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Conselho Diretor CNseg
O Conselho Diretor da Confederação Nacional das Seguradoras, presidido por Marcio Sêroa de Araujo 
Coriolano, em 19 de agosto, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Novos representantes : dadas as boas-vindas aos novos representantes da Brasilprev Seguros e Previdência, 
Ullisses Christian Silva Assis, da Caixa Seguradora, Camila de Freitas Aichinger, e Mapfre Previdência, Felipe Costa 
da Silveira Nascimento.

Open Insurance – Relator Convidado: Diretor-
Executivo Alexandre Leal: Atualizadas as informações 
sobre a Estrutura Inicial Responsável pela Governança 
do Processo de Implementação do Open Insurance e 
o macro cronograma de implementação estabelecido
pela Susep.

Reforma Tributária – Relatores: Diretores-
Executivos Alexandre Leal e Miriam Mara: Atualizadas 
as informações sobre os seguintes projetos em tra-
mitação no Congresso Nacional: i) Projeto de Lei nº 
2337/2021, que altera a legislação do Imposto sobre a 
Renda e Proventos de Qualquer Natureza das Pessoas 
Físicas e das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido e ii) PEC nº 110/2019, que altera 
o Sistema Tributário Nacional para criar o Imposto
sobre Bens e Serviços.

Medida Provisória nº 1040 – Proteção 
Veicular – Relatora: Diretora-Executiva Miriam
Mara: Noticiada a aprovação da Medida Provisória 
em questão na Câmara dos Deputados e no Senado 
Federal sem a inserção da emenda nº 162, da Senadora 

O Presidente Jorge Nasser comentou, dentre outros assuntos, sobre as estatísticas dos 
Planos de Acumulação e dos Planos de Riscos (primeiro semestre/2021).

O Presidente Antonio Trindade relatou, dentre outros assuntos: temas regulatórios de 
interesse da Federação e as estatísticas dos Seguros de Danos ( junho/2021).

O Presidente João Alceu Amoroso Lima informou, dentre outros assuntos: sobre a 
tramitação do PL nº 7419/2006 e as estatísticas da Saúde Suplementar ( junho/2021).

O Presidente Marcelo Gonçalves Farinha relatou, dentre outros assuntos, sobre as 
estatísticas ( junho/2021) e a comemoração dos 92 anos de Capitalização no Brasil.

Assuntos das Federações: temas regulatórios, projetos e desempenho setorial

Notícias do Presidente

Soraya Thronicle (PSL-MS), que pretendia alterar o 
Código Civil para permitir que associações com fins 
não empresariais ofereçam garantia contra risco.

Assuntos Regulatórios – Relator Convidado: 
Diretor-Executivo Alexandre Leal: Foram atualizados 
os seguintes assuntos: i) Consulta Pública nº 21/2021 
- SRO – auto e transporte; ii) Consulta Pública Ssuep
nº 22/2021 - Aceitação, vigência, emissão e elemen-
tos mínimos dos documentos contratuais; iii) Consulta
Pública Susep nº 23/2021 - Riscos Nucleares; iv)
Consulta Pública Susep nº 24/2021 - Seguro Garantia; v) 
Consulta Pública Susep nº 25/2021 - Seguro Pecuário e
outros; vi) Consultas Públicas Susep nºs 26 e 27/2021 -
Fator Reduzido; vii) Consulta Pública Susep nº 28/2021
- Aumento de escopo do SRO e viii) IMK 2021.

10ª Conseguro – Relatora: Diretora-Executiva
Solange Beatriz: Apresentada a programação do 
evento que será realizado no período de 27 de setem-
bro a 01 de outubro, em formato virtual e totalmente 
gratuito. As inscrições podem ser realizadas em 
https://conseguro.cnseg.org.br

https://conseguro.cnseg.org.br
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Administração e Finanças / Atuarial 

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Zoom
Data: 03/08

Assunto tratado:

>  Apresentação pela KPMG de proposta técnica sobre
a avaliação de impacto da adoção do IFRS 9 desvin-
culado do IFRS 17.

Administração e Finanças / Atuarial 

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Zoom
Data: 04/08

Assunto tratado:

>  Apresentação pela EY de proposta técnica sobre a
avaliação de impacto da adoção do IFRS 9 desvin-
culado do IFRS 17.

Relação de Consumo

Presidente: Maria Carolina de Oliveira (Tokio Marine)
Zoom
Data: 04/08

Assuntos tratados:

>  Decreto do SAC - pontos de regulamentação da
Susep;

> Colóquios de Proteção do Consumidor de Seguros
- andamento;

> Projetos de Lei sobre Relações de Consumo;

> Acessibilidade sites;

> Outros assuntos - Sistema Digital Procon/SP.

Recursos Humanos / Integração ASG
(reunião extraordinária) 

Presidida por: Luciana Dall’Agnol (CNseg)
Zoom
Data: 05/08

Assunto tratado:

>  Projeto Ação Social do Setor Segurador.

GT Modelo Futuro de Trabalho

Liderança: Viviane Besani (Cardif) 
Windows Teams
Data: 05/08

Assuntos tratados:

>  Proposta de trabalho do GT:

• Pesquisa quantitativa sobre a aderência das segu-
radoras aos modelos/ atividades ligadas ao futuro
do trabalho (2022);

• Construção de um documento sobre as práticas
ligadas ao Futuro do Trabalho existentes no mer-
cado segurador (brasileiro e internacional).

>  Formato de trabalho do GT – a cada encontro, o
grupo compartilhará conhecimento e conteúdo
prévio (textos, vídeos etc.), a fim de subsidiar os
participantes na construção coletiva de cada   tema:

• Modelos de Relações de Trabalho (presencial,
híbrido, part-time; contrato intermitente, etc);

• Ambiente de Trabalho;

• Como remunerar nesse novo modelo;

• Saude e Ergonomia: quais os cuidados que deve-
mos ter.

Gestão de Risco 
(reunião extraordinária)

Presidente: Laurindo Lourenço dos Anjos 
(XS3 Seguros)
Zoom
Data: 09/08

Assunto tratado:

> Política de Sustentabilidade – críticas ao material da
Susep.

Assuntos Fiscais 
(reunião extraordinária)

Presidente: Valter Deperon (Swiss Re)
Windows Teams
Data: 09/08

Assunto tratado:

> Aprovação das sugestões de ajustes nas propostas
de emendas ao PL 2337/2021.

Comissões Temáticas
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Governança e Compliance

Presidente: Eugênio Duque Estrada (Mongeral)
Zoom
Data: 10/08

Assuntos tratados:

>  Apresentação IIA - Institute of Internal Auditors;

>  Normas publicadas:

• Resolução CNSP 416/21 – SCI, EGR, AI;

• Circular Susep 638/21 – Segurança Cibernética;

• Open Insurance - Resolução CNSP 415/21,
Circular Susep 635/21 e manuais;

•  Sandbox Regulatório - Resolução CNSP 417/21,
Circular Susep 636/21 e edital;

>  Atualizações:

• Revisão da 330/15 – atos societários;

• Revisão da 480/13 Varejista;

>  Outros assuntos.

