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Conselho Diretor

A reunião do Conselho Diretor da Confederação das Seguradoras, presidida por Marcio Sêroa de Araujo
Coriolano, no dia 16, tratou, entre outros, dos seguintes assuntos:

Notícias do Presidente
• Visita do CEO da MAPFRE SegurosDR&RQVHOKR'LUHWRU: dados cumprimentos ao CEO da MAPFRE
Seguros, Fernando Pérez-Serrabona.
• Participação no 1º Congresso Regional Centro-Oeste e Minas dos Corretores de Seguros
(Congrecor): relatada a participação do presidente da CNseg na mesa de abertura e em painel de
debates do 1º Congrecor, realizado em 2 e 3 de maio, em Uberlândia (MG).

Notícias das Federações
• FenSeg | Relator Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade: foi relatada, dentre outros
assuntos, a reunião realizada com a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, sobre
o projeto da nova lei de licitações, que substituirá a Lei nº 8.666/93, e as estatísticas do segmento de
seguros gerais.
• FenaCap | Relator Marcelo Gonçalves Farinha: atualizadas as estatísticas de capitalização e noticiado que, no dia 28 de abril, o mercado de capitalização passou a contar com duas novas modalidades: a Filantropia Premiável e o Instrumento de Garantia, criadas por meio das Circulares Susep
nº 569 e 576/18.
• FenaSaúde | Relator João Alceu Amoroso Lima: compartilhados, dentre outros, os assuntos regulatórios acompanhados pela Federação e as estatísticas da saúde suplementar. Também foi informado
que o 4º Workshop de Regulação de Análise de Impacto Regulatório, promovido pela FenaSaúde,
será realizado em 30 de maio, na CNseg, com transmissão pela internet.
• FenaPrevi | Relator Jorge Pohlmann Nasser: relatada a visita realizada por representantes da
FenaPrevi à nova administração da Susep, em 10 de maio, bem como compartilhadas as
estatísticas do segmento de vida e previdência privada aberta.

Nova Governança da CNseg: aprovada a instalação do Conselho de Gestão a ser composto por representantes dos Grupos Bradesco (Vinicius Albernaz), Banco do Brasil Seguros (Bernardo Rothe), Grupo Caixa
Seguradora (Gabriela Ortiz), SulAmérica (Gabriel Portella), Grupo Porto Seguro (Jayme Garfinkel), Grupo
Zurich (Edson Franco) e Grupo Itaú-Unibanco Seguros.
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Representação Institucional: referendada a representação da CNseg nos seguintes fóruns:
Comitê Nacional de Educação Financeira da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF): Marcio
Coriolano (titular) e Solange Beatriz Palheiro Mendes (suplente); Comissão Permanente da ENEF: Pedro
Henrique Pinheiro (titular) e Bernardo Graciolli Moreira Barroso (suplente); Grupo de Apoio Pedagógico
da ENEF: Solange Beatriz Palheiro Mendes (titular) e Pedro Henrique Fernandes Pinheiro (suplente);
Conselho Administrativo da Associação de Educação Financeira do Brasil: Solange Beatriz Palheiro
Mendes (titular) e Pedro Henrique Pinheiro (suplente); Comissão Intrassetorial de Sustentabilidade e
Meio Ambiente da Febraban: Solange Beatriz Palheiro Mendes; e Conselho Deliberativo do Instituto
Ação Pela Paz: Solange Beatriz Palheiro Mendes.
Sistema de Registro de Operações: aprovado o posicionamento da CNseg sobre a minuta de
Resolução CNSP que cria o Sistema de Registro de Operações (SRO), objeto da consulta pública
n° 002/2019 da Susep.

Comissões
Temáticas

Relações de Consumo
Presidente: Aura Rebelo (Prudential do Brasil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 02/05
Assuntos tratados:
• Apresentação da nova presidente da Comissão;
• 5ª Celebração do Dia do Ouvidor e Dia
Internacional do Consumidor: avaliação do evento;
• Colóquios de Proteção do Consumidor de Seguros:
»» Reuniões de monitoramento – São Paulo e
Minas Gerais;
»» Reuniões paralelas sobre seguros vendidos
por correspondentes financeiros – São
Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul;
»» 2º Ciclo de Colóquios de Proteção
do Consumidor de Seguros – reunião
extraordinária conjunta das Comissões de
Relações de Consumo e de Ouvidoria em
10/05;

• 6ª Semana ENEF:
»» Chamada para planejamento das ações das
empresas;
»» Programação das ações da CNseg;
• 9ª CONSEGURO e 9ª Conferência de Proteção do
Consumidor de Seguros, de 04 e 05 de setembro
– Brasília/DF:
»» Propostas de temas e palestrantes.
• GT Comunicação: relato sobre a reunião realizada
em 15/04 e próximos passos;
• GT SAC: pedido de contribuições ao Decreto nº
6.523/08;
• GT Varejo: Curso Responsible Insurance (CNseg e
OIT) : pesquisa de demanda e planejamento;
• Relato sobre as reuniões do GT de Proteção de
Dados da CNseg;
Outros assuntos.
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Investimentos
Presidente: Roberto Takatsu (HDI Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 03/05
Assuntos tratados:
• Norma de Investimentos para Seguros e Planos de
Risco - Formação do GT com pedido de indicações
e planejamento;
• Resolução CMN nº 4.444 - Dúvida sobre aplicação
em Fundos;
• Cartilha de Investimentos - Proposta de alteração
da Questão 14.

Processos e Tecnologia da Informação
Presidente: José Camilo Ciufatelli (Tokio Marine)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 08/05
Assunto tratado:
• Apresentação pela Superintendência de
Negócios da CNseg do novo produto
“Enquadramento Veicular”.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Washington L. B. da Silva (Zurich Minas
Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 08/05
Assuntos tratados:
• Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6123
contra a Lei (PE) nº 16.559/19, que consolidou
diversas leis estaduais pernambucanas sobre
relações de consumo, criando o Código
de Defesa do Consumidor do Estado de
Pernambuco;
• Sistema de monitoramento de decisões
judiciais pela CNseg;
• Edital de Consulta Pública Susep nº 02/19 –
Minuta de Resolução CNSP que cria o Sistema
de Registro Eletrônico das Operações das
Sociedades Seguradoras, Entidades Abertas
de Previdência Complementar, Sociedades de
Capitalização e Resseguradores Locais (SRO);
• Notícias GT LGPD;
• Notícias da tramitação da Medida Provisória

•
•

•

•

•

nº 869/18, que alterou dispositivos da LGPD,
e da Audiência Pública que teve lugar no
Senado Federal, em 17/04, que debateu o
compartilhamento e a proteção de dados na
saúde e na pesquisa científica, em razão das
emendas apresentadas ao inciso II do § 4º do
art. 11 da LGPD;
Legislação:
Lei Complementar nº 166/19 - Altera a Lei
Complementar nº 105/01e a Lei nº 12.414/11,
para dispor sobre os cadastros positivos de
crédito e regular a responsabilidade civil dos
operadores;
Medida Provisória nº 881/019 - Institui
a Declaração de Direitos de Liberdade
Econômica, estabelece garantias de livre
mercado, análise de impacto regulatório e dá
outras providências;
Decreto nº 9759/19 - Extingue e estabelece
diretrizes, regras e limitações para colegiados
da administração pública federal;
Projeto de Lei do Estado de São Paulo
nº 374/19, que obriga as seguradoras de
veículos automotivos a publicar em seus sites,
periodicamente, a lista dos veículos excluídos
de sua cobertura.

