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Reunião das Diretorias

Reunião de Diretoria realizada no dia 1º, presidida por Marcio Serôa de Araujo Coriolano, que justificou as ausências de 
membros do Conselho Diretor e, em seguida, apresentou os participantes convidados: Flavio Bitter, membro do Conselho 
Diretor da Federação Nacional de Saúde Suplementar – FenaSaúde; Alexandre Henriques Leal Neto, diretor técnico da 
CNseg; Paulo Henrique Mendes Annes, diretor de Administração, Finanças e Controle da CNseg; e Vera Soares, superinten-
dente executiva de Comunicação e Imprensa da CNseg. Foram tratados os seguintes assuntos:

Notícias do Presidente

•	 Carta Presi 082/2017 - Estrutura organizacional da CNseg – Diante da solicitação de dispensa do cargo de diretor-
-geral executivo da CNseg (DGEX), formulada pelo Sr. Marco Antonio Barros, por motivos de natureza estritamente 
pessoal, o presidente Marcio Coriolano informou que a referida Diretoria-Geral foi extinta, e em seu lugar, foram criadas 
a Diretoria Técnica, ocupada pelo ex-superintendente executivo técnico, Alexandre Henriques Leal Neto, e a Diretoria de 
Administração, Finanças e Controle, a cargo do ex-superintendente Contábil, de Controles Internos e Controladoria, Paulo 
Henrique Mendes Annes. As duas novas diretorias passaram a ocupar o lugar da DGEX no Comitê de Gestão. Além disso, 
foi criado o Comitê de Negócios, composto pelo presidente da CNseg, pelo presidente da CNsegPar, Marco Antonio da 
Silva Barros, e pelo superintendente executivo de Negócios da CNseg, Paulo Kurpan. Também foi criada a superintendên-
cia executiva de Comunicação e Imprensa, ocupada por Vera Soares, funcionária que ingressou nos quadros da CNseg 
com a entrada em vigor da nova estrutura.

•	 Carta Presi 006/2018 - Agenda de apresentações dos presidentes das Comissões Temáticas para o Conselho Diretor 
da CNseg – com o intuito de aprimorar o processo de comunicação entre as Comissões Temáticas e o Conselho Diretor, 
os presidentes das Comissões serão convidados a realizar apresentações nas reuniões ordinárias ao longo do ano de 
2018. Cada presidente terá 15 minutos para apresentar os temas e projetos prioritários em discussão no âmbito da sua 
Comissão, além de desdobramentos esperados para um horizonte de 12 meses. A reunião agendada para o dia 2 de 
março contará com a presença do presidente da Comissão de Inteligência de Mercado, Alex Conrado Korner (Zurich 
Santander), e da presidente da Comissão de Digitalização, Diana Kelly Pereira Neves (Prudential). 

•	 Posse da nova Diretoria do Sincor/GO – Coriolano informou que esteve presente à cerimônia de posse da nova dire-
toria do Sindicato dos Corretores do Estado de Goiás, no dia 25 de janeiro, ocasião na qual o deputado federal Lucas 
Vergílio foi empossado como presidente para o quadriênio 2018-2022. Entre as autoridades presentes, destacaram-se o 
governador e o vice-governador do estado de Goiás e o presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, que em seu 
discurso sublinhou dois temas prioritários para a agenda relacionada ao setor de seguros na próxima legislatura: o pacote 
de reforma dos seguros e planos de saúde (o chamado “blocão” da Saúde Suplementar) e o desentrave do mercado de 
seguro de garantia como sustentáculo do projeto de desenvolvimento de infraestrutura no País. 

•	 Reunião da Secretaria de Governo da Presidência da República com Confederações Patronais – O presidente 
contou que compareceu à reunião temática sobre “Reforma da Previdência”, no dia 29/01, promovida pela Secretaria de 

>>
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Governo da Presidência da República com as Confederações Patronais e, reiterou o posicionamento da CNseg de apoio 
à divulgação dos materiais de esclarecimento sobre a Reforma nos seus meios de comunicação.

Apresentação do Índice de Qualidade de Exposição na Mídia - IQEM
A Companhia de Notícias – CDN, realizou uma análise do impacto do noticiário sobre a imagem das marcas da CNseg e 
Federações, com o objetivo de apoiar a definição de metas de comunicação, avaliar resultados e sugerir ajustes no plane-
jamento estratégico e tático. O IQEM indicou que “credibilidade” despontou como o principal atributo da CNseg em 2017, 
repetindo o resultado de 2016. Atribui-se o resultado ao municiamento permanente da imprensa com dados, projeções e 
análises confiáveis. A Rádio CNseg e o Canal Seguro reforçam essa percepção com forte presença nos veículos especiali-
zados. A CONSEGURO também fez a diferença neste ano, o que fica evidente no pico de visibilidade observado no mês de 
setembro. O conselheiro Gabriel Portella sugeriu que o trabalho seja qualificado com a inclusão da medição da imagem do 
“setor de seguros”, o que trará informações mais relevantes para o diagnóstico e a tomada de decisões estratégicas.