Administração e Finanças / Atuarial 

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Zoom
Data: 12/08

Assunto tratado:

> Apresentação pela Deloitte de proposta técnica
sobre a avaliação de impacto da adoção do IFRS 9
desvinculado do IFRS 17.

Investimento (reunião extraordinária, 
conjunta com a FenaPrevi)

Presidente: Roberto Santiago Takatsu 
(HDI Seguros)
Zoom
Data: 12/08

Assunto tratado:

>  Revisão da CMN 4444 (alinhamento para reunião
com Susep).

Atuarial

Presidente: Marcos Spiguel (Prudential) 
Zoom
Data: 17/08

Assuntos tratados:

>  IFRS 17 e IFRS 9;

>  Open Insurance;

>  CPs 26 e 27 de 2021 - Extinção dos fatores
reduzidos;

>  CP 28.2021 aumento de escopo do SRO;

>  Conseguro 2021.

Comunicação e Marketing

Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco Seguros)
Microsoft Teams
Data: 18/08

Assuntos tratados:

> Atualização sobre a campanha de comunicação;

> Apresentação de ações de comunicação da CNseg
no 1 semestre de 2021;

> Apresentação de ações sobre Proteção Veicular
realizadas pela CNseg;

> Informações gerais sobre a Conseguro;

> Informações sobre o painel de comunicação da
Conseguro;

> Apresentação de eventos da CNseg.

Recursos Humanos

Presidente: Patrícia Coimbra (SulAmérica)
Zoom
Data: 19/08

Assunto tratado:

> Proposta de nova governança de negociação sin-
dical para o setor segurador, apresentada pela
Bradesco Seguros.

Investimento (reunião extraordinária, 
conjunta com a FenaPrevi)

Presidente: Roberto Santiago Takatsu 
(HDI Seguros)
Zoom
Data: 19/08

Assuntos tratados:

>  Relato da reunião com Susep de 16.08 (revisão da
Resolução 4444);

>  Relato da reunião do IMK 2021/2022 de 17.08;

>  Próximos passos e estratégia de atuação para a
revisão da Resolução 4444.
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Atuarial / Governança e Compliance 
/ Gestão de Risco 

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Zoom
Data: 20/08

Assunto tratado:

>  Consolidação das manifestações das Consultas
Públicas 26 e 27 de 2021.

Administração e Finanças / Atuarial 
/ Governança e Compliance 
/ Processos e Tecnologia da 
Informação 

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Zoom
Data: 20/08

Assunto tratado:

> Alinhamento da CP 28 de 2021 – Aumento de escopo 
SRO.

Ouvidoria 

Presidente: Silas Rivelle (Unimed Seguros)
Zoom
Data: 23/08

Assuntos tratados:

>  Demandas Seguro Prestamista no BACEN & FenaPrevi;

>  Índice de Reclamações Susep;

>  Decreto do SAC: pontos de regulamentação da Susep;

>  Relatório de Ouvidorias de 2020

>  Colóquio de Proteção ao Consumidor de Seguros:
9ª edição - São Paulo 2021;

>  Conseguro 2021;

>  Outros assuntos.

Atuarial (reunião extraordinária)

Presidente: Marcos Spiguel (Prudential) 
Microsoft Teams
Data: 24/08

Assunto tratado:

>  Metodologia que a Susep está desenvolvendo para
as ETTJs.

Atuarial /Administração e Finanças / 
Governança e Compliance / 
Gestão de Risco 

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Microsoft Teams
Data: 24/08

Assunto tratado:

>  Consolidação das manifestações das Consultas
Públicas 26 e 27 de 2021.

Atuarial /Administração e Finanças / 
Governança e Compliance / 
Gestão de Risco 

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Microsoft Teams
Data: 25/08

Assunto tratado:

>  Avaliação da pertinência dos seguintes parágrafos
da Consulta Pública 26 de 2021.

Inteligência de Mercado 

Presidente: Gilberto de Oliveira Garcia 
(Liberty Seguros)
Zoom
Data: 25/08

Assuntos tratados:

> Apresentação do estudo “O Impacto das Tendências
Tecnológicas na Indústria de Seguros Brasileira"
por Larissa Medeiros (CNseg) e Henrique O’Neill
(Professor ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa,
Portugal);

> Relato dos GT’s: Analytics - Fase 2 / Covid-19 – Fase
2 / EIM na Conseguro e Insurtech/Sandbox;

> Outros assuntos.
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Assuntos Fiscais  
(reunião extraordinária)

Presidente: Valter Deperon (Swiss Re)
Windows Teams
Data: 25/08

Assuntos tratados:

> Atualização sobre Reforma Tributária;

> Atualização sobre EFD-Reinf; (convidado Maxuel
Santana – MXM)

> Atualização sobre Notas Fiscais;

> Resultado de pesquisas.

Integração ASG

Presidente: Fátima Lima (Mapfre Seguros Gerais)
Zoom
Data: 25/08

Assuntos tratados:

>  Política de Sustentabilidade do Setor de Seguros
– Susep;

>  Relatório de Sustentabilidade de 2020;

>  Implementing the “Insuring the Climate Transition”
recommendations in South America – UNEP FI;

>  Pesquisa – Evolução da inclusão de Riscos ASG
nas estratégias das seguradoras no Brasil (COPPE/
UFRJ);

>  Conseguro 2021;

>  Projeto Ação Social CNseg:

• Atualização das doações no site da CNseg;

• Propostas para novo projeto – União BR.

>  Outros assuntos.

Gestão de Risco 

Presidente: Laurindo Lourenço dos Anjos 
(XS3 Seguros)
Zoom
Data: 26/08

Assuntos tratados:

>  Open Insurance;

>  Circular SUSEP 638/2021 (Segurança Cibernética);

>  CPs 26 e 27 de 2021 - Extinção dos fatores reduzidos;

>  Política de Sustentabilidade;

>  Gestão do Risco de Liquidez (pauta fixa para troca
de informações);

>  Conseguro 2021.

Resseguro

Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine) 
Windows Teams
Data: 26/08

Assuntos tratados:

>  Embargos e Sanções;

>  Melhorias Operacionais – Recuperação de Despesas
de Sinistros;

>  IMK;

>  Outros assuntos.

Investimento 
(reunião conjunta com a FenaPrevi)

Presidente: Roberto Santiago Takatsu (HDI Seguros)
Zoom
Data: 26/08

Assunto tratado:

>  Alinhamento da minuta de Norma de Investimentos.

Administração e Finanças / Atuarial 
(reunião conjunta com a FenaPrevi) 

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Zoom
Data: 27/08

Assuntos tratados:

> Discussão sobre as propostas de consultoria sobre o
estudo de impacto de implementação do IFRS 17 e 9;

> Reavaliação do escopo de trabalho da consultoria.