GT da Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Videoconferência: RJ/SP
Datas: 08, 15 e 22/05
Assuntos tratados:
• Análise, à luz da LGPD, da minuta da Resolução
CNSP que cria o Sistema de Registro Eletrônico das
Operações das Sociedades Seguradoras, Entidades
Abertas de Previdência Complementar, Sociedades
de Capitalização e Resseguradores Locais (SRO);
• Atualização da tramitação da Medida Provisória
nº 869/18, que alterou dispositivos da Lei Geral
de Proteção de Dados;Análise dos artigos 49 a
65 da LGPD, que dispõem sobre: (i) boas práticas
e governança, (ii) sanções administrativas, (iii)
Autoridade Nacional de Proteção de Dados, (iv)
Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e
da Privacidade e (v) disposições finais e transitórias.
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GTGT
IFRS/Processos
e Tecnologia
dada
IFRS/Processos
e Tecnologia
Informação
(reuniões
conjuntas)
Informação
(reuniões
conjuntas)
Coordenador: Gustavo Tintel (CNseg)
Videoconferência: RJ/SP
Datas: 06, 08, 13 e 20/05
Assunto tratado:
• Apresentação de fornecedores para avaliação do
mercado das principais soluções e ferramentas
para implantação do IFRS 17, nos aspectos
atuarial e contábil:
»» 06/05- Addatics (RSM);
»» 08/05 - Ernst & Young;
»» 13/05 - FIS’ (Prophet);
»» 20/05 - Willis Towers Watson (Resq, Risk
Agility).

Ouvidoria
Presidente: Silas Rivelle Jr. (Unimed)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 13/05
Assuntos tratados:
• Resultado das eleições para a presidência da
Comissão;
• Relatório de Atividades das Ouvidorias 2018:
previsão de lançamento: julho/19;
• Plataforma Consumidor.gov:
»» Reunião do Comitê Gestor da plataforma;
»» Pesquisa Susep sobre empresas aderentes;
»»Termo de Cooperação com a Fundação
Procon/SP;
• Encaminhamento ao Coremec dos Indicadores das
Ouvidorias;
• Ofício de Fiscalização da Susep;
• Relato do GT - Manual de Boas Práticas das
Ouvidorias;
• 6ª Semana Nacional de Educação Financeira;
• Atualização do Guia de Acesso às Ouvidorias e
Pesquisa sobre Atendimento aos Procons;
• Apresentação dos Indicadores do Relatório da
Ouvidoria da Brasilprev;
• Indicação de temas para rodadas de benchmark na
Comissão;
• Propostas de Aperfeiçoamento e Atualização do
Decreto nº 6.523/08 (Decreto do SAC);
• Curso Responsible Insurance (CNseg e OIT):
Pesquisa de Demanda e Planejamento;

• Consulta Pública Susep nº 02/19 - Supervisão
Eletrônica (SRO);
• Outros assuntos.

Governança e Compliance
Presidente: Simone Negrão (Mapfre)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 14/05
Assuntos tratados:
• Criação pelo Estado de Pernambuco de Código
Estadual do Consumidor com regras específicas
para seguros e respectivo ingresso de ADI pela
CNseg;
• GT para interpretação e aplicação da Lei 13.709
(LGPD);
• GT - Tratamento dos ofícios recepcionados pelas
Seguradoras – atualização;
• Atualização sobre AIR - demanda da Susep
para elaboração do ciclo de palestras para
futura estrutura da autarquia referente à análise
de impacto regulatório - aderência à Medida
Provisória nº 881/19, que institui a Declaração
de Direitos de Liberdade Econômica, estabelece
garantias de livre mercado, análise de impacto
regulatório e dá outras providências;
• CP 02/2019 – SRO;
• Atualização sobre os GTs Permanentes instituídos
no âmbito da Comissão:
»» GT Governança Corporativa – coordenadora:
Thaís Andrade (relato Luciana Dall'Agnol);
»» GT PLDFT – coordenadora: Raquel Gonçalves;
»» GT Compliance – coordenadora: Cassia
Monteiro;
»» GT Auditoria Interna – coordenador: Vagner
Leite;
»» Seminário de Controles Internos /
CONSEGURO 2019;
• Outros assuntos.

Atuarial
Presidente: Marcos Spiguel (Prudential do Brasil)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 15/05
Assuntos tratados:
• Eleição do presidente da Comissão;
• Sistema de Registro de Operações - SRO:
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»» Avaliação técnica/operacional da Comissão da
CP 02/2019;
• IFRS 17/CPC 50:
»» Relato do GT;
»» Pedido de sugestão à Audiência Pública do
CPC 50;
• Extinção da Comissão Atuarial da Susep:
»» Novo cenário.

Recursos Humanos
Presidente: Patricia Coimbra (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 21/05
Assuntos tratados:
• Apresentação da nova coordenadora da Comissão
de Recursos Humanos, Ana Claudia Salles Cardoso;
• Recolhimento da Contribuição Assistencial e MP nº
873/19;
• Política de Remuneração Susep - extinção da
Subcomissão de Riscos da Susep e andamento do
tema;
• Relatos:
»» GT Remuneração - reunião 10/05;
»» GT Relações Trabalhistas com foco no eSocial
- reunião 15/05;
• 9ª CONSEGURO, de 04 e 05 de setembro, em Brasília.
• Curso Responsible Insurance (CNseg e OIT) pesquisa de demanda e planejamento.

Inteligência de Mercado
Presidente: Alex Korner (Santander Capitalização)
Data: 28/05
Videoconferência: RJ/SP/BSB
Assuntos tratados:
• Avisos gerais;
• Oportunidades e Ameaças da China | PUC-Rio;
• Grupos de trabalho 2019;
• Apresentações das empresas da Comissão –
Brasilprev.

Assuntos Fiscais/Atuarial/GT IFRS 17
(reuniões conjuntas)
Data: 30/05
Teleconferência: RJ/SP
Assunto tratado:

• Discussão das considerações do mercado em
relação à minuta do CPC 50 – Contratos de
Seguros (IFRS 17).

Sustentabilidade e Inovação
Presidente: Fátima Lima (Mapfre)
Data: 31/05
Videoconferência: RJ/SP
Assuntos tratados:
• Universidade de Queensland – TCFD e Política de
Investimento;
• Conferência Brasileira de Mudança do Clima:
apresentação do Instituto Ethos a respeito da
Conferência Brasileira de Mudança do Clima;
• GT 3: Riscos Emergentes - atualização da pesquisa
de Riscos Emergentes e proposta de painel para a
CONSEGURO;
• Reunião da Comissão Intrassetorial de
Sustentabilidade: relato da reunião com as
congêneres que participam da Comissão
Intrassetorial de Sustentabilidade;
• GT 2: Relatório de Sustentabilidade do Setor de
Seguros 2018 - relato do status de produção
do Relatório e da call de ajustes realizada pelo
GT e proposta de programação para evento de
lançamento do Relatório;
• Eventos de sustentabilidade - proposta de
formatação de um Sustainable Insurance Roadmap
para o Brasil, a ser lançado na CONSEGURO e
proposta de um dia de evento para seguros na
LATAM Regional Roundtable da UNEP FI;
• GT 5: Inovação – Política de Investimentos
Responsáveis – apresentação do case da Brasilprev
de Investimentos Responsáveis;
• Semana Nacional de Educação em Seguros,
Previdência e Capitalização - relato da realização
da Semana Nacional de Educação em Seguros,
Previdência e Capitalização como parte da Semana
ENEF;
• Workshop Responsible Insurance - convite para
workshop a ser realizado pela CNseg em parceira
com OIT sobre Responsible Insurance;
• Outros assuntos.
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A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, presidida por Antonio Trindade, no
dia 9, tratou, entre outros, dos seguintes assuntos:

Palavras do Presidente
Agradeceu a presença de todos e comentou os principais tópicos abordou na reunião de 17/04 com a
superintendente da Susep, Solange Vieira. São eles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrutura da Susep;
Apólice Eletrônica;
Venda de seguros por meios remotos;
Seguro DPVAT;
Garantia de Obrigações;
Seguros Paramétricos;
Nichos Diferenciados;
Seguro Rural (Proagro);
Seguros Corporativos (Cláusulas Particulares);
D&O para o setor público.