Extra-pauta: candidatura do presidente da Axa Seguradora, Philippe Jouvelot, para ingresso no Conselho Diretor da CNseg 
Marcio solicitou a inclusão do tema na reunião e, os membros aprovaram por unanimidade o encaminhamento do pleito à 
Assembleia Geral Extraordinária para deliberação.

Notícias das Federações 
•	 FenaCap: O presidente Marco Antonio da Silva Barros foi representado pelo diretor Carlos Alberto Correa que apresen-

tou os dados de receitas e provisões técnicas do segmento de capitalização e, informou que, em 9/02, a Federação enviou 
carta à Susep em resposta à consulta pública sobre as novas regras da modalidade de títulos de capitalização de “filan-
tropia”. Os conselheiros Osvaldo Nascimento e Nilton Molina lembraram que eventuais casos desviantes às boas práticas 
em títulos de capitalização podem ser encaminhados ao Conselho de Conduta de Mercado da CNseg. 

•	 FenaPrevi: Edson Luís Franco, presidente da Federação, apresentou os dados de arrecadação do mês de dezembro e 
do ano de 2017, que confirmam a tendência de arrecadação menor observada no último trimestre do ano, embora este 
tenha sido em geral um ano positivo. Nota-se que a redução do ritmo não é homogênea entre as empresas. Também 
não é uniforme o comportamento entre os diferentes ramos, observando-se um crescimento excepcional, por exemplo, 
no ramo prestamista, que é altamente influenciado pela retomada do crescimento da economia, e consequentemente 
do crédito e das taxas de emprego.

•	 FenaSaúde: A presidente Solange Beatriz Palheiro Mendes foi representada pelo vice-presidente da Federação, Flavio 
Bitter, que apresentou os dados do setor e destacou a evolução das receitas, que se mantiveram acima das despesas no 
segundo e terceiro trimestres de 2017. Dentre os temas em acompanhamento pela Federação, Bitter destacou a entrada 
em vigor da RN sobre contratação de plano por empresário individual no dia 29/01.

•	 FenSeg: João Francisco Borges da Costa, presidente da Federação, apresentou os dados do segmento, que teve cresci-
mento de 6,6% em 2017 sem considerar o seguro DPVAT, destacando o ramo de automóvel – casco, que cresceu 7,2% 
entre 2016 e 2017. Dentre os assuntos acompanhados pela FenSeg, ele elencou a publicação da Resolução CNSP 359/2017, 
que trata sobre a comercialização por Meios Remotos; a Resolução CNSP 353/17 e a Circular Susep 562/17, que tratam da 
contratação obrigatória de resseguro, da transferência de risco para empresas ligadas e do limite de cessão; a Resolução 
CNSP 351/17, que reduziu os Prêmios Tarifários do DPVAT; a Resolução CNSP 354/17, que trouxe novidades para a opera-
ção do Seguro Popular de Automóvel; a Resolução CNSP 355/17, que trata sobre o Seguro Obrigatório RETA, que agora 
passa a contar com a cobertura para atrasos de voos; a Circular Susep 565/17, que traz novas regras para os planos de 
seguro do ramo Riscos Nomeados e Operacionais, e a Circular Susep 560/17, que acolheu pleitos do mercado referentes 
à operação das coberturas oferecidas nos planos de seguro de Lucros Cessantes. 

Resultados Dezembro 2017
O diretor de Administração, Finanças e Controle da CNseg apresentou o demonstrativo de resultado do exercício de dezem-
bro de 2017, e informou que enviará a versão final do orçamento de 2018 para os membros do Conselho até o dia 09/02.

>>
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A reunião da diretoria da FenSeg, ocorrida no dia 7, presidida por João Francisco Borges da Costa, foi iniciada com comen-
tários do presidente  sobre as principais normas da Susep que foram publicadas ao final de 2018, conforme segue abaixo:

•	 Resolução CNSP 359/17 – Meios Remotos;
•	 Resolução CNSP 353/17 – Resseguro (contratação obrigatória e transferência de risco para empresas ligadas);
•	 Circular Susep 562/17 – Resseguro (limite de cessão em resseguro);
•	 Resolução CNSP 351/17 – DPVAT (Prêmios Tarifários);
•	 Resolução CNSP 354 – Seguro Popular de Automóvel:

 - Idade mínima dos veículos – a escolha da seguradora;
 - Possibilidade de utilização de oficinas pertencentes à rede referenciada específica do produto;
 - Possibilidade de utilização de peças usadas oriundas de desmontagem de veículos. 