Administração e Finanças / Atuarial 

Presidida por: Karini Madeira (CNseg)
Zoom
Data: 31/08

Assunto tratado:

> Alinhamento com a Susep sobre IFRS.
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Diretoria FenSeg
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, presidida por Antonio Trindade, 
em 05 de agosto, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Reunião com a Susep em que foram tratados os 
seguintes temas: :

• Relatórios: importância de manutenção apenas
do SRO, eliminando as duplicidades de informa-
ções. Explicado o esforço do mercado para confir-
mar e implantar o SRO;

• Reforma Tributária;

• Open Insurance.

Notícias do Presidente

Pauta Regulatória

Open Insurance: Detalhados os temas que estão 
sendo discutidos no âmbito do Conselho do Opin, a 
criação dos Grupos Técnicos e a documentação que 
está sendo elaborada e aprovada: RFP para criação de 
estrutura administrativa; Regimento Interno e, mais 
adiante, serão estudados os textos do contrato e do 
termo de adesão ao Open Insurance, que serão assina-
dos pelas Seguradoras, além das regras de custeio;

SRO – Sistema de Registro de Operações;

Sandbox Regulatório.

Pauta Informativa

Carta Circular Eletrônica nº 5/2021/DIR1/
SUSEP – Informações sobre Apólices de Grandes 
Riscos - Relator: Danilo Silveira – Relatada que a 
referida Carta alterou a orientação sobre a comuni-
cação de apólices classificadas como de grandes ris-
cos, no sentido da Resolução CNSP nº 407/2021, 
revogando a Carta Circular Eletrônica Susep nº 
3/2021/DIR1, de 31 de maio de 2021 e que, ainda, a 
nova data limite estipulada para o envio das infor-
mações passou a ser 15/10/2021. As comunicações 
serão feitas pelas sociedades seguradoras seguindo 
as diretrizes do Manual de Orientações para Envio 
de Dados, que deverá ser revisto.

Participação: Karini Madeira - CNseg

Consulta Pública nº 21/2021: SRO Automóvel e 
Transportes – Relato: Danilo Silveira – Relatadas as 
sugestões encaminhadas à Susep, que foram distribu-
ídas aos Srs. Diretores por intermédio do material 
completo da reunião.

Consulta Pública nº 24/2021: Seguro Garantia - 
Relator: Roque Melo (Presidente da Comissão de 
Seguro Garantia/Junto Seguros) – Apresentadas as 
principais sugestões da Comissão de Seguro de 
Crédito e Garantia que foram inseridas no quadro de 
sugestões enviado à Susep e destacadas no material 
completo encaminhado aos Diretores.

Consulta Pública nº 25/2021: Seguro Rural – 
Relator: Joaquim Neto (Presidente da Comissão de 
Seguro Rural/Tokio Marine) – Relatadas as princi-
pais sugestões encaminhadas à Susep como contribui-
ção à Consulta Pública nº 25/2021, dentre as quais 
destacamos:

• a inclusão de dois capítulos para a inclusão das
modalidades “Seguro Aquícola” e “Seguro de
Florestas”, que foram objetos de debates no âmbito 
da Comissão de Seguro Rural da Federação.

• a ampliação do escopo do conceito dos seguros
de animais visando atender outras demandas de
seguros.

Circular SUSEP nº 637/2021: Grupo Respon-
sabilidades – Relato: Danilo Silveira – Prestadas as 
informações sobre a Circular, recentemente publicada 
pela FenSeg, esclarecendo que a Comissão de 
Responsabilidade Civil e a Subcomissão de Linhas 
Financeiras da FenSeg estão efetuando estudo porme-
norizado da norma para divulgação posterior às asso-
ciadas da Federação. As linhas mestras e novidades 
inseridas na Circular foram divulgadas à Diretoria no 
material completo antecipadamente enviado para 
acompanhamento da reunião.

Pautas das Comissões Técnicas – Disponibilizados 
os temas tratados nas Comissões Técnicas da FenSeg, 
para conhecimento da Diretoria.

Demonstrações Financeiras – Apresentadas as 
demonstrações financeiras relativas ao mês de 
junho/2021.

Estatísticas da Susep – Apresentadas as estatísti-
cas da Susep relativas ao mês de junho/2021.
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Riscos Patrimoniais – Massificados

Presidente: Jarbas de Medeiros (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Data: 03/08

Assuntos tratados:

> IRDR – Danos Elétricos;

> IP Residencial;

> RNS – Registro Nacional de Sinistros – Arquivo
Especial;

> Open Insurance – API Residencial;

> SRO – Manual;

> Carta Circular Susep nº 005/2021 DIR 1;

> Consulta Pública nº 22/2021 - Aceitação e Vigência
de Seguro, Emissão e Elementos Mínimos dos
Documentos Contratuais;

> Assuntos gerais.

Seguro Habitacional 

Presidente: Lincoln Peixoto da Silva (Caixa Seguradora)
Microsoft Teams
Data: 03/08

Assuntos tratados:

> Status do Processo STJ - REsp. nº 1.799.288/PR e
REsp. nº 1.803.225/PR;

> Status do Processo STJ - Recurso Repetitivo nº
1.804.965/SP;

> Open Insurance;

> Consulta Pública nº 25/2020 – SRO – Grupo de
Trabalho da CSH;

> Justiça Federal/PR – Cobertura Suicídio pela SH-AM
(Prestamista);

> Consulta Pública nº 22/2021 – Aceitação e Vigência
do Seguro e Emissão e Elementos Mínimos nos
Documentos Contratuais;

> Webinar – Definição de Temas e Palestrantes;

> Assuntos gerais:
• Evolução do SH/AM em 2021;
• Pauta da próxima reunião.

Comissões

Riscos Patrimoniais – Grandes Riscos

Presidente: Thisiani Martins (AXA)
Microsoft Teams
Data: 04/08

Assuntos tratados:

> Consulta Pública nº 22/2021 – Aceitação, Vigência
do Seguro, Emissão e Elementos Mínimos nos
Documentos Contratuais;

> Circular Susep Nº 621/2021 – Massificados;

> Circular Susep nº 620/2021 – Grupo Patrimonial;

> Resolução CNSP nº 407 / Grandes Riscos/Carta
Circular Eletrônica Susep nº 005/2021 - Reunião
com a Susep;

> SRO - Manual Técnico;

> Ações de Subscrição – Eventos da Natureza;

> Planejamento da Comissão – Temas a serem
desenvolvidos;

> Assuntos gerais.

Prevenção e Combate à Fraude

Vice-Presidente: Abelardo Guimarães (Bradesco)
Microsoft Teams
Data: 05/08

Assuntos tratados:

> Caso Caminhões Incendiados;

> Relato das Subcomissões:
• Assistência 24h;
• Automóvel;
• Patrimonial;
• Transporte;
• Danos Corporais;

> Assuntos Jurídicos;

> Assuntos da GPCF;

> Assuntos gerais.