Relato dos Presidentes das Comissões Técnicas da FenSeg
Participaram da reunião os presidentes das Comissões de Riscos Patrimoniais Grandes Riscos, de Seguro
Habitacional e de Seguro Rural. Os principais tópicos abordados foram:
• Comissão de Riscos Patrimoniais Grandes Riscos - Presidente: Thisiani Martins (Axa XL):
»» Evolução dos Prêmios – últimos 10 anos;
»» Eventos realizados em 2017 e 2018;
»» Circulares Susep nº 560/17(Lucros Cessantes) e nº 565/18 (Riscos Nomeados e Riscos Operacionais);
»» Desafios e Oportunidades para 2019: Clausulados “taylor–made”; Cosseguro; Dependência de
Resseguro; Cyber Risk/Cyber Silent; Barragens e outros assuntos técnicos.
• Comissão de Seguro Habitacional – Presidente: Lincoln Peixoto (Caixa Seguradora):
»» Atualização da Res. CNSP nº 205/09;
»» Curso Básico de Seguro Habitacional em parceria com a Escola Nacional de Seguros;
»» Para 2019: Organização do 3º Seminário do Seguro Habitacional;
»» Acompanhamento dos seguintes temas no Judiciário e no Legislativo: RSP 1.694.257/STJ – Prazo
prescricional decenal; Abusividade de cláusula – segurado com mais de 59 anos; PL nº 6.546/16 –
tomadores acometidos por neoplasia maligna; PL nº 9.995/18 e PL nº 8.556/17 – quitação de 100% da
dívida para policiais civis e militares e também para bombeiros militares.
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• Subcomissão de Linhas Financeiras – Coordenador: Gustavo Galrão (Argo)
»» Workshop sobre Riscos Cibernéticos.
• Comissão de Seguro Rural – Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine):
»» Comparativo dos Resultados – 2017 e 2018;
»» Representatividade por Ramo – segmento Agrícola;
»» Ranking por Prêmio Ganho/Número de Seguradoras Atuando;
»» Atuação em entidades do setor;
»» Marco Regulatório (subvenções governamentais; Susep; Tributação e Fundo de Catástrofe);
»» Proagro.

Pauta Deliberativa
• Nichos Diferenciados de Mercado – Plano de Ação;
• Propostas de Temas para Relacionamento com a Imprensa - a Diretoria decidiu dar início ao trabalho
pelos seguintes temas: Seguro Automóvel / Atividade Irregular / Residencial / Seguro de Garantia
Estendida;
• Comissão de Seguro Rural – Contratação de consultor;
• Composição das Comissões Temáticas da CNseg – Aprovada a substituição de Leonardo di Loreto
(Allianz) por Adriana Japyassu Valentim (Allianz) na Comissão de Inteligência de Mercado.

Pauta Informativa
•
•
•
•
•

Status do Plano de Regulação da Susep: Ramo Transportes / Ramo Automóvel;
Posse da Diretoria da CNseg e Federações – 09/05/19, em São Paulo;
Demonstrações Financeiras – Orçado e Realizado – Janeiro e fevereiro/2019;
8º Encontro de Resseguros – 08 e 09/04/19;
Apresentadas as estatísticas da Susep – Fevereiro/2019.

Comissões
Prevenção e Combate à Fraude
Vice-presidente: Abelardo Guimarães (Bradesco)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 02/05
Assuntos tratados:
• Relatos dos GTs: Patrimonial, Assistência 24h
e SQF;
• Assuntos Jurídicos;
• Assuntos da GPCF;
• Adesão de novas seguradoras à Comissão.

Assuntos tratados:
• Resolução nº 369 – discussão do tema;
• Impressão sobre o Manual de Boas Práticas
do Varejo;
• Atualização do tema - “Simplificação do Bilhete
de Roubo e Furto”;
• Discussão sobre “Semana de Educação
Financeira” 2019;
• Assuntos gerais.

Garantia Estendida & Affinity

Riscos Patrimoniais Massificados

Presidente: Luis Henrique Meirelles Reis (Zurich
Minas Brasil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 03/05

Presidente: Jarbas de Medeiros Baciano
(Porto Seguro)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 07/05
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Assuntos tratados:
• RNS – Patrimoniais – análise de relatórios;
• Discussão - IP Residencial - atualização;
• Discussão - IP Empresarial - atualização;
• Eventos Climáticos – janeiro e fevereiro de 2018
e 2019;
• Acompanhamento do Plano de Ação 2019;
• Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais Grandes Riscos
Presidente: Thisiani Martins (XL Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 08/05
Assuntos tratados:
• Eleição do vice-presidente da Comissão;
• Qualidade de Risco – Metalúrgica – Paula Tassi
(Allianz) - manutenção;
• Seguros para Barragens - manutenção;
• Cyber Risk – evento em desenvolvimento para ser
realizado em 18 de junho;
• Nova Lei Geral de Proteção de Dados e seus
impactos no segmento de grandes riscos
- manutenção;
• Cláusula de rateio - Diego Martins (Tokio Marine)
- retomar estudos;
• Acompanhamento do Plano de Ação/2019;
• Assuntos gerais.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Sylvia Rocha (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 10/05
Assuntos tratados:
• Consulta Pública nº 02/19: cria o Sistema de
Registro Eletrônico das Operações das Sociedades
Seguradoras, Entidades Abertas de Previdência
Complementar, Sociedades de Capitalização e
Resseguradores Locais (SRO);
• Planos de ação solicitados pela Susep para
devolução do custo de apólice nos contratos de
seguro emitidos em 2013 e com início de vigência
em 2012;
• Carta Susep sobre a irretroatividade de seguro
judicial;
• Licitações Públicas – Cláusulas de
inadimplemento contratual da seguradora por

negativa de cobertura;
• Atualização do parecer acerca das cooperativas,
associações e proteção veicular;
• Cadastro Positivo – Visão dos bureaus de dados;
• Assuntos gerais.

Transportes
Presidente: Paulo Robson Alves (XL Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 14/05
Assuntos tratados:
• Desembaraço de Mercadorias sobre Águas;
• Atualização Circular Susep nº 354/07;
• Seguro de RCTA-C - o modal aéreo como
subcontratado do transportador rodoviário?
Casos que não têm registro na ANAC, a apólice
de Transporte Nacional tecnicamente é a melhor
saída?
• Embargo Econômico - a Susep tem pedido para
retirar a “Exclusão de Cobertura para Países com
Embargo Econômico”?
• Circular nº 586, averbação para RCF-DC;
• Guia de Boas Práticas – em fase final
(impressão);
• Atualização PLC nº 75 (PL nº 4860);
• Subcomissão de Sinistros de Transportes;
• Subcomissão de Gerenciamento de Riscos;
• Subcomissão de Aeronáuticos e Cascos
Marítimos;
• Evento Transportes;
• Encontro sobre os Sinistros de Avaria Grossa;
Navios: Maersk Londrina e Grande América;
• Assuntos diversos.

Automóvel
Presidente: Eduardo Dal Ri (SulAmérica)
Data: 15/05
Videoconferência: RJ/SP
Assuntos tratados:
• Ações do Mercado Segurador;
• Tabela FIPE;
• Assuntos da Subcomissão de Sinistros;
• Reuniões com a Susep sobre Seguro Auto:
Plano de Regulação;
• Assuntos gerais.
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Responsabilidade Civil Geral

Estratégica de Seguros Corporativos

Presidente: Marcio Guerrero (HDI Global)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 16/05
Assuntos tratados:
• Apólices para Barragens (verificar o clausulado do
exterior/divulgar alguns esclarecimentos no âmbito
das seguradoras);
• Catástrofes Naturais (chuvas, alagamentos etc.) –
unificação do entendimento do mercado;
• Outros assuntos.