•	 Resolução CNSP 355/17 – Seguro Obrigatório RETA;
•	 Circular Susep 565/17 - Riscos Nomeados e Operacionais (enquadramento, no Ramo RNO – 96, de seguros com Limite 

Máximo de Garantia (LMG) igual ou superior a R$ 100.000.000,00 - cem milhões de reais);
•	 Circular Susep 560/17 – Lucros Cessantes:

 - Mudança nas definições/glossário;
 - Coberturas básicas: perda de lucro bruto; perda de lucro líquido; perda de receita bruta; despesas fixas.

Aprovada a filiação ao Instituto Pensar Agropecuária - IPA 
O presidente da Comissão de Seguro Rural, Joaquim Cesar, de forma resumida, prestou os seguintes esclarecimentos:
•	O segmento de Seguro Rural, em 2017, gerou cerca de R$ 4,1 bilhões em prêmios;
•	 43,9% foram realizados no Seguro Agrícola, que tem uma dependência da subvenção federal, a qual é utilizada mundial-

mente para estimular a contratação desse seguro;
•	 As seguradoras estão com dificuldades, nos últimos 3 anos, de captar recurso governamental; 
•	 As seguradoras participantes da Comissão acreditam que o Instituto Pensar Agropecuária, consegue auxiliar nessa 

demanda, pois o processo de liberação de recursos é bastante complexo e requer muito envolvimento nos diversos órgãos 
que participam de sua liberação, como Ministério da Fazenda, do Planejamento, Casa Civil e Ministério da Agricultura.

Projeto Presidenciáveis 2018
Marcio Coriolano informou que a CNseg produzirá o tradicional documento destinado aos candidatos à Presidência da 
República, com o objetivo de esclarecer os princípios e conceitos básicos do setor, sua relevância econômica e social, e seus 
principais desafios. A estrutura do documento e os detalhes do conteúdo foram apresentados para os vice-presidentes em 
reunião específica.

           
           

g  ç   
ça  a   
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Representantes da FenSeg nas Comissões Temáticas da CNSeg 
Aprovados os seguintes nomes para representar a FenSeg: 
•	 Comissão de Assuntos Jurídicos - Eduardo D’Amato (HDI); 
•	 Comissão de Resseguro - Robson Braga Pereira Gonçalves (AIG).

Presidência da Comissão de Garantia Estendida e Afinidades da FenSeg
Foi aprovado o nome de Luis Henrique Meireles Reis (Zurich Minas Brasil) para ocupar o referido cargo.  

Ramo Automóvel – Questões Jurídicas
Aprovada a contratação de escritórios de advocatícia para o devido acompanhamento dos assuntos.
•	 Audiência Pública – Ministério Público de Pernambuco;
•	 CPI no Rio Grande do Sul;
•	 Embriaguez ao Volante – Embargos de Divergência.

Estatísticas da Susep
Distribuídas e examinadas as estatísticas de 2017.

           
           

Nseg em Ação  CNseg
abeça hos das Federações 

•	Não houve reunião de Diretoria no mês de fevereiro.

           
           

    
abeça h  da  eder ç s 

•	Não houve reunião de Diretoria no mês de fevereiro.
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A reunião de diretoria da FenaCap, presidida por Marco Barros, ocorrida no dia 27, tratou dos seguintes assuntos:

Palavra do Presidente
 - Homenagens – entregue placa de agradecimento a Patricia Freitas, pela ajuda e colaboração ao mercado de capitali-
zação pelo tempo que foi diretora da FenaCap.

 - Relato Marco Regulatório – O presidente reportou as últimas notícias referentes à Consulta Pública Susep nº 19/17, 
referente ao Marco Regulatório do setor.

Deliberação
 - Substituição de membros da Diretoria FenaCap – Aprovada a indicação dos novos membros da diretoria: Frederico 
Guilherme Fernandes de Queiroz Filho (Brasilcap); Marcos Roberto Loução (Porto Seguro Capitalização) e Emmanuel 
Pelege (Cardif Capitalização). As indicações serão referendadas na próxima Assembleia Geral.

 - Indicação de representantes em Comissões da CNseg – aprovada a indicação do Marcelo Gonçalves Farinha (Brasilcap) 
como representante da FenaCap na Comissão de Gestão de Riscos da CNseg.

 - Campanha Institucional – apresentada e aprovada a campanha Institucional da FenaCap.

Conhecimento
 - Atas das reuniões das Comissões Técnicas da FenaCap.

   d  P        
           

    
   

Inteligência de Mercado
Presidente: Alex Conrado Korner (Zurich Santander)
Videoconferência: RJ/ SP/ Brasília
Data: 20/02 | Número de participantes: 27
Assuntos tratados:
•	 Votação dos projetos 2018 e definição dos líderes de projeto;
•	 Projeção da Arrecadação – abertura dos Planos de Risco;
•	 Apresentações das empresas Sul América, Itaú Seguros 

e Caixa Seguradora;
•	 Apresentação “Inteligência Artificial e o Futuro do Trabalho”;
•	Outros assuntos.