Seguro Gerais e Afinidades

Presidente: Luis Henrique Meirelles Reis
(Zurich Minas Brasil)
Windows Teams
Data: 06/08
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Assuntos tratados:

> Circular Susep nº 629/2021, de 28/05/2021 – Altera a
Circular Susep nº 624 (CP nº 07/2021) – SRO;

> Circular Susep nº 480/2013 (Disciplina a oferta de
planos de seguro por organizações varejistas em
nome de sociedades seguradoras);

> Sandbox:
• Circular Susep nº 636/2021, que altera a Circular

Susep nº 598/2020 e aborda a participação de
empresas no Sandbox Regulatório;

• Edital Eletrônico nº 1 da Superintendência de
Seguros Privados;

• Resolução CNSP Nº 417, que altera a Resolução
CNSP nº 381;

• Quadro comparativo da Consulta Pública nº
20/2021 com a Resolução CNSP nº 417/2021.

> Assuntos gerais.

Automóvel 

Presidente: Walter Pereira (Zurich Brasil)
Microsoft Teams
Data: 18/08

Assuntos tratados:

> Assuntos da SUPEN;

> RNS Auto;

> Seguradoras Sandbox;

> Assuntos de Sinistros;

> FENAUTO: correspondência encaminhada à CNseg;

> Pátio Legal RJ/CEVERA;

> Atualização sobre os Normativos:
• Circular Susep nº 639/2021;
• Consulta Pública nº28/2021: SRO;
• API Auto;

> Assuntos gerais:
• Frequência dos Sinistros;
• FIPE;
• Seguradora Sandbox Split Risk;
• Informações falsas;
• Itens Vigentes.

Seguro Rural 

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 19/08

Assuntos tratados:

> Subvenção Federal;

> Subvenção Estadual:
• Paraná;
• São Paulo;

> Instituto Pensar Agro;

> Relatos dos Grupos de Trabalho:
• Assuntos Regulatórios;
• Banco de Dados;
• Equipamentos e Penhor Rural;
• Peritos Agrícolas;
• Seguros Paramétricos;
• Programas de Subvenção;
• RNS;

> Assuntos gerais:
• GT Fundo de Catástrofes (MAPA);
• Reuniões da ANSP;
• Ações dos Agricultores.

Riscos de Crédito & Garantia 

Presidente: Roque Junior de Holanda Melo 
(Junto Seguros)
Microsoft Teams
Data: 19/08

Assuntos tratados:

1ª parte - Crédito:

> Apresentação do projeto Seguro de crédito para
GDFV;

> Ofício FenSeg nº 18/2021, que trata da Circular Susep 
nº 624/2021 – SRO – Seguro de Crédito Interno e
Seguro de Crédito à Exportação – Atualização;

> Manual SRO/Crédito – Aprovação do layout pela
SUSEP – Atualização;

> Projeto Movimento Brasil;

> Assuntos gerais.

2ª parte - Garantia:

> Consulta Pública Susep nº 24/2021 – Dispõe sobre o
Seguro Garantia – Reunião com a Susep;

> DNIT – Adequação dos Editais de Licitação –
Manifestação sobre o material elaborado pelo GT
de estudo – Prazo: 13 de agosto;

> PL nº 2313/2021 – Altera Lei nº 10.233, de 5 de junho 
de 2011, para estabelecer o critério de menor valor
da tarifa do pedágio para julgamento das licita-
ções de concessão de rodovias federais e a exi-
gência em edital de prestação de seguro-garantia
– Criação de GT;
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> Minuta de Ofício FenSeg – Aprovação após ajustes
– Requisitos necessários para aceitação do seguro
garantia judicial para créditos estaduais, inscritos
ou não inscritos em dívida ativa, no Estado do Rio
de Janeiro – Envio à PGE-RJ;

> Carta Circular Eletrônica SUSEP nº 005/2021 –
Tratativas com a Susep – Prorrogação do prazo –
Ofício FenSeg nº 17/2021:

> Reunião com o MDR – Atualização;

> Governança do RNS e Inclusão das expectativas de
sinistro no RNS – Participação do coordenador do
GT RNS C&G;

> Emissão de apólices plurianuais não seguindo o
contrato de locação;

> Decisão em processos judiciais com discussão tri-
butária, executando apólices quando os recursos
de apelação/embargos não são recebidos no efeito
suspensivo;

> Ação visando repelir atuação das afiançadoras;

> Fiança Locatícia (emissão por prazo inferior ao con-
trato) – Criação de GT – Exemplo práticos para apre-
sentar à Susep;

> Assuntos gerais.

Assuntos Jurídicos

Presidente: Sylvia Rocha (Allianz)
Microsoft Teams
Data: 20/08

Assuntos tratados:

> Súmula 632, do STJ, e ADIs e ações que têm a FenSeg
como “amicus curiae” – Atualização SEJUR;

> Sinistros de danos materiais em Maceió –
Encaminhamento da Comissão de Seguro
Habitacional;

> Circular Susep nº 637/2021 – Seguros do grupo de
responsabilidades;

> Resolução CNSP nº 408/2021 – Meios remotos;

> Open Insurance;

> Pátio São Francisco no Piauí – Pedido do GT
Recuperação de Veículos para questionar a legali-
dade do funcionamento;

> Circular Susep nº 639 – Operação de Seguros do
Grupo Automóvel;

> Assuntos gerais.

Estratégica de Seguros Corporativo 

Presidente: Luis Felipe Smith (Tokio Marine)
Windows Teams
Data: 24/08

Assuntos tratados:
> MGA – Participação: Márcia Cicarelli;
> Cláusula de Embargos e Sanções;
> Carta Circular 05/2021 – Reunião com a Susep;
> Assuntos diversos.

Riscos de Engenharia

Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Windows Teams
Data: 26/08

Assuntos tratados:
> DNIT – Adequação dos Editais de Licitação – Criação

de GT para análise do material;
> Reunião com a Secretaria Nacional de Habitação/

MDR – Objetivo: Esclarecimentos sobre as exigên-
cias de seguro da Portaria nº 959/2021

> Carta Circular Eletrônica nº 5/2021/DIR 1/Susep,
que trata da exigência de comunicação à Susep das
informações relativas às emissões de apólices clas-
sificadas como de grandes riscos – Revogação da
Carta Circular Eletrônica nº 3/2021 – Contatos com
a Susep;

> Consulta Pública nº 28/2021, que altera a Circular
Susep nº 601/2020 e a Circular Susep nº 624/2021;

> Manual SRO Engenharia – Planilha de Dados;
> Circular Susep nº 637 – Dispõe sobre os seguros

do grupo responsabilidades – Consulta Pública nº
06/2021 – Para ciência;

> Plano de Ação 2020/2021 – Atualização;
> Consulta Pública nº 22/2021 – Aceitação, Vigência

do Seguro, Emissão e Elementos Mínimos nos
Documentos Contratuais;

> Assuntos gerais.