Presidente: Luiz Felipe S. Vasconcellos (Tokio
Marine)
Data: 28/05
Presencial: SP
Assuntos tratados:
• Proposta da Fenaber para padronização das
informações a serem prestadas pelas seguradoras;
• Cosseguro - continuidade;
• Consulta Pública nº 2/19 – Registro Eletrônico das
Operações;
• Clausulado – Apólices em Excesso - continuidade;
• Nichos diferenciados – criação de GT;
• Pool de seguros/resseguros – Riscos Nucleares;
• Assuntos gerais:
»» Súmula nº 632 em contratos de seguro
regidos pelo Código Civil, a correção
monetária sobre a indenização securitária
incide a partir da contratação até o efetivo
pagamento.

Seguro Rural
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Data: 16/05
Videoconferência: RJ/SP
Assuntos tratados:
• Relatos dos Grupos de Trabalho:
»» GT Equipamentos e Penhor Rural
»» GT Assuntos Susep
»» GT RNS
• Subvenção Federal:
»» GT Agrometeorologia - MAPA
• Subvenção Estadual;
• Instituto PensarAgro;
• Assuntos gerais.

Riscos de Crédito e Garantia
Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Data: 23/05
Videoconferência: RJ/SP
Assuntos tratados:
• Andamento/discussão do PL nº 6814/17 (apensado
ao PL nº1292/95) com a presença do presidente da
FenSeg e dos resseguradores;
• Ofício nº 23/19/SUSEP/DICON/CGCOM/COSET “Esclarecimentos sobre conduta das seguradoras
nas apólices de Seguro Garantia Judicial e Seguro
Garantia Judicial para Execução Fiscal”;
• Atualização de I. S. nas Garantias Judiciais;
• Consulta Pública nº 02/19 – Registro Eletrônico
das Operações;
• Assuntos gerais.

Riscos de Engenharia
Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Data: 28/05
Presencial: SP
Assuntos tratados:
• Discussão dos membros sobre evento “Mediação
e Arbitragem” – definir data e programação;
• Leg02/03 x Equipamentos/máquinas protótipos –
definição do escopo pelo líder do GT e definição
de prazos para entrega do trabalho;
• Clausulado diferenciado para Obras Grupo I definição do escopo pelo líder do GT e definição
de prazos para entrega do trabalho;
• Engenharia de Riscos (boas práticas) - definição
do escopo pelo líder do GT e definição de prazos
para entrega do trabalho;
• RC Empregador – definição do escopo e
ajuste com o presidente da Comissão de
Responsabilidade Civil Geral;
• Assuntos gerais.
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Diretoria FenaPrevi
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Jorge Pohlmann
Nasser, no dia 15, tratou, entre outros, dos seguintes assuntos:
• Resultado da reunião realizada com dirigentes da Susep;
• Reclassificação pela ANBIMA dos FIEs vinculados aos planos PGBLs e VGBLs;
• Questões relacionadas à portabilidade; à Consulta Pública Susep nº 02/19, que cria o sistema de
registro eletrônico das operações das sociedades seguradoras, entidades abertas de previdência
complementar, sociedades de capitalização e resseguradores locais (SRO);
• Ações relacionadas à atuação da UPS - Benefício Social / Bensocial;
• Ações no STJ envolvendo a alteração da TR por índice de preços (IPCA/IGPM);
• Súmula STJ nº 632 (nos contratos de seguros regidos pelo Código Civil a correção monetária sobre
indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento);
• PEC 06/19 (Reforma da Previdência);
• Proposta de plano de trabalho para 2019 da Comissão de Comunicação, Marketing e Eventos,
apresentada pela presidente da comissão, Luiza Carvalho.

Comissões
Comunicação, Marketing e Eventos

Produtos de Risco

Presidente: Luiza Bahia de Carvalho (Porto Seguro)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 14/05
Assunto tratado:
• Apresentação do estudo “Público Sênior – Oportunidade
e Desafios para o mercado segurador” por representantes
da Comissão de Inteligência de Mercado da CNseg.

Presidente: Ana Flávia Ribeiro Ferraz (Bradesco
Vida e Previdência)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 27/05
Assuntos tratados:
• Procons;
• Aspectos relacionados ao Seguro Prestamista;
• Acidentes Pessoais - definição.

Gestora do SIDE
Presidente: Reginaldo Herreira Ferraz (Bradesco)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 22/05
Assuntos tratados:
• Debate sobre os conceitos de alguns campos do SIDE;
• Alinhamento sobre melhorias do módulo PJ do
sistema;
• Tratativas sobre melhorias tecnológicas que serão
implementadas.

Investimentos
Presidente: Marcelo Otávio Wagner (BrasilPrev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 30/05
Assuntos tratados:
• Ranking dos FIEs / Reclassificação ANBIMA dos FIEs;
• Circular Susep nº 585/19.
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Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, no dia 15,
tratou, entre outros, dos seguintes assuntos:

Deliberação:
• Indicação de Raquel Gonçalves Prada, na Comissão de Governança e Compliance da CNseg, como
representante da FenaCap;
• Adesão das empresas de capitalização ao Código de Ética CNseg.

Conhecimento:
• Foi informado que, a partir do dia 28 de abril, o mercado de Títulos de Capitalização passou a
contar com duas novas modalidades: o Filantropia Premiável e o Instrumento de Garantia, criadas a partir da edição das Circulares Susep nº 569, em maio, e a nº 576, em agosto. Com o início
da comercialização das duas novas modalidades, o mercado prevê a entrada de mais de 400
novos produtos em circulação ainda no primeiro semestre;
• Execução orçamentária 1º quadrimestre/19 - a Diretoria tomou conhecimento da receita e despesas do 1º quadrimestre/19;
• Foram apresentados os dados estatísticos do mercado de capitalização março/19;
• A Diretoria tomou conhecimento do andamento dos seguintes assuntos: Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD), Sistema de Registro Eletrônico de Operações (SRO) e Lavagem de Dinheiro;
• Atas das Comissões Técnicas – foram divulgadas as atas aprovadas das Comissões Técnicas da
FenaCap.

Comissões
Produtos, Atuarial e de Tecnologia

Comunicação

Presidente: Natanael Castro (SulAmérica
Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP/RS
Data: 09/05
Assuntos tratados:
• Marco regulatório;
• Federação das APAEs do Estado
do Rio Grande do Sul.

Presidente: Roberta Andrioli (Brasilcap)
Videoconferência: RJ/SP/RS
Data: 09/05
• Apresentação pela BTG dos resultados das mídias
sociais da FenaCap;
• Apresentação pela Link Comunicação das ações de
comunicação e imprensa realizadas em abril/19;
• Marco regulatório;
• Ação de comunicação das associadas;
• Assuntos gerais.
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Assuntos Jurídicos e Controles Internos

Administração e Finanças

Presidente: Simone Ayub Moregola (Liderança
Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 20/05
Assuntos tratados:
• Apresentação SQF;
• Relatos dos representantes da FenaCap nas
Comissões Temáticas da CNseg;
• Andamento dos Projetos de Lei;
• CP Susep nº 02/19;
• GT LGPD da FenaCap.

Presidente: Getúlio Antonio Guidini (Bradesco
Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 30/05
Assuntos tratados:
• Relatos dos nossos representantes sobre as
reuniões externas (Comissões de Assuntos Fiscais e
de Administração e Finanças da CNseg e Comissão
Contábil da Susep);
• Relato GT IFRS;
• Manual de contabilidade;
• Eleição de novo vice-presidente da Comissão.

A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por João Alceu Amoroso
Lima, no dia 8, tratou, entre outros, dos seguintes assuntos:

Temas Regulatórios:
• Análise das Notas Técnicas DIPRO/ANS sobre precificação, acesso aos planos e reajuste;
• Avaliação da Comissão Assistencial sobre estudo de impacto dos medicamentos antineoplásicos
orais;
• Portabilidade – Reunião ANS 15/05;
• Workshop da FenaSaúde sobre Regulação e Análise de Impacto Regulatório. Tema: Liberdade
econômica e regulação.