Ouvidoria
Presidente: Silas Rivelle Jr. (Unimed Seguradora)
Videoconferência: RJ/ SP
Data: 01/02 | Número de participantes: 33
Assuntos tratados:
•	Nova estrutura organizacional da CNseg e agenda 

de apresentações dos presidentes das Comissões 
Temáticas ao conselho Diretor da CNseg;

•	 Cursos de Ouvidoria;
•	 GT Planejamento 2018: 

Reunião das Comissões & Grupos de Trabalho 
CNseg e Federações

>>
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 - Resultado da pesquisa de frequência de reuniões;
 - Pró-memória GT Planejamento 2018;

•	 Relato da reunião em com Procon-PE, em Recife, no dia 24/01;
•	 Pós-Colóquio: relatório de monitoramento de deman-

das para a Carta de Minas Gerais;
•	 Planejamento do 6º Colóquio de Proteção do 

Consumidor de Seguros, em São Paulo – previsão: abril;
•	 Ação em Comemoração ao Dia Mundial do 

Consumidor – 15 de março de 2018:
 - Modelo de capa de CDC padrão (arte inclusa no preço)
 - Modelo de apresentação da empresa
 - Carta proposta comercial

•	 SCD Ouvidorias – Inclusão de dados até 02/03 e 
implantação da Fase 2;

•	 Atualização do Guia de Acesso do Consumidor às 
Empresas de Seguros – Criação de GT;

•	Outros assuntos.

Administração e Finanças 
Presidente: Laenio Pereira dos Santos (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 23/02 | Número de participantes: 22
Assuntos tratados: 
•	 Discussões sobre adoção ou não do IFRS 17;
•	 Relatos sobre PSL x Contingência.

Digitalização 
Presidente: Diana Neves (Prudential)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 27/02 | Número de participantes: 42
Assuntos tratados:
•	 Discussões sobre itens do Processo da Consulta Pública 13/17;
•	 Elaboração de Minuta de Consulta á Susep em relação 

a Resolução de Meios Remotos;
•	 Proposta de reuniões conjuntas com a Comissão de 

Inteligência de Mercado.

Assuntos Fiscais 
Presidente: Antônio Carlos Nogueira Pedrosa (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 28/02 | Número de participantes: 23 
Assuntos tratados:
•	 Relatos sobre reunião na FEBRABAN sobre e-Financeira;
•	 Resultado da Pesquisa sobre Ações judicias sobre PIS/Cofins;
•	Missões Municipais - Priorizações;
•	MPV 806/17.

Atuarial 
Presidente: Gustavo Genovez (Mitsui Sumitomo)
Videoconferência: RJ/SP

Data: 22/02 | Número de participantes: 26
Assuntos tratados:
•	 Relato da CAS;
•	 Função Atuarial;
•	 Expectativa de Salvados e Ressarcidos; 
•	 Sinistros X Outras Despesas Operacionais;
•	 Consulta Pública 19 – Capitalização.

Controles Internos 
Presidente: Assizio Oliveira (Generali)
Videoconferência: RJ/ SP
Data: 20/02 | Número de participantes: 39
Assuntos tratados:
•	 Subcomissão de Riscos da Susep: revisão de normas de 

Governança Corporativa e Controles Internos
 - Relato da reunião de 14/12;
 - Alinhamento para a reunião de 16/02;
 - Política de Remuneração.

•	Ofícios recepcionados pelas Seguradoras que geram  
grande demanda operacional – continuação das 
discussões (pauta da reunião da Comissão de agosto) e 
relato da Superintendência Jurídica da CNseg; 

•	 Atualização sobre os Grupos de Trabalho Permanentes 
instituídos no âmbito da Comissão. 
 - GT Governança Corporativa: Manual GRC 
 - GT PLDFT 
 - GT Compliance: Manual GRC 
 - GT Auditoria Interna: deliberação acerca da Minuta 
de Parecer Técnico - trabalhos de campo da Auditoria 
Interna relativos ao Ciclo de Revisão a três anos da 
Estrutura de Gestão de Riscos (EGR). 

•	Normativos publicados pela Susep em dezembro/2017 
e janeiro/2018; 

•	 Resolução CNSP 359/17, que dispõe sobre a alteração 
da Resolução CNSP 294/13 (Meios Remotos); 

•	Nova estrutura organizacional da CNseg; 
•	 Seminário de Controles Internos 2018; 
•	 Planejamento para 2018.