Seguro Rural (reunião extraordinária 
com o Ministério da Agricultura)

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Microsoft Teams
Data: 27/08

Assunto tratado:

> Incentivo no PSR para as Regiões Norte e Nordeste.
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Assuntos Contábeis e Fiscais /
Atuarial (reunião conjunta com as 
comissões da CNseg)

Presidentes: Celina Costa (Brasilprev) 
Flávia Vieira (SulAmérica)

Meio Remoto
Datas: 03 e 27/08

Assunto tratado:

> IFRS 9 e IFRS 17.

Comunicação, Marketing e Eventos

Presidente: Henrique Dias (Unimed Seguros)
Meio Remoto 
Data: 10/08

Assuntos tratados:

> Campanha de Comunicação da CNseg;

> Book da FenaPrevi – 2020;

> Encontro Nacional FenaPrevi;

> Projetos da comissão para 2022.

Investimentos 
(reunião conjunta com Comissão de 
Investimentos da CNseg)

Presidente: Vinicius Marinho Cruz (Bradesco)
Meio Remoto 
Data: 12/08

Comissões

Diretoria FenaPrevi

A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Jorge 
Nasser, reuniu-se em 18 de agosto, de forma remota, sob a coordenação do 1º Vice-Presidente, 
Edson Luis Franco, para tratar, entre outros assuntos, do open insurance e da reforma tributá-
ria (substitutivo do PL 2337/2021). Também foi relatada a reunião do IMK realizada em 17/08 e o 
agendamento do julgamento no STJ de ações relacionadas a atualização pela TR. 

Assunto tratado:

> Revisão da Resolução CMN 4.444/2015 – Aplicação
dos recursos das reservas técnicas, das provisões e
dos fundos das sociedades seguradoras, das socie-
dades de capitalização, das entidades abertas de
previdência complementar e dos resseguradores
locais, sobre as aplicações dos recursos exigidos
no País para a garantia das obrigações de resse-
gurador admitido e sobre a carteira dos Fundos de
Aposentadoria Programada Individual (Fapi).

Gestora do SIDE

Presidente: Reginaldo Herreira Ferraz 
(Bradesco Vida e Previdência)
Microsoft Teams  
Data: 17/08

Assuntos tratados:

> Melhorias e Backlog;

> LGPD;

> Assuntos diversos.

Atuarial

Presidente: Celina Costa (Brasilprev)
Meio Remoto 
Data: 19/08

Assuntos tratados:

> Relato da reunião do GT ETTJ-IGPM;

> Relato das discussões sobre o IFRS 9 e 17;

> GT COVID;

> Atualização das tábuas biométricas BR-EMS.
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Investimentos 
(reunião extraordinária conjunta com a 
Comissão de Investimentos da CNseg)

Presidente: Vinicius Marinho Cruz (Bradesco)
Meio Remoto 
Data: 19/08

Assuntos tratados:

> Relato da reunião com Susep em 16/08/2021 (revi-
são da Resolução CMN nº 4.444/2015);

> Relato da reunião do IMK 2021/2022, em 17/08;

> Próximos passos e estratégia de atuação para a
revisão da Resolução CMN nº 4.444/2015.

Assuntos Contábeis e Fiscais  
(reunião conjunta com a Comissão de 
Administração e Finanças da CNseg)

Presidente: Flávia Vieira (SulAmérica)
Meio Remoto 
Data: 20/08

Assunto tratado:

> Consultas Públicas nºs 26 e 27/2021 (Extinção dos
fatores reduzidos de risco).

Assuntos Contábeis e Fiscais / 
Produtos de Risco / Produtos por 
Sobrevivência / Atuarial  
(reunião extraordinária conjunta com 
as comissões da CNseg)

Presidentes:  Flávia Vieira (SulAmérica)
Ana Flávia Ferraz (Bradesco) 
João Batista Mendes (Zurich) 
Celina Costa (Brasilprev)

Meio Remoto 
Data: 20/08

Assunto tratado:

> Consulta Pública nº 28/2021 (Escopo do registro
das operações de seguros de danos e de seguros
de pessoas estruturados em regime financeiro de
repartição simples em sistemas de registro homo-
logados e administrados por entidades registrado-
ras credenciadas pela Susep).

Atuarial 
(reunião extraordinária conjunta com a 
Comissão Atuarial da CNseg)

Presidente: Celina Costa (Brasilprev)
Meio Remoto 
Data: 24/08

Assuntos tratados:

> ETTJ.

Assuntos Contábeis e Fiscais / 
Atuarial (reunião conjunta com as 
comissões da CNseg)

Presidente: Flávia Vieira (SulAmérica) 
Celina Costa (Brasilprev)

Meio Remoto 
Data: 24/08

Assunto tratado:

> Consultas Públicas nºs 26 e 27/2021 (Extinção dos
fatores reduzidos de risco).

Investimentos 
(reunião conjunta com Comissão de 
Investimentos da CNseg)

Presidente: Vinicius Marinho Cruz (Bradesco)
Meio Remoto 
Data: 26 /08

Assunto tratado:

> Revisão da Resolução CMN 4.444/2015.
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Comissões

Assistencial 

Presidente: Roberto Viana (Porto Seguro)
Microsoft Teams
Data: 03/08

Assuntos tratados:

> Teste de detecção de antígeno do coronavírus
(SARSCov-2);

> Projeto de Lei 6.330;
> Portaria ANS nº 6, de 23/7/2021;
> STJ - Rol Taxativo x Exemplificativo;
> Resolução Normativa 470/2021;
> Criação do GT Atenção Primária à Saúde.

Relacionamento com Prestadores 

Presidente: Tereza Villas Boas Veloso (SulAmérica)
Microsoft Teams 
Data: 09/08

Assuntos tratados:

> GT Novos Modelos de Remuneração;
> Cirurgia vascular;
> Alteração de rede (CP 82 e AP 17).

Contábil 

Presidente: Alberto Barcellos (Bradesco Saúde)
Microsoft Teams
Datas: 10 e 16/08

Assuntos tratados:

> Workshop sistema DPI ISSQN;
> Avaliação impacto operacional referente ao ajuste

plano de contas ANS;
> Parecer técnico EY sobre contingência tributária x

obrigação tributária;
> Formação grupo de trabalho CPC 50.

Ética

Presidente: Natália Gennari Endrigo Schaffer 
(SulAmérica)
Microsoft Teams
Data: 11/08

Assunto tratado:

> Temas apresentados pelas associadas em relação aos
principais procedimentos auditados pelas operadoras.

Relações com Clientes 

Presidente: Andrea Fortes (Amil)
Windows Teams 
Data: 12/08

Assuntos tratados:

> Painel do Cliente;

> GT NIP;

> CP 88;

> GT Nome e Gênero Social.

GT COPISS 

Coordenador: Jansen Pereira (FenaSaúde)
Microsoft Teams 
Data: 13/08

Assunto tratado:

> Nova versão do Padrão TISS (4.0).