Notícias:
• 3º Encontro de Comunicação da FenaSaúde;
• Estratégia de Comunicação para a divulgação do reajuste pela ANS;
• Semana de Educação Financeira - alinhamento de ações com a CNseg.

Comissões
Técnica de Saúde
Presidente: Lais Perazo Nunes de Carvalho (Amil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 02/05

Assuntos tratados:
• Declaração de Serviços Médicos (Dmed);
• Reajuste;
• Extrapauta – RN 438/18 – Portabilidade.
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Ética

Contábil

Presidente: Erika Fuga (SulAmérica)
Presidente: Haydewaldo Chamberlain (Bradesco)
Presencial: São Paulo
Videoconferência: RJ/SP
Data: 03/05
Data: 22/05
Assuntos tratados:
Assuntos tratados:
• Temas apresentados pelas associadas sobre os
• Dúvidas relativas ao preenchimento dos quadros
principais procedimentos auditados pelas operadoras. DIOPS;
• Registro auxiliar de contraprestações;
Solvência & GT IFRS17
• Avaliação do Guia do Plano de Contas;
Presidente: Luis André Blanco (Odontoprev)
• Decreto nº 9.759/19;
Videoconferência: RJ/SP
• Aporte de Capital;
Data: 06/05
• CPC nº 33;
Assuntos tratados:
• RN nº 443;
• Avaliação do Resultado da Consulta Pública ANS nº 73; • Depósitos Judiciais;
• RN 443 – Governança Corporativa;
• Consulta Pública ANS nº 73.
• Apresentação do modelo próprio de capital.

Assuntos Assistenciais
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 07/05
Assuntos tratados:
• Análise das movimentações dos atores da Saúde
Suplementar;
• Proposta para estudo de medicamentos;
• Entendimentos DIFIS 9;
• Pesquisa Instituto Oncoguia;
• Divergência DIPRO/DIFIS;
• Audiência Pública TRF3- Excesso de Cesarianas;
• Sugestão de publicação - Angélica Carlini.

GT ROL

Coordenadora: Vera Sampaio (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 24/05
Assuntos tratados:
• Estudo sobre impacto de medicamentos;
• Avaliação de contextos e pareceres
técnico-científicos.

Relacionamento com Prestadores

Presidente: Tereza Villas Boas Veloso
(SulAmérica Saúde)
Videoconferência: RJ/SP		
Data: 27/05
Assuntos tratados:
Jurídica
•Acompanhamento de projetos de lei de interesse
Presidente: Carlos Ernesto Henningsen (Golden Cross) da Comissão;
Videoconferência: RJ/SP
•Decreto nº 9.759/19;
Data: 16/05
•Informações do CADE;
Assuntos tratados:
•CATEC/Requerimento de Informações Contratuais;
• Ressarcimento ao SUS – Apresentação Escritório
•RN 436 – Fator de Qualidade.
Navega;
GT COPISS
• Ação Civil Pública Procon/RJ x ANS – Resolução
Coordenador: Jansen N. Pereira (FenaSaúde)
Normativa 195/09:
Videoconferência: RJ/SP
»» Recurso Especial 1.799.343/SP;
Data: 31/05
»» Resolução Normativa 436/18;
Assuntos tratados:
»» Entendimento DIFIS 9/19;
• 97ª reunião do Copiss Coordenador, em 25/04;
»» Extra Pauta:
•GT Conteúdo e Estrutura, em 28/05;
- Ingressos como Amicus Curiae;
- Rescisão de contratos coletivos com
•Contribuições aprimoramento tabela 22;
menos de 30 vidas;
•Retorno contribuições OPME.
- Medicamento off label;
-Resolução Normativa 438/18.
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Notícias &
Eventos

CNseg e Federações celebram novo mandato e apresentam
agenda para o próximo triênio

Da esquerda para a direita: o presidente do Sindseg-SP, Mauro César Batista; o presidente da FenSeg, Antonio Trindade; o
presidente da FenaSaúde, João Alceu Amoroso Lima; o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Francisco de
Assis Figueiredo; o presidente da CNseg, Marcio Coriolano; o presidente da ANS, Leandro Fonseca; o presidente da FenaPrevi,
Jorge Nasser; o presidente da FenaCap, Marcelo Farinha; e o presidente da Fenacor, Armando Vergílio

A cerimônia de posse dos Conselhos, Presidentes e Diretorias da CNseg, FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e
FenaCap para o triênio 2019/2022, foi realizada em 9 de maio, em São Paulo, reunindo cerca de 400 representantes de seguradoras e resseguradoras, além de autoridades do Governo e da iniciativa privada.
Entre as autoridades presentes, vale destacar a presença do secretário de Atenção à Saúde do Ministério
da Saúde, Francisco de Assis Figueiredo; do subsecretário de Política Econômica do Ministério da Economia,
Pedro Miranda, e do presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Leandro Fonseca, além de
representantes do Poder Legislativo. O evento também contou com a presença do presidente do Sindseg-SP,
Mauro César Batista, e do presidente da Fenacor, Armando Vergílio.
Em seu discurso, o presidente reeleito da CNseg, Marcio Coriolano, destacou as principais conquistas da gestão que se encerra, que foram a reestruturação da governança,
ancorada pela Diretoria em comitês deliberativos; o fortalecimento das ferramentas
de gestão, mitigando riscos e reduzindo custos; e a prioridade para a valorização e
profissionalização dos quadros da CNseg, com ênfase no Programa de Avaliação de
Desempenho. Segundo ele, apesar de o período entre 2015 e 2018 “não ter sido nada
trivial”, com o PIB tendo crescido apenas 1,2%, o setor segurador conseguiu avançar
4,5% em termos reais, alcançando R$ 1 trilhão em provisões técnicas.
Afirmando que o setor vive uma “revolução silenciosa”, Coriolano destacou o
crescimento heterogêneo entre os vários ramos de seguros; o novo escopo da
concorrência setorial; o aumento do nível de solvência do setor; a melhoria
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dos indicadores de eficiência operacional das associadas; o incremento da inovação e do progresso
tecnológico; os novos modelos de integração dos canais de distribuição e o protagonismo dos consumidores na atividade.
Olhando para a frente, afirmou que esse novo mandato, além de mais desafios, traz imensas oportunidades, tanto pela convergência de visões com a ANS e a Susep, como pela maior ênfase na desregulamentação, na desburocratização e no estímulo à competição anunciados pelo ministro da Economia.
E ainda referindo-se às autoridades públicas, Coriolano citou o documento “Propostas do Setor
Segurador para 2019/2022”, produzido pela Confederação das Seguradoras como uma visão do setor
para o progresso do mercado, afirmando que será revisado pelo novo Conselho Diretor para atualização das medidas na direção do quadro mais recente das reformas.
Por fim, disse que pretende implementar mudanças que consolidem as funções executivas da CNseg
em moldes empresariais, assumindo o desafio de presidir uma Diretoria Executiva supervisionada por
Conselho de Gestão com atributos amplamente reconhecidos. Disse, também, que, tanto ele, como os
colegas diretores trabalharão para estarem à altura dos desafios.

