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Conselho Diretor CNseg
O Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras não se reuniu no mês de janeiro.

Comissões Temáticas
Comissões Temáticas
da Superintendência de
Acompanhamento Técnico

(Atuarial/ Governança e Compliance /
Administração e Finanças / Resseguro /
Processos e Tecnologia da Informação /
Gestão de Risco)
Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Videoconferência: RJ/SP/RS
Data: 06/01
Assunto tratado:
> Consolidação das manifestações/sugestões sobre
a Consulta Pública 14, que trata da Segmentação
do Mercado Segurador para fins de aplicação
proporcional da regulação prudencial.

Relação de Consumo
Presidente: Aura Rebelo (Prudential)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 14/01
Assuntos tratados:
> Lei Geral de Proteção de Dados;
> Planejamento da Comissão de Relações de
Consumo para 2020.

Inteligência de Mercado
Presidente: Alex Conrado Korner
(Santander Capitalização S/A)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 15/01

Comunicação e Marketing
(reuniões extraordinárias)

Assuntos tratados:

Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 08, 15, 29, 31/01

> Apresentação Conjuntura Econômica 2020,
por Pedro Simões da CNseg;

Assunto tratado:
> Análise, debate e finalização da Matriz de
Priorização de Ações.

Assuntos Fiscais e Seguro Rural da
FenSeg (reunião extraordinária)
Coordenação: Gustavo Tintel (CNseg)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 13/01
Assunto tratado:
> Isenção fiscal do seguro rural.

> Apresentação Tendências de Negócios, por
Adriana Nalamut | MJV;

> Report da Consulta Pública Susep 14/19, que
trata da Segmentação do Mercado Segurador,
por Leandro Santos (Superintendência de
Acompanhamento Técnico da CNseg).

Recursos Humanos
Presidente: Patrícia Coimbra (SulAmérica)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 16/01
Assuntos tratados:
> Planejamento estratégico da Comissão para
2020-2021: definição da permanência dos
seguintes GT's:

02

CNseg em ação

• GT Remuneração;
• GT Relações Trabalhistas;
• GT Diversidade e Inclusão;
• GT eSocial.
> Demais assuntos:

Assuntos Fiscais
Presidente: Patrícia Rocha Silva (Porto Seguro)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 29/01

• Comissão de Negociação Sindical;

Assuntos tratados:

• Pesquisas rápidas;

> Tributação sobre remessa ao exterior sobre VGBL;
> Portaria nº 1.744/2020 (Consulta Pública sobre o
CARF);
> Considerações sobre Lei nº 12.741/12 (Lei do
Imposto na Nota);
> Futura alteração na Apresentação das
Demonstrações Financeiras (IAS 01 / CPC 26);
> PEC nº 128/2019 – IMF em substituição ao IOF;
> Outros assuntos.

• Eventos de Sustentabilidade e Diversidade;
• Sugestões de ações futuras da Comissão.

Ouvidoria
Presidente: Silas Rivelle Júnior (Seguros Unimed)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 21/01
Assuntos tratados:
> Decreto nº 10.197/2020 – Consumidor.gov;
> Banco de Dados de Reclamações das Ouvidorias
(BDRO) – Susep;
> Planejamento das Ações da Comissão para 2020:

Sustentabilidade e Inovação
Presidente: Fátima Lima (Mapfre)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 29/01

• Novos projetos;

Assunto tratado:

• Eventos;

> Apresentação do Pacto Global da ONU, com foco
nas atividades relacionadas aos ODS e interseção com Seguros. Convidado: Marcelo Linguitte
(Pacto Global);
> Aliança de Investidores Globais para o
Desenvolvimento Sustentável: apresentação
da iniciativa do Secretário-Geral da ONU com
a participação do presidente do Conselho de
Administração da Sul América, Patrick Larragoiti,
e proposta de plano de ações da Comissão;
> Notícia de alteração da Resolução CMN nº 4.444
e Resolução CNSP nº 321: informação sobre a
atualização das regras de investimento das seguradoras, que inclui, quando possível, critérios
ASG para seleção de ativos;
> GT2 Relatório de Sustentabilidade: atualização do
cronograma do Relatório e convite para a Oficina
de Indicadores do Relatório, a ser realizada em
parceria com a SITAWI no dia 18/02;
> GT1 TCFD: relato de call do GT e apresentação
dos próximos passos.

• Temas de estudo.
> Outros assuntos.

Processos e Tecnologia da
Informação
Presidente: José Camilo Ciufatelli (Tokio Marine)
Teleconferência
Data: 11/12
Assuntos tratados:
> Computação em nuvem: benchmark realizado
pela Susep (Paulo Vianna);
> Atualização sobre demandas regulatórias;
> Avaliação Insurance Meeting 2019 e proposta de
estrutura para a próxima edição;
> Outros assuntos.
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Diretoria FenSeg
A Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais não se reuniu no mês de janeiro.