Técnica de Saúde 

Presidente: Luiz Celso Dias Lopes 
(Notredame/Intermédica)
Windows Teams 
Data: 17/08

Diretoria FenaSaúde
A reunião de Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por João Alceu 
Amoroso Lima, em 25 de agosto, por videoconferência, tratou dos seguintes assuntos, entre outros: 

Temas Regulatórios; Blocão; Oncológicos Orais; Temas de comunicação; Temas Jurídicos.
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Assuntos tratados:

> Informes:
• RN 279/2011 – Report reunião CJUR;
• Consulta Pública ANS nº 88 – Notificação

inadimplência;
• Transgêneros, NTRP e Produto, Reajuste 2021/

Plano Individual – Ofícios enviados;
• Audiência Pública nº 18;
• Reunião CATEC – 26/08/21;
• Resposta recomposição de reajuste;

> Blocão:
• Junta Médica;

> Alteração item 7 da “FAQ” de Junta Médica (RN
424/17) – Ofício elaborado e enviado para valida-
ção da SEJUR:
• Carta de Permanência;
• Consulta Pública ANS nº 89;
• Extrapauta;

> Ações PROCON/SP;

> Consulta Pública SEAE nº 02/2021.

Comunicação 

Presidente: Ranny Allonso (Amil)
Windows Teams
Data: 17/08

Assuntos tratados:

> Apresentação da agência Conteúdo de demandas
de imprensa;

> Reflexão sobre as demandas de imprensa em torno
da denúncia de que planos de saúde exigem auto-
rização dos maridos para as mulheres colocarem o
contraceptivo DIU;

> Workshop impacto da pandemia e das redes sociais
na Comunicação será Debates FenaSaúde, realizado
em setembro ou outubro;

> Informada a aprovação do nome da presidente da
CCOM pela diretoria da FenaSaúde;

> Discussão Planejamento Estratégico da Comuni-
cação FenaSaúde em 2022.

Solvência 

Presidente: Glaucia Maria de Carvalho (SulAmérica)
Windows Teams
Data: 18/08

Assuntos tratados:

> Formação grupo de trabalho CPC 50;

> Apresentação EY sobre convergências entre RN
443/19 e 452/20 ANS - práticas de governança com
ênfase em gestão de riscos e controles internos.

Avaliação de Tecnologias em Saúde 

Coordenadora: Hellen Harumi Miyamoto (FenaSaúde)
Windows Teams 
Data: 18/08

Assunto tratado:

> Definição de Presidente e vice-presidente da
comissão,

> Incorporações de tecnologias pelo SUS período
2020-2021;

> RN nº 470/2021 - Informe sobre as reuniões promo-
vidas pela ANS;

> PL 6330/2019 - Atualização do tema.

Audiência Pública Virtual 
da Comissão Especial da 
Câmara dos Deputados

Tema: Cobertura de Procedimentos 
no Âmbito da Saúde Suplementar

Expositora: Vera Valente

Data: 18/08/2021

Participação da FenaSaúde em eventos do setor

Amcham Brasil | Reunião 
da Força Tarefa Anvisa

Tema: A Sustentabilidade 
Futura dos Planos de Saúde

Expositor: Joao Alceu

Data: 19/08/2021

Live Voluntários da Saúde 

Tema: O que esperamos para a 
Saúde em 2022 e o que podemos 
fazer para apoiar na melhoria da 
qualidade e do acesso à saúde

Expositora: Vera Valente

Data: 19/08/2021
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Relato Presidente CPC: O Sr. Natanael Castro rela-

tou o andamento dos trabalhos referentes ao pai-

nel da FenaCap na Conseguro;

A Sra. Karini Madeira, da CNseg, atualizou o tema 

Open Insurance;

O Sr.  Antônio Fonseca atualizou o tema que será 

tratado no GT SRO/FenaCap;; 

Relato Presidente CAJ/CCI: A Sra. Simone More gola 

apresentou o andamento dos assuntos: Fluxos realis-

tas, Elenco de contas, Cessionário para Capita lização, 

discussão da Resolução CNSP 412/21 e demais nor-

mativos com impactos no mercado de Capitalização;

Relato da CAF: Os Srs. Jairton Guimarães, Jacque line 

Substituição de Membro da Diretoria – Aprovado o pedido da Santander Capitalização de substituição do 
Sr. Marcio Giovanini, pela Sra. Vivian Freire de Oliveira. A substituição será submetida para deliberação da pró-
xima Assembleia.

Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, 
ocorreu no dia 18 de agosto, tratou dos os seguintes assuntos:

Deliberações:

Conhecimento

Audiência Pública Virtual da Comissão 
Especial da Câmara dos Deputados 

Tema: Cobertura de Procedimentos no Âmbito da 
Saúde Suplementar

Expositora: Vera Valente

Data: 25/08/2021

Diálogos Estadão Think 

Tema: Medicamentos Orais Contra o Câncer | 
a segurança dos pacientes em primeiro lugar

Expositora: Vera Valente

Data: 30/08/2021

Lana e Roseli Theobald relataram o andamento dos 

temas Fluxos Realistas, IFRS, Reforma Tributária e 

Agenda Regulatória (Circular 412 e 416; CP’s 26 e 27);

Orçamento de 2022: Dado conhecimento da 

Projeção de faturamento para o ano de 2021 e 202;

Demonstração do resultado: Apresentadas receita 

e despesas da Federação de janeiro a julho de 2021;

Dados estatísticos do mercado de Capitalização: 

Apresentados os dados estatísticos do mercado de 

junho/2021;

Atas das Comissões Técnicas da FenaCap: Dado 

conhecimento dos assuntos discutidos nas 

Comissões Técnicas da Federação. 
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Comissões

Produtos, Atuarial e de Tecnologia 

Presidente: Natanael Castro (Icatu Capitalização)
Microsoft Teams 
Data: 11/08

Assuntos tratados:

> CP 15 – Segurança Cibernética;

> Monitoramento:

• GT Produto Imobiliário;

• GT Atuarial; e

• GT Fluxos Realistas.

> Mapa de representação;

> Conseguro.

Comunicação 

Presidente: Roberta Monteiro 
(Brasilcap Capitalização)    
Microsoft Teams 
Data: 12/08

Assuntos tratados:

> Plano de Comunicação: Acompanhamento Danthi
e Quintal;

> Conseguro 2021.

Jurídica e de Controles Internos 

Presidente: Simone Moregola (Liderança 
Capitalização)
Microsoft Teams 
Data: 26/08

Assuntos tratados:

> Revogação da Carta Circular SUSEP/DIRAT/CGPRO
nº 1/2015, de 19 de janeiro de 2015;

> Impactos da Resolução 408/2021 (Meios Remotos)
nas operações à luz das exigências legais;

> PDC 1006/2018;

> Análise do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de
2019.