FenSeg
Dizendo-se otimista com as perspectivas para os Seguros Gerais, o
presidente da FenSeg, Antonio Trindade, afirmou que o segmento
caminha para um cenário de crescimento sustentado nos próximos
anos, devendo se beneficiar da recuperação econômica, da reforma
da Previdência em tramitação, dos novos investimentos federais, dos
projetos de infraestrutura e das concessões no setor público. Já para 2019,
prevê uma expansão na casa de dois dígitos.
Trindade lembrou que os Seguros Gerais retornaram à sociedade cerca
de R$ 36,2 bilhões em forma de indenizações em 2018 e são responsáveis por diversas coberturas que abrangem amplo leque de produtos,
que vão de automóveis e satélites, passando por residências e grandes
obras de infraestrutura, até a produção agrícola do interior do Brasil. Ele
ainda afirmou que o segmento é um parceiro para concretizar a agenda
social e econômica do País ao proteger a população de toda a espécie de
riscos e desonerar o orçamento do Estado.
Elencando algumas prioridades da FenSeg para o próximo triênio, destacou o incentivo ao Seguro Auto
e, particularmente, o Seguro Auto Popular; os seguros de Riscos Cibernéticos e o de Responsabilidades,
principalmente o D&O. “As carteiras de seguro Residencial e Condomínio também estarão em evidência,
assim como o seguro Rural e os ligados à infraestrutura”, afirmou.
Ele também falou que, para que o mercado brasileiro de seguros atinja todo o seu potencial, ainda é
preciso avançar na desregulamentação do setor e na política de desoneração do Estado, além de enfrentar os desafios relacionados à retomada do desenvolvimento econômico e seu impacto na recuperação
da taxa de empregos, em investimentos em infraestrutura, em concessões e privatizações e no aumento
da oferta de crédito e da venda de bens.
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FenaPrevi
“O Brasil está diante de desafios monumentais e precisará fazer reformas
profundas para reencontrar seu caminho”, afirmou o presidente da FenaPrevi,
Jorge Pohlmann Nasser. No contexto da reforma da Previdência Social, disse
que a discussão já não pode ser se ela deve ou não ser feita, mas, sim, qual
a reforma possível e a amplitude necessária para recolocar o Brasil na rota
de desenvolvimento sustentável.
Nasser lembrou que a FenaPrevi deu sua contribuição para essa discussão
ao apresentar sugestões para a reforma da Previdência através do trabalho realizado em parceria com a FIPE, CNseg, ABRAPP e ICSS, destacando
a importância do papel da Previdência Complementar como parte de um
modelo moderno e equilibrado de Previdência para o Brasil.
Em relação ao segmento de Seguro de Pessoas, destacou o potencial do
Seguro de Vida Universal e a necessidade de adaptar os produtos para a dinâmica da nova economia,
embasada na especialização da distribuição, na evolução da oferta e no ambiente digital.
“Continuaremos acreditando na importância da manutenção de princípios básicos, consolidados ao longo
de nossa história, como a observância de contratos, o respeito aos direitos de nossos participantes e
segurados e a inovação com responsabilidade”, concluiu.

FenaSaúde
Reafirmando seu compromisso com a continuidade do trabalho liderado
pelos presidentes anteriores da FenaSaúde, que deram à entidade posição de destaque e credibilidade no setor, o novo presidente, João Alceu
Amoroso Lima, disse que o principal desafio de 2019 é o da escalada de
custos em ritmo bem superior ao aumento da renda e da inflação geral.
Desafio este, que também é observado nas principais economias mundiais,
independentemente dos modelos adotados em seus sistemas de saúde e
é potencializado pelos impactos associados aos avanços tecnológicos, à
mudança dos perfis epidemiológico e etário da população, à excessiva judicialização, além de fraudes, desperdícios e ineficiências, entre outras razões.
Diante desse cenário desafiador, João Alceu elencou algumas medidas em prol
da sustentabilidade do segmento, com destaque para a adoção de programas
de Atenção Primária à Saúde; a implementação de novos modelos de remuneração que incentivem a melhoria da qualidade da assistência; a tipificação
criminal da fraude contra o sistema de saúde suplementar; novas regras de reajustes e revisão técnica das
carteiras de planos individuais; mudança de regras para incorporação de novas tecnologias e o fortalecimento de mecanismos de coparticipação e franquias e de Análise de Impacto Regulatório, entre outras.
Concluindo, disse que, mesmo diante de um cenário crítico, os planos e seguros de saúde continuam a
ser uma das maiores aspirações dos brasileiros, perdendo apenas para educação e casa própria, e que o
segmento pode contribuir de forma mais contundente, não apenas para a promoção da saúde e prevenção de doenças dos cidadãos, mas também para um ambiente favorável ao crescimento e desenvolvimento econômico e social do Brasil, desonerando o orçamento público, promovendo emprego, atraindo
investimentos e gerando renda.
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FenaCap
Lembrando que assume a Presidência da FenaCap no ano em que a capitalização
completa seu nonagésimo aniversário no Brasil, o presidente Marcelo Farinha
apresentou um histórico da evolução do segmento, que nasceu na França em
1850 e, devido à sua simplicidade e apelo lúdico, encontrou no Brasil e no brasileiro campo fértil para prosperar.
Abordando os tempos atuais, lembrou que 2018 foi particularmente importante
devido à revisão e à consolidação do marco regulatório do segmento, que trouxe
mais segurança jurídica para as partes e transparência nas relações de consumo.
Farinha também destacou o posicionamento estratégico da Capitalização, que
evoluiu de um estágio em que os produtos eram apenas instrumentos para se
guardar dinheiro e concorrer a prêmios, atingindo um novo patamar, que consiste
na oferta de um conjunto de soluções de negócios com sorteios, em atendimento
às novas demandas dos consumidores.
E, olhando para o futuro, o presidente da FenaCap enumerou os principais pontos da agenda, que são o reforço
da disseminação da importância social e econômica da capitalização; o fortalecimento da percepção de valor
dos produtos por meio de ações estruturadas de comunicação; o estreitamento do relacionamento com o órgão
regulador e demais públicos de interesse; a valorização das boas práticas comerciais e o fortalecimento da
participação das associadas e da atuação das comissões técnicas.
Também estiveram presentes ao evento o presidente do Sindseg N/NE, Múcio Novaes Cavalcanti; o presidente
do Sindseg RJ/ES, Roberto de Sousa Santos; o presidente do Sindseg MG/GO/MT/DF, Augusto Frederico Costa
Rosa dos Matos; e o presidente do Sindseg BA/SE/TO, João Nóbrega Interaminense Júnior.
A cobertura completa está disponível no Portal da CNseg.

Presidente da CNseg manifesta apoio à reforma da 1SFWJEËODJB
em encontro EBT$POGFEFSBÉ×FTcom o presidente da República
O presidente da Confederação das Seguradoras (CNseg), Marcio Coriolano e presidentes de mais oito
confederações estiveram reunidos na manhã do dia 28, com o presidente da República, Jair Bolsonaro,
no Palácio do Planalto, quando entregaram uma carta aberta manifestando total apoio à proposta da
reforma da Previdência.
O documento afirma que o estrangulamento fiscal do Estado brasileiro, "em grande medida provocado por
um modelo previdenciário insustentável e injusto, assevera desigualdades sociais e é a principal causa da
estagnação econômica". O cenário de "desafios" enfrentado pelas atividades empresariais leva à "certeza
de que o País não pode mais prescindir de uma nova Previdência", diz ainda. "Entendem as confederações
signatárias, que representam o amplo espectro das atividades produtivas, ser o modelo proposto um caminho indispensável para o destravamento de investimentos públicos e privados - única rota em direção ao
desenvolvimento sustentável", prossegue o texto.
No documento, as confederações afirmam que "reconhecem" o valor técnico da proposta apresentada
pelo Governo ao Congresso, "fruto de estudos e soluções". "Reconhecemos a coragem e o patriotismo do
senhor presidente em fazer da reforma da Previdência a prioridade inicial de seu governo. Confiamos no
apoio e no bom senso do Congresso Nacional, que atento ao senso de urgência da situação, certamente
irá aprovar uma Previdência justa e sustentável", conclui a carta.
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Além de CNseg e CNI, também foram signatárias do documento a Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA), a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC); a
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a Confederação Nacional da
Comunicação Social (CNCOM), a Confederação Nacional das Cooperativas (CNCOOP), a Confederação
Nacional do Transporte (CNT) e a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF).