Recursos Humanos
Presidente: Patrícia Coimbra (Sul América)
Videoconferência: RJ / SP
Data: 20/02 | Número de participantes: 33
Assuntos tratados:
•	 Reunião extraordinária para esclarecimentos visando 

à correta aplicação da nova redação da Convenção 
Coletiva de Trabalho 2018, adequada à nova Lei 
Trabalhista 13.467/17; 

>>
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Gestão de Riscos 
Presidente: Marcos Spiguel (Sul América)
Videoconferência: RJ / SP
Data: 21/02 | Número de participantes: 33
Assuntos tratados:
•	 Riscos Emergentes – Grupo de Trabalho misto com parti-

cipantes da Comissão de Gestão de Risco e Comissão de 
Sustentabilidade da CNseg - relato Superintendência de 
Acompanhamento de Conduta de Mercado;

•	 Relato da Subcomissão de Riscos da Susep – 07/02; 
•	Questionário de Risco – comentários sobre a granulari-

dade das respostas;
•	 Relato do GT Remuneração;
•	Manual GRC – trabalho conjunto com GT Compliance e 

GT Governança Corporativa da Comissão de Controles 
Internos da CNseg;

•	 Curso ORSA.

Sustentabilidade e Inovação 
Presidente: Fátima Lima (BB e Mapfre)
Videoconferência: RJ / SP
Data: 21/02 | Número de participantes: 16
Assuntos tratados:
•	 Proposta de criação de um Grupo de Trabalho conjunto 

entre as Comissões de Sustentabilidade e Inovação e 

a de Gestão de Riscos para endereçar os chamados 
Riscos Emergentes (Outros Riscos), ou seja, àqueles 
não previstos nas exigências regulatórias, mas que 
têm o potencial de impactar a solvência e reputação 
do mercado segurador (após o debate desse item, a 
reunião seguiu com os membros da CSI);

•	 Proposta de realização de um evento temático de 
sustentabilidade, no dia 15 de maio, em parceria com 
a Susep, para aproveitar o público do The Sustainable 
Insurance Forum (SIF), que se reunirá no Rio de Janeiro 
na mesma semana;

•	 Apresentação do cronograma detalhado de execução do 
Relatório de Sustentabilidade do Setor de Seguros – 2017;

•	 Estruturação do sumário para o livreto de 
Sustentabilidade e Mudanças Climáticas a ser publi-
cado pela CNseg e colhimento de sugestões para a 
definição do redator;

•	Mapeamento de iniciativas de Educação em Seguros 
para a Semana Nacional de Educação de Educação 
Financeira;

•	 Boas Práticas ASG: Apresentação da Brasilcap;
•	 Compartilhamento de boas práticas de governança 

desenvolvidas no ano de 2017;
•	Outros assuntos.

Riscos Patrimoniais Grandes Riscos 
Presidente: Marcelo Neves da Silva (Bradesco Seguros)
Videoconferência: RJ / SP
Data: 01/02 | Número de participantes: 11
Assuntos tratados:
•	Qualidade de Risco – Paula Tassi (evolução dos 

trabalhos);
•	 Riscos Nomeados e Riscos Operacionais – Circular 

Susep 565/17; 
•	 Lucro Cessantes – Circular Susep 560/17;
•	 Revisão e ajuste do plano de ação de 2018;
•	 Assuntos gerais.

Garantia Estendida
Presidente: Luis Henrique Meirelles Reis (Zurich Minas Brasil)
Videoconferência: RJ / SP
Data: 02/02 | Número de participantes: 13
Assuntos tratados:

•	 Plano de ação para 2018; 
•	 Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais Massificados
Presidente: Danilo Silveira (BB e Mapfre)
Videoconferência: RJ / SP
Data: 06/02 | Número de participantes: 13
Assuntos tratados:
•	 RNS – análise do relatório de novembro de 2017;
•	 Revisão do Plano de Ação de 2018; 
•	 Assuntos gerais.

Responsabilidade Civil Geral
Presidente: Marcio Guerrero (HDI Global) 
Presencial SP
Data: 06/02 | Número de participantes: 9

>>
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Gestora do SIDE
Presidente: Marcos Baby (Caixa Seguros)
Videoconferência: RJ / SP
Data: 21/02 | Número de participantes: 18
Assuntos tratados:
•	 Discussão e entendimento do mercado em relação 

às novas Circulares Susep 563 e 564, no que tange a 
portabilidade para adequações no SIDE.

Assuntos Contábeis e Fiscais 
Presidente: Javier Miguel López (GBOEX) 
Videoconferência: RJ/SP
Data: 23/02 
Assunto tratado: reunião conjunta com a Comissão de 
Administração e Finanças da CNseg.