Administração e Finanças 

Presidente: Katia Varges (Icatu Capitalização)   
Microsoft Teams 
Data: 27/08

Assuntos tratados:

> IFRS;

> Relatos
• CINV/CNseg: Revisão Resolução CMN 4.444;
• CAFIS/CNseg;
• GT Fluxo Realista;
• Reforma Tributária.
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O veículo Jornalistas&Cia trouxe na edição de 6 de 
agosto uma matéria sobre a Rádio CNseg, que come-
mora a marca de 50 mil horas de programação, 2 mil 
dias ininterruptos no ar e presença em quase mil muni-
cípios desde sua estreia, em outubro de 2016. 

Ouvida na matéria, a Diretora-Executiva Solange 
Beatriz destacou a importância da Rádio CNseg para 
levar, em uma linguagem acessível, a mensagem da 
educação financeira sobre o setor segurador, cuja 
receita anual representa cerca de 6,7% do PIB.

Notícias

Rádio CNseg é destaque no Jornalistas&Cia

A recuperação do setor segurador vem se mantendo 
de forma consistente após o início da pandemia do 
novo coronavírus, no ano passado. Os números do 
primeiro semestre (sem saúde e sem Dpvat), divulga-
dos em 9 de agosto pela Confederação Nacional das 
Seguradoras, confirmam os "bons resultados". “É uma 
recuperação muito forte’, afirmou o Presidente da enti-
dade, Marcio Coriolano, em entrevista à Agência Brasil.

De janeiro a junho deste ano, o mercado de seguros 
brasileiro cresceu 19,8%, com arrecadação de R$ 145,1 
bilhões, superando a do segundo semestre de 2019, 
antes da pandemia, que atingiu R$ 144,7 bilhões. Os 
destaques no semestre foram o segmento de cober-
tura de pessoas, que inclui vida e previdência, cuja 

arrecadação evoluiu 23,7%, seguido pelos segmentos 
de danos e responsabilidades (15,4%) e títulos de capi-
talização (8,4).

Segundo Coriolano, em danos e responsabilidades, o 
segmento patrimonial aumentou 20,7%, e de o seguro 
residencial, que movimentou o mercado, crescimento 
de 19,1% em relação ao primeiro semestre do ano 
passado. “É a questão das pessoas estarem em casa, 
investindo nos imóveis e trazendo junto o seguro.”

O seguro habitacional também teve evolução de 
12,5%, procurado por pessoas para compra de mate-
rial de construção, e o seguro rural (+37,9%), “que foi 
espetacular”, informou. Ele chamou a atenção também 
para os planos de risco, no segmento de coberturas 
de pessoas, que subiram a arrecadação em 16,3% no 
semestre. Os seguros cobrem morte, invalidez, doença 
e sobrevivência. Todos tiveram boa alavancagem nos 
últimos meses de maio e junho.

O seguro de responsabilidade civil também surpreen-
deu no semestre, com alta de 37,4%. O presidente da 
confederação comentou que não é um seguro muito 
comum no Brasil, mas ganhou proporção grande por 
conta de processos judiciais, “porque tem muita gente 
que entra na Justiça contra o fornecedor que não 
entregou a mercadoria ou por paralisação de ativida-
des, por exemplo”. Os seguros de transporte também 
tiveram incremento de 34,1% em seis meses.

Balanço do semestre: setor de seguros 
mantém recuperação consistente 

A entrevista repercutiu em vários outros veículos da 
grande imprensa e da imprensa regional. Confira a 
matéria completa no site da Agência Brasil.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-08/setor-de-seguros-mantem-recuperacao-consistente-no-semestre
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O Presidente da Confederação Nacional das 
Seguradoras – CNseg, Marcio Coriolano, foi o entre-
vistado da edição de 10 de agosto do programa 
“Panorama do Seguro”, produzido pelo Sindicato das 
Seguradoras do Estado de São Paulo (Sindseg-SP).  Na 
conversa com o jornalista Paulo Alexandre e o consul-
tor de economia Francisco Galiza, apresentadores do 
programa, Marcio Coriolano fez um balanço do mer-
cado segurador desde 2019, chamando a atenção para 
o desempenho do setor nos dois anos desde o que
chamou de período de “modernização regulatória”.

Para Marcio Coriolano, o ano de 2020 foi uma exceção, 
apresentando crescimento de apenas 1,3% – impacto 
diretamente ligado aos desafios decorrentes da pan-
demia –, ainda mais porque, na avaliação dos últimos 
15 anos, o mercado se seguros sempre cresceu acima 
da inflação com desempenho superior aos outros 
setores da economia. 

Sobre as questões ligadas à modernização do setor, ele 
informou que estão vindo ao encontro de um mercado 
já moderno e inovador. O Presidente da CNseg citou o 
seu artigo mais recente publicado na mídia “Inovação 
no mercado de seguros: o que ha? e o que se pode 
esperar?”, para contextualizar que o setor já é dinâ-
mico pelos próprios passos e competitivo pelos inves-
timentos que realiza. “É um mercado que respondeu 
ao longo do tempo às demandas da sociedade e que 
pode avançar mais ainda com a flexibilização da regu-
lação”, afirmou.

Em 20 de agosto, o programa teve a participação 
do Diretor Técnico e de Estudos da Confederação, 
Alexandre Leal, que avaliou o histórico do Open 
Insurance no País, que começou a ser discutido em 
novembro de 2019, quando o Banco Central abriu con-
sulta pública para a implantação do Open Banking.

Para Alexandre Leal, um dos principais desafios é o 
pioneirismo do Brasil nesse tema, e por isso, não é 
possível fazer um benchmark internacional para ava-
liar erros e acertos.  O diretor destacou que, apenas 
recentemente, a Europa começou a discutir como 

deve ser o modelo de Open Insurance – ouvindo 
stakeholders, produzindo estudos e abrindo o 
debate para a população – para iniciar o processo 
em 2023.

Ele chama a atenção para a implantação do Sistema 
de Registro de Operações (SRO), que vai permitir 
que todas as operações de seguros sejam regis-
tradas na Superintendência de Seguros Privados - 
Susep. Leal avalia que o Open Insurance só deveria 
ser implementado após a conclusão do SRO. “São 
duas agendas muito pesadas, consomem recursos 
técnicos, financeiros e de pessoal das seguradoras”.

Programa “Panorama do Seguro” entrevista Presidente e 
Diretor-Executivo da Confederação em agosto

Para o público interessado em se aprofundar sobre 
a visão do setor nesse tema, Leal recomendou a lei-
tura do artigo “Open Insurance: um passo mais 
próximo à realidade”, publicado na edição 45 do 
Conjuntura CNseg.

https://www.youtube.com/channel/UCYFaNF60Ogx5j8cWsWRNECw
https://cnseg.org.br/publicacoes/inovacao-no-mercado-de-seguros-o-que-ha-e-o-que-se-pode-esperar.html
https://www.youtube.com/watch?v=Se_QvX6-F3o
https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg-n45.html


19

CNseg em ação

VOLTAR

“A nova edição do Relatório de Sustentabilidade do 
Setor de Seguros, produzido pela Confederação 
Nacional das Seguradoras – CNseg, revela que 90,5% 
das empresas participantes do levantamento adotam 
práticas de promoção da diversidade e não discrimi-
nação”, informa a coluna da Samanta Sallun, na edição 
de 9 de agosto do jornal Correio Braziliense. 