Comissões

Automóvel

Estratégica de Seguros Corporativos

Presidente Interino: Walter Pereira (Zurich)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 15/01

Presidente: Luiz Felipe Smith de Vasconcellos
(Tokio Marine)
Presencial: SP
Data: 21/01

Assuntos tratados:
> Alteração na presidência da Comissão
> Agenda com a SENACON – Secretaria Nacional
do Consumidor;
> Salvados e Ressarcidos;
> Central de Bônus;
> Assuntos de Sinistros;
> Assuntos gerais.

Seguro Rural
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 16/01
Assuntos tratados:
> Isenção Tributária no Seguro Rural;
> Consultoria para a comissão;
> Subvenção Federal;
> Subvenção Estadual: São Paulo e Paraná;
> Guia de Seguros Rurais (MAPA);
> Glossário de Seguro Rural (CNseg);
> Relatos dos Grupos de Trabalho:
• GT Equipamentos e Penhor Rural;
• GT Peritos;
• GT Assuntos Susep;
• GT Proagro;
> Instituto Pensar Agro;
> Assuntos gerais.

Assuntos tratados:
> Cosseguro – aprovação final do modelo de
acordo desenvolvido;
> Honorário de peritos - análise e discussão dos
modelos apresentados;
> Nichos diferenciados;
> Assuntos gerais.

Riscos de Engenharia
Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Presencial: SP
Data: 21/01
Assuntos tratados:
> RC – Empregador;
> Leg02/03 x Equipamentos/máquinas
- continuidade;
> Clausulado diferenciado para Obras Grupo I;
> Engenharia de Riscos (boas práticas);
> Equipamentos móveis e/ou estacionários;
> Assuntos gerais.

Riscos de Crédito e Garantia
Presidente: Roque Holanda Melo (Junto Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 23/01
Assuntos tratados:
> Análise e discussão da CP 18/2019;
> Assuntos gerais.
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Diretoria FenaPrevi
A Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida não se reuniu no mês de janeiro.

Comissões

Gestora do SIDE

Atuarial

Presidente: Reginaldo Herreira Ferraz (Bradesco)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 21/01

Presidente: Celina da Costa e Silva (Brasilprev)
Videoconferência: RJ/SP/PR
Data: 30/01

Assuntos tratados:
> Discussão sobre performance do sistema e
evoluções tecnológicas do SIDE;
> Melhorias no módulo PJ do sistema.

Assunto tratado:
> Tábua biométrica BR-EMS 2020: apresentação da
UFRJ.

Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, realizada em 22/01, presidida por
Marcelo Farinha, tratou dos seguintes assuntos:

Deliberação: aprovação da ata nº 12/19, de 28/12/2019
Conhecimento:
• Apresentadas receita e despesas da federação de janeiro a dezembro de 2019;
• Dado conhecimento dos votos e decisões das sessões 261,262 e 263 do CRSNSP;
• Apresentados os Dados Estatísticos do Mercado de Capitalização de janeiro à novembro de 2019;
• Marco Regulatório;
• PLS 329/2018;
• Consulta Pública Susep Nº 14/201;
• CP Bacen nº 73/2019, sobre Open Banking, Open Insurance;
• Consultas Públicas Nº 16, 17 e 18/2019 (SRO)
• PLP 281/2019;
• Assuntos discutidos nas Comissões Técnicas da FenaCap.
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Diretoria FenaSaúde
A Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar não se reuniu no mês de janeiro.

Comissões
da decisão coletiva;

Jurídica
Presidente: Carlos Ernesto Henningsen (Vision Med)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 29/01
Assuntos tratados:
> Advocacia de partido: (i) condição assistencial
e de custeio para inativos (art. 31 da 9.656/1998);
(ii) rescisão unilateral de contratos coletivos
durante a internação; (iii) prorrogação do prazo
de permanência na hipótese de o beneficiário
necessitar de tratamento médico contínuo; (iv)
reembolso obrigatório além das hipóteses de
urgência e emergência; (v) fertilização in vitro e
(vi) prescrição;
> Autismo;
> Reajuste por faixa etária em planos coletivos;
> Consulta Pública ANS 76;
> Cirurgias de transgenitalização;
> Territorialidade da ACP e RE - art. 16 da Lei
7.347/85: limitação territorial a eficácia subjetiva

> Cálculo de honorários – Inclusão do dano moral
somado ao valor da obrigação de fazer imposta a
plano de saúde;
> TJ/BA – Proposta do Wambier;
> ACP Procon/RJ e ACP MPF/BA – Art. 17, parágrafo
único da RN 195/ANS;
> Lei nº 20014/19 (PR);
> Convenção Coletiva de Trabalho;
> LGPD;
> (Ir)Retroatividade do Estatuto do Idoso.