Atuarial 
Presidente: Celina Costa e Silva (Brasilprev) 
Videoconferência: RJ/SP
Data: 23/02 
Assuntos tratados: 
•	 Relato da reunião da Comissão Atuarial da Susep, reali-

zada no dia 20/02; 
•	 Curva ETTJ de cupom IGP-M.

Assuntos Jurídicos
Presidente: Greice Ruas (Icatu)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 28/02 

>>

Assuntos tratados:
•	 Retomada dos seguintes projetos:

 - Seguro de Responsabilidade Civil Empregador;
 - Eventos com Sincors e SindSegs;
 - Evento sobre Responsabilidade Civil Geral.

•	 Assuntos diversos.

Transportes 
Presidente: Alexandre Leal Rodrigues (HDI)
Videoconferência: RJ / SP
Data: 06/02 | Número de participantes: 17
Assuntos tratados:
•	 RNS – Acompanhamento do projeto;
•	 Divulgação pela ANTT da retificação da Deliberação 

325, publicada  em 16/01/18;
•	 Divulgação pela ANTT – Comunicado SUROC 001/18 – 

esclarecimentos sobre o Seguro de RCTR-C, publicado 
em 16/01/2018;

•	 Posição do PL 4860;
•	 Posição do PLS 766;
•	Ofício FenSeg 39/17 para  Susep – Normas da Susep - 

Adequação do item Averbação; 
•	 Assuntos diversos.

Riscos de Engenharia
Presidente: Marcos José Ávila da Costa (Sompo Seguros)
Videoconferência: RJ / SP
Data: 08/02 | Número de participantes: 9

Assuntos tratados:
•	 Circular Susep 560/17 – Lucros Cessantes – Exposição 

de Motivos; 
•	 Revisão do Plano de ação de 2018; 
•	 Assuntos gerais.

Riscos de Crédito e Garantia
Presidente: Marcos José Ávila da Costa (Sompo Seguros)
Videoconferência: RJ / SP
Data: 22/02 | Número de participantes: 20
Assuntos tratados:
•	 Experiência da modalidade Garantia Judicial; 
•	 Edital da Agência Reguladora de Serviços Públicos de 

Transporte do Estado de São Paulo - Artesp;
•	 Portaria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - 

PGFN nº 33;
•	 Reunião com Fenaber sobre Seguro Garantia Judicial;
•	 Resumo da reunião com a Parceria Público Privada (PPP); 
•	 Assuntos gerais. 

Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos (Tokio Marine)
Videoconferência: RJ / SP
Data: 27/02 | Número de participantes: 15
Assuntos tratados:
•	 Discussão do plano de ação 2018; 
•	 Assuntos gerais.
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Assuntos tratados: 
•	 Imposto sobre transmissão causa mortis e doação de 

quaisquer bens ou direitos - ITCMD;
•	 Adesão automática aos planos coletivos;
•	 Reajuste das contribuições/prêmios para participante/

segurado com mais de 60 anos de idade;

•	 Impossibilidade de contratação de operações de resse-
guro por fundos de pensão;

•	Ofícios encaminhados pela CNseg consultando existên-
cia de planos em nome de determinada pessoa; 

•	 Classificação de eventos fora da vigência na provisão 
de sinistros a liquidar.

Jurídica
Presidente: Carlos Ernesto Henningsen (Golden Cross)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 05/02 | Número de participantes: 31
Assuntos tratados: 
•	 Lei Complementar 157/16 – Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN);
•	 Núcleo de Apoio Técnico – Tribunal de Justiça/SP - NAT/SP;
•	 Resolução Normativa - RN 432/17; 
•	Oficina de Classificação Notificação de Intermediação 

Preliminar – NIP;
•	 Agravo em Recurso Especial 1.188.507/SP – Fertilização 

in vitro;
•	 Turma de Uniformização de Jurisprudência - Tribunal 

de Justiça/BA;
•	 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - 

Tribunal de Justiça/SP – Reajuste por faixa etária em 
planos coletivos.

Técnica
Presidente: Lais Perazo Nunes de Carvalho (Amil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 23/02 | Número de participantes: 26
Assuntos tratados: 
•	 Política de preço e reajuste dos planos de saúde;
•	 RN 432/17 – Regulamenta contratação de plano cole-

tivo empresarial por empresário individual;
•	Notícias: Mecanismos Financeiros de Regulação - apre-

ciação da norma na 480ª Diretoria Colegiada da ANS;
•	Notícias: IN 54/2018/DIPRO - solicitações por meio 

eletrônico de substituição ou redimensionamento de 
entidade hospitalar por redução;

•	Notícias: Acreditação de operadoras – previsão de 
publicação da norma para setembro de 2018.