CNseg marca presença no 1º Congresso Regional Centro-Oeste
e Minas dos Corretores de Seguros

As reformas estruturais, a começar pela previdência social, a agenda liberal, como a MP da Liberdade Econômica,
e ações específicas para destravar o mercado de seguros foram destacadas pelo presidente da Confederação
das Seguradoras (CNseg), Marcio Coriolano, na abertura do 1º Congresso Regional Centro-Oeste e Minas dos
Corretores de Seguros (Congrecor) realizado em 2 e 3 de maio, no Center Convention de Uberlândia (MG).
Coriolano fez um breve diagnóstico dos problemas e soluções da atual conjuntura brasileira e dos desafios do
setor de seguros. No plano macroeconômico, destacou que o atual Governo e o Congresso Nacional ratificam
a vontade de promover as reformas estruturais — por ordem, a da Previdência, seguida pela tributária, mais
as privatizações e as medidas microeconômicas —, fatores que considera estratégicos para melhorar os fundamentos da economia e o ambiente de negócios.
Sobre o setor de seguros, ele afirmou que o setor depende da geração de mais empregos e de renda no País,
para que mais “pessoas e famílias possam destinar parte de seu orçamento à compra de proteção proporcionada pelas seguradoras”. Reforçou a necessidade de o Governo integrar o setor de seguros às suas políticas
econômicas e setoriais. Defendeu, também, a abertura plena do mercado segurador à iniciativa privada, ao
sugerir a privatização do Seguro de Acidentes do Trabalho e o novo modelo de seguro de crédito à exportação.
Para Marcio, é possível também constituir novos modelos de seguros para cobertura de acidentes de trânsito e
de acidentes marítimos. Ao lado disso, a desburocratização e a desregulamentação do setor são, em sua análise,
importantes para o mercado segurador avançar e demonstrar que pode contribuir na recuperação do País.
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O presidente da CNseg lembrou que o setor de seguros permanece resiliente, mas que enfrentou cenários
desafiadores, com o arrefecimento profundo da economia no período 2014/2016, seguido de baixo crescimento
econômico, algo que, segundo ele, ainda se reflete na desaceleração de importantes modalidades de seguros,
o que, segundo Marcio, explica o resultado obtido pelo mercado segurador em 2018, de R$ 460 bilhões, que
permaneceu estável.
Iniciativa pioneira dos Sindicatos dos Corretores de Seguros de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito
Federal, Goiás e Minas Gerais, o 1º Congrecor contou também com uma feira de exposição e negócios, tendo
como tema central de debates “Inovação, Negócios e Oportunidades”. No dia 03, o presidente Marcio Coriolano
participou também do talk show que discutiu as perspectivas do setor de seguros. Confira a cobertura completa
do evento no Portal da CNseg.

“No trânsito, o sentido é a vida” esse é o mote da campanha
do movimento Maio Amarelo 2019
O Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) e a Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) lançaram oficialmente a
campanha do Movimento Maio Amarelo 2019. Sob a assinatura “#me ouça”,
o objetivo da campanha é levar à sociedade reflexões sobre o comportamento seguro no trânsito para conscientizar as pessoas sobre um trânsito
mais seguro, humano e responsável.
As peças da campanha # me ouça são disponibilizadas em alta resolução
no site do Maio Amarelo (www.maioamarelo.com) para uso gratuito de
empresas, entidades, municípios, grupos e fomentadores do trânsito mais seguro e humano. Os materiais
disponíveis incluem peças publicitárias, spots de rádios e posts para redes sociais. Para usar, basta acrescentar a logo da instituição que representa e utilizar a campanha livremente. A CNseg é uma das instituições apoiadoras do movimento.
Confira o vídeo da campanha no link https://youtu.be/I-flixerLfU

Inscrições abertas para IX edição do Prêmio Antonio Carlos
de Almeida Braga de Inovação em Seguros
Mais uma vez, projetos inovadores nas áreas de Produtos e Serviços, Comunicação e Processos e
Tecnologia poderão concorrer ao Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros,
promovido pela Confederação das Seguradoras, que está em sua nona edição consecutiva.
É o mais importante concurso do setor segurador brasileiro, criado em 2011 para tornar públicas iniciativas que contribuam para a modernização do seguro. As inscrições podem ser feitas até 27 de setembro.
A diretora de Relações de Consumo e Comunicação da CNseg, Solange Beatriz Palheiro Mendes, enfatiza que o Prêmio contribui em prol do maior engajamento do setor para melhorar sua comunicação,
seus processos e inovação no mercado. “O setor de seguros tem demonstrado o seu engajamento com
a inovação, notadamente na busca das práticas que melhor atendem às necessidades dos segurados e
otimizam processos”, afirma.
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Em 2018, foram 115 projetos inscritos e 87
habilitados para a disputa. Podem concorrer
trabalhos de seguradoras; entidades abertas de previdência complementar; sociedades de capitalização; operadoras de planos
e seguros saúde; resseguradoras; corretoras de seguros e resseguros; corretores
autônomos; prestadores de serviços; instituições de ensino e entidades afins do setor.
O regulamento do prêmio está disponível
em premioseguro.com.br.

CNseg na 6ª Semana Nacional de Educação Financeira
Abertura oficial
A abertura oficial da 6ª Semana Nacional de Educação Financeira ocorreu no dia 20 de maio, no Hotel
Windsor Guanabara, no Centro do Rio de Janeiro, contando com a participação da diretora de Relações
de Consumo e Comunicação da CNseg, Solange Beatriz Palheiro Mendes, e do superintendente de
Relações de Consumo e Sustentabilidade da CNseg, Pedro Pinheiro.
Durante a abertura, foram ministradas as palestras “Educação financeira na infância” e “Por que educação
financeira no ensino fundamental”, além de apresentação do Projeto Educação Financeira nas escolas
do ensino fundamental – BNCC (Base Nacional Comum Curricular) e mesa sobre práticas na educação
financeira de jovens e crianças.
A 6ª Semana ENEF ocorreu entre 20 a 26 de maio com a realização de diversas mesas-redondas e palestras gratuitas sobre educação financeira, inclusive sobre a aplicação do tema no ensino fundamental,
abordando experiências práticas, resultados alcançados e projetos futuros. Na edição de 2018, ocorreram quase 7.000 ações, que alcançaram mais de 4 milhões de pessoas.
A CNseg, como uma das instituições membro do Comitê Nacional de Educação Financeira (Conef), participou da 6ª Semana ENEF realizando uma série de lives pelo Facebook e palestras presenciais em sua
sede entre os dias 20 e 24 de maio.

Lives no Facebook e palestras
A CNseg realizou entre 20 e 24 de maio a Semana Nacional de Educação em Seguros, Previdência e
Capitalização da Confederação das Seguradoras, lives pelo Facebook e palestras sobre seguros, previdência privada, saúde suplementar e capitalização que integram às ações da 6ª edição da Semana Nacional de
Educação Financeira – Semana ENEF.
As lives da CNseg fazem parte do seu Programa Educação em Seguros e foram transmitidas ao vivo pela página
da CNseg no Facebook, contando com especialistas abordando temas relacionados ao seguro e respondendo
a perguntas dos internautas. Já as palestras foram presenciais e ocorreram na sede da Confederação das
Seguradoras, no Rio de Janeiro.
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A ENEF é uma política pública apoiada por entes públicos (Susep, Banco Central, CVM, Previc, Ministério da
Educação, Ministério da Economia, Ministério da Justiça e Segurança Pública) em conjunto com associações de
mercado e representantes da sociedade civil (CNseg, Febraban, Anbima, B3, Consed e Sebrae).
Clique aqui e confira no portal da CNseg as lives.

