Conjuntura CNseg nº 34.
São 23 páginas que incluem outros assuntos relevantes nas demais seções. No Boxe Estatístico, avalia-se
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O papel da Autoridade Nacional de Proteção de
Dados, fundamental para implementação da Lei Geral
de Proteção de Dados e necessária à integração com
reguladores do mercado Seguro, é o tema do Boxe
Jurídico. No Boxe de Relações de Consumo, as muitas inovações regulatórias ocorridas nessa matéria são
detalhadas, a começar da Resolução CNSP nº 382, que
trata das principais práticas de conduta no relacionamento com os clientes.
No Boxe de Produção Acadêmica, os leitores poderão se debruçar sobre uma variedade de temas, desde
impactos das fusões e incorporações no mercado
segurador, passando pelo desempenho financeiro
das operadoras brasileiras à luz do modelo Fleuriet ou
sobre a importância das operadoras na demanda da
prestação dos serviços assistenciais, chegando ao uso
da tecnologia para monitorar os motoristas de carro.
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