Relacionamento com Prestadores 
Presidente: Tereza Villas Boas Veloso (Sul América Saúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 19/02 | Número de participantes: 9
Assuntos tratados: 
•	 Proposta de calendário de reuniões conjuntas com 

outras comissões (Assistencial, Técnica e Odontologia);  
•	 Projetos de Lei (SP 228/04 e SP 743/05);
•	 GT dos Modelos de Remuneração. 

Comunicação 
Presidente: José Alceu Amoroso Lima (Intermédica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 06/02 | Número de participantes: 10
Assuntos tratados: 
•	 Análise do clipping de imprensa FenaSaúde; 
•	 Divulgação do reajuste anual 2018;
•	 2º Encontro de Comunicação, a ser realizado em 19/04/18;
•	 Parecer da Reforma da Lei dos planos de saúde.

Assistencial
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 27/02 | Número de participantes: 16
Assuntos tratados: 
•	 Regulamentação do “Processo de Atualização Periódica 

Do Rol de Procedimentos”;
•	 Estudo dispersão internacional de preços de medica-

mentos e serviços hospitalares;
•	 Atualização da minuta de RN sobre “Mecanismos 

Financeiros de Regulação”;
•	 ACP 2007.51.01.022606-4 e REsp  1.509.055/RJ;
•	 Clínicas psiquiátricas; 
•	 SPAs; 
•	 Laboratórios;

>>
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Produtos e Coordenação
Presidente: Natanael Aparecido de Castro (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP/Brasília
Data: 08/02 | Número de participantes: 23
Assuntos tratados: 
•	Marco Regulatório;
•	 Plano de trabalho da CPC 2018;
•	Outros assuntos.

Comunicação
Presidente: Aura Emilia Rebelo (Icatu)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 23/02 | Número de participantes: 11
Assuntos tratados: 
•	 Campanha Institucional FenaCap.

Administração e Finanças 
Presidente Interino: Getúlio Guidini (Bradesco)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 23/02 | Número de participantes: 8
Assuntos tratados: 
•	 Relato da Comissão de Assuntos Fiscais;
•	 Atualização sobre o grupo de estudo de impactos IFRS 17;
•	Outros assuntos.

•	 Fisioterapias e outras terapias ambulatoriais;
•	 Lentes Intraoculares;
•	 PL 2451/15;
•	 PL 379/15;
•	 PL 737/15.

Odontológica
Presidente: José Maria Benozatti (OdontoPrev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 20/02 | Número de participantes: 10
Assuntos tratados: 
•	 Reajuste do Plano Odontológico;
•	 Atualização da minuta de RN sobre “Mecanismos 

Financeiros de Regulação”;
•	 REsp 1.509.055/RJ;
•	 Guia de “Prescrição e dispensação de medicamentos na 

odontologia”;
•	 Tutela Antecipada 20171215150152.

GT COPISS
Coordenadora: Vera Queiroz (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Número de participantes: 15
Data: 02/02
Assuntos tratados: 
•	 Agenda ANS 2018;
•	 Avaliar com o GT a possibilidade de abertura de grupos 

consolidados D-TISS (ambulatorial e/ou hospitalar);

•	 Exigência de CID nas guias: Recurso Especial (REsp) 
1.509.055/RJ; 

•	 TUSS: demandas da CASS e C. Odontologia sobre atua-
lizações do Rol 2018 e do Imperativo Clínico;

•	 Requisitos de Segurança e Privacidade;
•	 Fluxo de correção de informações.

GT Ressarcimento ao SUS
Coordenadora: Ana Amélia Bertani (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 27/02 | Número de participantes: 13
Assuntos tratados: 
•	 Classificação Internacional de Doenças (CID), data de 

atendimento da APAC e Cartão Nacional de Saúde – 
Envio de ofício à ANS

•	  Sistema PERSUS 2.0 – Andamento e Impactos do 
projeto ANS

•	 55º e 56º ABIs – Emissão pela ANS de pareceres divergentes 
•	 Procedimentos com deferimento sumário  - Retorno de 

cobrança pela ANS
•	Notícias: Blocão (PL 7.419/2006) – Parecer da Comissão 

Técnica da FenaSaúde sobre o tema
•	Notícias: STF – Constitucionalidade do ressarcimento 

ao SUS (ADI 1931 e RE 597.064).
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Difundindo a cultura e o conhecimento do seguro
Com o objetivo de ampliar sua comunicação com  os consumidores e a sociedade em geral, a CNseg firmou parcerias com 
as rádios BandNews FM e Alpha FM. As rádios agora veiculam o boletim Sintonizado no Seguro com informações do setor 
segurador e uma entrevista exclusiva com o presidente da Confederação das Seguradoras, Marcio Coriolano.

O boletim Sintonizado no Seguro é veiculado em rede nacional com a BandNews FM, e, nas praças Rio de Janeiro e São 
Paulo, com a Alpha FM.