Presidente da CNseg se diz otimista com 2019 em matéria
da Revista Forbes
A Revista Forbes publicou um caderno especial sobre seguros destacando
o otimismo do setor, apesar das previsões cada vez mais baixas de crescimento econômico do País.
Na matéria, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, é citado, afirmando
que o setor projeta um crescimento entre 6,3% e 8,4% em 2019. "Passado
o período de turbulência e incertezas políticas, e diante da perspectiva de
aprovação de reformas estruturais e microeconômicas, o cenário é otimista".
Segundo Coriolano, a queda do mercado em 2018 deveu-se principalmente à queda do PGBL e do VGBL que, com as reformas previstas,
devem voltar a crescer em 2019. O presidente da CNseg também aposta
no bom desempenho dos ramos como seguro habitacional, garantia
estendida e seguro rural.
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Instituto Ação Pela Paz conta com o apoio da CNseg

A CNseg é uma das apoiadoras do Instituto Ação Pela Paz que, dentre suas finalidades, apoia iniciativas de
capacitação profissional e trabalho para egressos do sistema prisional, ajudando-os a resgatar a dignidade
e confiança para a vida longe do crime.
Entre as iniciativas do Instituto, destaca-se o Programa SEMEAR, que congrega um conjunto de ações logísticas e articuladas para melhor aparelhar o cumprimento da pena, permitindo o funcionamento de estruturas que viabilizem o oferecimento de opções concretas aos recuperandos com atividades educacionais
e de trabalho, a fim de evitar a reincidência ou o reingresso no sistema carcerário. O programa é realizado
em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e
sociedade civil, representada por voluntários e Conselho da Comunidade.
Os estados do RJ, MG, MA e MS também são apoiados pelo Instituto Ação Pela Paz que almeja unir todos
os estados para a redução da criminalidade e um Brasil mais seguro.
Os interessados em colaborar ou obter mais informações podem acessar o site www.acaopelapaz.org.br
ou enviar e-mail para contato@acaopelapaz.org.br.

Lançada a décima edição
da Revista Jurídica de Seguros
Em seu quinto ano, a publicação vem ampliando os debates sobre temas
do Direito no Mercado de Seguro. Nessa edição, destacam-se o artigo
do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva sobre Saúde Suplementar, o parecer de Gustavo Binenbojm sobre Regulação Econômica no Mercado de
Saúde Suplementar e o artigo da dra. Angélica Carlini sobre a Nova Lei
Geral de Proteção de Dados.
Durante a cerimônia de posse dos presidentes e diretores da CNseg e
Federações associadas, realizada em 9 de maio, em São Paulo, a Revista
Jurídica de Seguros foi distribuída em primeira mão aos presentes e,
está disponível para download no Portal da CNseg.
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9° Simpósio Paranaense de Seguros tem participação da CNseg
A convite do Sindicato dos Corretores do Paraná, o presidente da
Confederação das Seguradoras, Marcio Coriolano, palestrou sobre o
mercado segurador no 9º Simpósio Paranaense de Seguros, realizado
em Curitiba, em 17 de maio.
Para Coriolano, o setor depende de muitas variáveis para se tornar
mais proporcional ao tamanho de sua importância para o País. Taxas
maiores de crescimento da economia, com reflexos positivos na criação
de postos de empregos e expansão da renda, seguros inclusivos, mais
adequados aos segmentos de rendas mais baixas, marco regulatório
que torne o ambiente de negócios mais amigável estão entre os fatores
que poderão dar nova dinâmica ao setor.
Na avaliação do presidente da CNseg, há uma interdependência do
seguro com os ciclos econômicos. Entre 2008 e 2010, as vendas de
seguros tiveram forte expansão, por causa da trajetória positiva do PIB.
O mercado cresceu 7,8% reais no período; outros 9,4% entre 2011 e
2013; 3% entre 2014 e 2016 (apesar da severa recessão de 2015/2016) e 1,4% nos dois últimos anos.
“As reformas liberalizantes são necessárias para todas as atividades retomarem o fôlego, e as compras de
seguros, mas é também necessário que o governo inclua o setor entre aqueles que devem constar das políticas públicas. Motivo? Podem ampliar a proteção de patrimônios e das pessoas, reduzindo as vulnerabilidades e o ônus do Governo, e as provisões técnicas do setor, de mais de RS 1 trilhão, podem retroalimentar
o desenvolvimento. Para cumprir esse duplo papel, entretanto, a regulação do setor deve ser efetivamente
atualizada”, enfatizou Coriolano.
O presidente Marcio Coriolano afirmou que o fato de o Brasil ter 70% dos trabalhadores recebendo até RS
2 mil representa um desafio a mais para que o mercado de seguros doméstico apresente um desempenho
mais vigoroso no ranking mundial da atividade.

9ª CONSEGURO será realizada em setembro, em Brasília
A CONSEGURO, o mais importante evento do mercado segurador
brasileiro, realizará sua nona edição, em Brasília.
Paralelamente ao evento, ocorrerão ainda, a 9ª Conferência de
Proteção do Consumidor de Seguros, o 6º Encontro Nacional
de Atuários e 13º Seminário Controles Internos & Compliance,
Auditoria e Gestão de Riscos, também realizados pela CNseg.
Ao longo dos dois dias, mais de mil participantes se revezarão
em dezenas de palestras e debates sobre os mais variados temas
relacionados ao seguro. Aguarde a abertura das inscrições.
Para mais informações, acesse o site de eventos da CNseg.
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Seguros, Previdência e Capitalização são temas da revista
Valor Financeiro
A edição de 30 de maio do Jornal Valor Econômico trouxe
encartada, exclusivamente para assinantes, o anuário Valor
Financeiro - Especial Seguros, Previdência e Capitalização.
Em matéria que aborda o aumento da competitividade do setor
por meio de fusões, aquisições, vendas de carteiras e parcerias, o
presidente da CNseg, Marcio Coriolano, afirma que está em curso
uma revolução silenciosa no mercado. “Há um reposicionamento
estratégico fortíssimo por parte das companhias. As empresas se
dedicam às áreas em que são mais competentes para fazer negócios". Entretanto, disse Coriolano, o setor permanecerá aquém de
seu imenso potencial enquanto não houver um novo ciclo econômico que beneficie o orçamento das famílias.
Novos produtos dos ramos de pessoas tiveram impacto positivo nas vendas das seguradoras, afirma a publicação. Em 2018,
os seguros para riscos pessoais alcançaram vendas de R$ 41,4
bilhões, valor R$ 9,4 bilhões superior aos RS 37,9 bilhões registrados em 2017, segundo dados da FenaPrevi. Os produtos
de previdência privada, porém, tiveram desaceleração pelo
terceiro ano consecutivo, apesar de contarem com reservas
que superam R$ 850 bilhões.
Depois de “quatro anos de marcha lenta”, entre 2014 e 2017, diz a publicação, o mercado de seguros para
automóveis começa a acelerar, com o volume de emplacamento de automóveis e veículos leves crescendo
13,74% e impactando positivamente o ramo. Na esteira da retomada, o mercado de seguros de carros registrou alta de 5,98% em 2018 sobre o ano anterior, somando R$35,88 bilhões em prêmios, segundo a FenSeg.
As empresas de saúde suplementar aceleram os movimentos de ganho de eficiência, com redução de
riscos, custos e preços de produtos, “bafejadas por uma leve brisa de recuperação no quadro de beneficiários”, afirma a revista. Para o executivo ouvido na publicação, é a escalada dos custos o principal desafio a
ser enfrentado pelo segmento.
O novo marco regulatório da capitalização também promete movimentar o mercado, com suas duas modalidades de títulos (garantia e filantropia) e as vendas em plataformas digitais. "O setor de capitalização patinou nos
últimos anos, reflexo do fraco desempenho econômico e da retração da renda da população. Isso tem afetado
a capacidade de poupança do brasileiro", disse o presidente da FenaCap, Marcelo Farinha.
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