GT ROL
Coordenadora: Vera Sampaio (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 06 e 14/01
Assunto tratado:
> Tecnologias a serem debatidas nas reuniões técnicas do rol da ANS em 07, 08, 21 e 22/01.

Participação da FenaSaúde em eventos
5ª edição do FIS Summit: FIS – Fórum Inovação Saúde:
Tema: Saúde pública e privada: O que nos separa, o que nos aproxima e como convergirmos
Debatedora: Vera Valente
Realizado: 28/01/2020 – Rio de Janeiro – RJ
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Notícias
Presidente da CNseg, Marcio Coriolano
garante expansão de dois dígitos em 2019

O jornal Valor Econômico publicou na versão online
e impressa, nos dias 9 e 10/01, matéria abordando a
expansão do mercador segurador ainda em 2019, com
base em dados fornecidos pela Confederação Nacional
das Seguradoras. “Uma expansão de dois dígitos está
garantida”, devendo ficar entre 11% e 12,5% disse
Marcio Coriolano, presidente da CNseg, em entrevista
ao jornal.
Para 2020, o presidente acredita que a expansão deve
seguir no mesmo ritmo por consequência da expectativa de inflação ancorada e das baixas taxas de
juros, o que facilita a viabilização de novos projetos e
financiamentos.
A reportagem aponta que em 2019 o resultado foi mais
satisfatório, levando em conta que até maio o avanço
anual estava “praticamente estagnado em 1,6%”. No
entanto, a aceleração começou a partir do segundo
semestre, quando atingiu o crescimento de 6,9% no
período de agosto de 2018 e 2019.
Segundo, Marcio Coriolano, presidente da CNseg, o
mercado de proteção pessoal desempenhou um papel
de destaque em 2019 e recebeu impulso em momentos de crise econômica. Em contrapartida, os ramos
elementares não obtiveram o mesmo desempenho,
visto que, segundo ele, as empresas são grandes consumidores desses seguros e, sem crescimento econômico e melhora da renda e do emprego, a base de proteção fica estagnada, dependendo de uma retomada
mais forte da economia.
Clique aqui para ler
a íntegra da matéria
do Valor Econômico.

Brasil no mapa do comércio mundial

O secretário especial
de Comércio Exterior e
Assuntos Internacionais,
Marcos Troyjo, em en
-trevista à Revista de
Seguros declarou que
acredita que o comércio
exterior pode ser uma
das principais molas
propulsoras do crescimento do Brasil.
Face atual do Brasil no comércio internacional, Marcos
Troiyjo, economista e cientista político ocupa um dos cargos que, na prática, funcionam como o de vice-ministro
de Paulo Guedes, o influente comandante da Economia
do governo Bolsonaro. O secretário especial de Comércio
Exterior e Assuntos Internacionais pautou a estratégia que
segundo ele, irá ampliar a participação do Brasil no mapa
do comércio mundial. Para Troyjo, as mudanças também permitiram a conclusão do acordo Mercosul-União
Europeia, em junho, negociado nos últimos 20 anos.
“Se os nossos sócios do MERCOSUL quiserem continuar com economias fechadas, autárquicas, com baixa
exposição à competição, o Brasil vai questionar a própria existência da união aduaneira.”
Acesse a íntegra da entrevista para a Revista de
Seguros clicando aqui.

Conjuntura CNseg: arrecadação sobe 12,2%
até novembro e soma R$ 243,4 bilhões

O setor segurador, puxado pelo desempenho extraordinário dos seguros de pessoas (planos de risco e de
acumulação), continua a exibir tons azuis no ano em
termos de arrecadação. Até novembro de 2019, houve
crescimento de 12,2% comparado ao mesmo período
de 2018, elevando a receita para R$ 243,4 bilhões. Com
o resultado de novembro, o setor cresce dois dígitos
pelo sexto mês consecutivo. >
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> No editorial da nova edição da Conjuntura CNseg,
o presidente Marcio Coriolano afirma que “a persistência do bom desempenho dos Planos de Risco em
Cobertura de Pessoas, a recuperação dos Planos de
Acumulação e dos Títulos de Capitalização e o protagonismo, no segmento de Danos e Responsabilidades,
de ramos importantes, como o Patrimonial, Rural e
Crédito e Garantias, são características fundamentais
de uma trajetória que, restando apenas um mês para
o encerramento do ano, levará o setor de seguros a
crescimento de dois dígitos em 2019”.
Coriolano lembra que o desempenho é, em grande
parte, resultado da preferência pela proteção contra
eventos que, em ciclo baixo da economia, ameaçam a
estabilidade das rendas familiares, como os sinistros
de morte, acidente e invalidez e, por outro lado, da
grande exposição da população a cada vez mais próxima necessidade de acumulação de recursos compensatórios da Reforma da Previdência.
Nesses 11 meses, os planos de risco - com destaque
para os seguros de vida (20%) e prestamista (21,3%)
– subiram 14,5%, ao passo que os planos de previdência, 17,1%, reflexo direto da evolução dos produtos da
linha VGBL (18,3%).
As vendas também evoluíram no segmento de Danos
e Responsabilidade (sem os prêmios do DPVAT) no
acumulado do ano até novembro. Os prêmios subiram
5,2% no período, atingindo R$ 67,2 bilhões. O desempenho mensal de novembro também é bastante positivo. A receita teve salto de 8,2% na comparação com o
mesmo mês do ano passado, somando R$ 22,8 bilhões.
No mês, chamou a atenção a taxa de expansão de algumas modalidades de seguros patrimoniais, a começar
de Riscos de Engenharia (alta de 163,7% sobre novembro de 2018); Responsabilidade Civil D&O (83,2%); e
Rural (22,1%), por exemplo.
Confira a íntegra
da Conjuntura
CNseg nº15
clicando aqui.