A entrevista com o presidente vai ao ar às sextas-feiras 
e quem comanda a conversa é a jornalista Mara Luquet. 
São abordados assuntos de cunho macroeconômico 
relacionados ao setor segurador. Ao traduzir a lingua-
gem de seguros para o ouvinte, Coriolano mostra a 
importância do seguro para a proteção pessoal, da famí-
lia e patrimônio, ou seja, o papel do seguro no país, na 
economia e na vida das pessoas. 

Essa parceria faz parte das ações do Programa de Educação em Seguros, desenvolvido pela Confederação das Seguradoras, 
para ampliar o entendimento dos consumidores e da sociedade em geral a respeito do funcionamento e das estruturas do 
setor segurador.

Eventos CNseg e Federações

Confira os horários das transmissões:

BandNews FM:
•	 Boletim Sintonizado no Seguro: rede nacional,  

de segunda a quinta, entre 6h e 9h
•	 Sintonizado no Seguro - entrevista com o presidente: 

rede nacional, às sextas-feiras, entre 6h e 9h. 
•	 Todo o conteúdo é repetido no horário da noite, 

apenas na praça do Rio de Janeiro, de segunda a sexta-
-feira, entre 20h e 20h40, durante o Jornal 3ª Edição.

Alpha FM:
•	 Boletim Sintonizado no Seguro: nas praças Rio de 

Janeiro e São Paulo, de segunda a quinta, entre 9h e 
10h e entre 20h e 21h. 

•	 Sintonizado no Seguro - entrevista com o presidente: 
nas praças Rio de Janeiro e São Paulo, às sextas-feiras, 
entre 9h e 10h e entre 20h e 21h.

Carta do Seguro
O ano de 2017 foi considerado pelo presidente da CNseg, Marcio Coriolano, como um ano positivo para o setor, conforme 
editorial da 15ª edição da Carta do Seguro:  crescimento de 21,4% dos ramos de Crédito e Garantias, de 13,1% do Seguro 
Rural e de 11,7% dos planos de Risco de Pessoas. Contando com o Seguro DPVAT, a arrecadação total do setor em 2017 foi 
de R$ 247,1 bilhões, com as provisões técnicas alcançando o patamar de R$ 905,7 bilhões.

A publicação mensal da Confederação também traz artigo do economista e professor da PUC-Rio, Luiz Roberto Cunha, no 
qual analisa os impactos positivos na economia gerados pela baixa inflação de 2017, além de traçar perspectivas para 2018.

E realizando sua já tradicional análise conjuntural, o economista da Escola Nacional de Seguros, Lauro Faria, aponta que, 
em 2017 os planos de risco de seguros de Pessoas e Ramos Elementares sem DPVAT assumiram a liderança no ranking de 

>>
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crescimento entre os principais grupos, ultrapassando os planos de acumulação de coberturas de pessoas, que lideraram 
o crescimento em 2016.

Para ler a íntegra da 15ª edição da Carta do Seguro, clique aqui. 

7º Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro
O maior evento de resseguro do país acontecerá em 10 e 11 de abril, no Windsor Convention & Expo Center, na Barra da 
Tijuca. Nesta edição, o Encontro trará um conteúdo abrangente, abordando as recentes alterações regulatórias e seus 
impactos para a atividade do resseguro no Brasil, as mudanças climáticas e o seguro agrícola, inovações e tendências, a 
competitividade do setor, entre outros temas relevantes aos profissionais que buscam atualização e desenvolvimento da 
carreira.

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, já confirmou sua participação na palestra de abertura, que 
terá como título ‘Cenário Jurídico e Político Brasileiro’. Serão abordados aspectos das reformas política, trabalhista, tributá-
ria e da educação, o modelo que o governo precisa seguir para estimular o empreendedorismo visando um Brasil melhor 
no futuro, bem como uma agenda social que atenda às necessidades de saneamento básico, mobilidade e habitação.

O diretor presidente do Insper, Marcos Lisboa, também é presença confirmada no Encontro. O tema de sua palestra é "Os 
Desafios da Agenda Econômica", onde avaliará as perspectivas para a economia brasileira em um ano de consolidação da 
retomada do crescimento e de eleição presidencial.

Mais de 500 profissionais, de mais de 10 países já garantiram sua vaga no evento realizado pela Federação Nacional das 
Empresas de Resseguros, com o apoio institucional da Confederação das Seguradoras e da Escola Nacional de Seguros.

Restam poucas vagas. Para se inscrever e saber mais sobre a programação, clique aqui.

http://cnseg.org.br/data/files/E1/53/B1/09/9AE9161036ADAE06F98AA8A8/Carta do Seguro CNseg - 15.pdf
https://eventos.cnseg.org.br/eventos/evento/7-encontro-de-resseguro-do-rio-de-janeiro/