Como o Resseguro pode apoiar o
desenvolvimento do Brasil?

Um dos principais eventos da agenda internacional de seguros e resseguros da América Latina, o 9º
Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro já está com
as inscrições abertas.
Realização conjunta da CNseg e da Federação Nacional
das Empresas de Resseguros (Fenaber), a edição 2020
do evento ocorrerá de 15 a 16 de abril, no Windsor
Convention & Expo Center, na Barra da Tijuca.
O Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro é também um dos mais prestigiados pelos patrocinadores,
dada à audiência qualificada do encontro e melhores
perspectivas de expansão de negócios de seguros e
resseguros no País este ano. Em 2019, foram 21 patrocinadores que acoplaram suas marcas a esse evento.
Tradicionalmente, o evento reúne executivos dos
principais grupos seguradores e resseguradores
nacionais e estrangeiros, além dos mais importantes
brokers e corretores de seguros, para discutir temas
da maior relevância do mercado local e as tendências do resseguro global. O Brasil está entre os mercados mais promissores de resseguro, com mais de
140 grupos presentes no País, entre locais, admitidos e eventuais.
A relevância do evento é medida em números. Ao
todo, já reuniu mais de 4.300 participantes nacionais
e internacionais nas suas edições; delegações de 23
países; 109 cotas de patrocínio comercializadas; 343
palestrantes e crescimento de público de mais de
210% desde a primeira edição. Ou seja, de algo em
torno de 230 para mais 700.

Clique aqui para realizar a inscrição e obter
mais informações sobre o evento
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Setor de Seguros tem adesão maciça a
portal de atendimento ao consumidor

Congresso ‘BRASESUL 2020’ terá participação
do presidente da CNseg

Em 2020, quando a plataforma Consumidor.gov.br
completa 6 anos de existência, o setor de seguros
apresenta adesão de 83% do mercado. A CNseg
apoia a iniciativa e acompanha sua evolução desde
o lançamento, em 2014, que considera uma solução
tanto para os consumidores como para as empresas.
A adesão maciça é significante, e a plataforma
representa um importante “serviço gratuito, simples, rápido, transparente e legitimado pelo poder
público, em que o consumidor pode resolver seus
conflitos de consumo sem sair de casa”, afirma a
Diretora de Relações de Consumo e Comunicação
da CNseg, Solange Beatriz Palheiro Mendes.
Desde 2014, foram mais de 2 milhões de demandas e 500 empresas inscritas no Consumidor.gov.br.
Entre elas, 62 atuam em Seguros Gerais, Previdência
Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização.

Clique aqui e
confira o balanço
feito por Solange
Beatriz dos 6 anos
de existência da
ferramenta do
ponto de vista do
setor segurador.

O presidente da CNseg, Marcio Coriolano, participará de
um debate no Congresso Sul Brasileiro dos Corretores de
Seguros – BRASESUL sobre o tema “Momento Atual do
Mercado para os Corretores de Seguros”. O painel terá a
participação das maiores autoridades do mercado segurador no Brasil.
Os sindicatos de Corretores de Seguros dos estados do
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, organizam o
evento que acontece nos dias 14 e 15 de maio, em Foz
do Iguaçu, no Paraná. O tema central do evento será
“Customer Success”, que tem por conceito três pilares:
Fidelize: chegou uma nova era, a 4ª Revolução Industrial.
Diversifique: novos negócios, um novo momento.
Monetize: ganhe dinheiro e seja feliz.
O Congresso tem o objetivo de reunir os corretores de
seguros do sul do país no maior evento do mercado segurador da região, discutir temas relevantes para o crescimento da classe e trocar informações. São esperados
aproximadamente 2.000 congressistas.
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