O jornal também informa que a publicação será lan-
çada durante a Conseguro 2021, realizada entre 27 de 
setembro e 1º de outubro, em formato virtual. 

O jornal Repórter Brasil, da TV Brasil, veiculou em 09 
de agosto, matéria alertando que proteção veicular 
“parece com o seguro tradicional”, mas não é. 

A reportagem destaca a campanha liderada pela 
CNseg, em parceria com as Federações e represen-
tantes do setor, para esclarecer a população. Informa 
também que a Confederação contesta a legalidade da 
oferta de proteção veicular. O Presidente da CNseg, 
Marcio Coriolano, esclarece as diferenças e enfatiza 
que as garantias ofertadas pela proteção veicular não 
são as mesmas do seguro.

Resolução Normativa nº 470 da ANS 
é tema de debate

Nova edição do Relatório de 
Sustentabilidade do Setor de Seguros 
é destaque no Correio Braziliense

Ouvida pela coluna, a Diretora-Executiva da CNseg 
Solange Beatriz Palheiro Mendes afirmou que “essas 
iniciativas são essenciais para garantir que as segura-
doras sejam efetivamente inclusivas, reforçando que a 
cultura da não-discriminação é um valor fundamental 
para o setor segurador”.

Matéria da TV Brasil informa como 
diferenciar a proteção veicular do 
seguro tradicional

19VOLTAR

Promovido pela Revista Justiça & Cidadania, com 
apoio da Confederação Nacional das Seguradoras 
- CNseg, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o “Seminário
Análise Econômica dos Atos Regulatórios na Saúde
Suplementar” , realizado em 12 de agosto, possibili-
tou a reflexão e o debate sobre a  Resolução Normativa
nº 470, editada em julho pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS).

O evento foi transmitido gratuitamente e em tempo 
real pelo canal da Revista no YouTube, avaliou a impor-
tância, os impactos econômicos e as demais consequ-
ências da Resolução Normativa - RN nº 470 da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que trata do 
processo de atualização do Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde. Com a nova norma, que entra em 
vigor em 01/10/2021, as propostas de atualização das 

https://www.youtube.com/embed/b4idBm-ij7k
https://www.youtube.com/watch?v=dq3UpAqAvBA
https://youtu.be/dq3UpAqAvBA
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O que é o open insurance, senão 
uma insurtech?

Esse é o título do 
artigo do Presidente 
da Confederação, 
Marcio Coriolano, 
publicado no jornal 
Correio Braziliense, 
em 16 de agosto. 
Confira!

O advento da chamada quarta revolução industrial, a 
da tecnologia digital, surgiu como um novo e promis-
sor mercado de compra, venda e distribuição de pro-
dutos e serviços de tecnologia da informação no vasto 
campo de atividade dos seguros. Antes mesmo disso, 
o crescimento consistente do mercado de seguros e,
com ele, a galopante acumulação de dados sobre a
matéria-prima dos seguros — os seus segurados —
trouxe um foco especial da indústria da informação
sobre cada etapa da extensa e complexa cadeia de
valor da atividade securitária.

Nessa fase acima, que faz parte do passado, houve 
uma oferta substancial de tecnologias aplicadas aos 
seguros com origem em empresas especializadas na 
área e que promoveram intenso diagnóstico das com-
panhias incumbentes, aportando para elas novos sis-
temas de informações em linha com a digitalização 
já em curso nos países exportadores de inovações. A 
essa época, os mercados mundiais viviam o questiona-
mento das atividades que não deveriam fazer parte da 

natureza própria e direta de seus negócios, resultando 
na disseminada terceirização de atividades intensivas 
em tecnologia.

A sustentação da produção digital em escala integrada 
no mundo chegou mesmo à criação de um eufemismo 
de modernidade alcunhado de “disrupção”. Mas o fato 
é que a oferta, pela indústria da tecnologia da infor-
mação, às empresas seguradoras, de substitutos prá-
ticos dos sistemas acumulados pelas gigantescas car-
gas de dados e a liderança assumida pela inteligência 
artificial, aceleraram a transformação da indústria de 
seguros para que se adaptasse ao universo mental e 
comportamental de um novo consumidor.

Tanto quanto no sistema financeiro, o monumental 
número de transações entre partes integra a natureza 
do sistema de seguros. Neste, a diferença, para mais, é 
que há uma complexidade maior de produtos e servi-
ços e que também se trata de informações pessoais de 
granularidade ausentes de outros setores de ativida-
des. É por essa razão que, atualmente, toda a atenção 
está sendo dirigida para o topo da revolução tecnoló-
gico-digital no espaço dos seguros, que é o open insu-
rance. Que não é propriamente, como querem alguns, 
um marketplace, porque esse mercado já existe há 
séculos. Já há transações consolidadas entre as suas 
partes, chamadas de consumidor, seguradora, corre-
tor e governo regulador. O que se cuida agora é da 
ampliação do conteúdo dessas transações e da forma 
como essas transações estão previstas para acontecer.

No open insurance, a forma de transacionar-se as 
informações está dominando o conteúdo. Isso por-
que foi criado um novo negócio. Esse novo negócio 
está sendo formado por um conceito de empresa tec-
nológica interveniente no mercado: que primeiro era 
a “registradora” de dados das seguradoras junto ao 
órgão regulador, a Susep. E que agora foi expandido 
para a “registradora” de dados das seguradoras no 
marketplace e, depois, para uma empresa de tecnolo-
gia de intermediação chamada de “iniciadora de ser-
viços”. A expertise comum a tudo isso é a tecnologia 
dos seguros, a que criou uma competência específica, 
a das insurtechs.

Colocado em marcha o processo de open insurance, 
as insurtechs, em suas mais variadas formas e tama-
nhos, buscarão estar presentes. Porém a história da 
revolução tecnológica no setor de seguros mostra 

coberturas obrigatórias para os planos de saúde regu-
lamentados (contratados a partir de 2/01/1999 ou 
adaptados à Lei nº 9.656/98) passarão a ser recebidas 
e analisadas de forma contínua pela ANS.

Além do presidente do STJ, Humberto Martins, e do 
novo presidente da ANS, Paulo Roberto Rebello Filho, o 
Seminário contou com a participação dos Ministros do 
STJ Paulo de Tarso Sanseverino, Marco Aurélio Bellizze, 
Ricardo Villas Bôas Cueva e Luis Felipe Salomão, 
além de médicos, economistas e atuários. 

Confira a cobertura completa do evento no portal 
da CNseg.

https://cnseg.org.br/noticias/resolucao-normativa-n-470-da-ans-e-tema-de-debate.html
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que caberá às seguradoras – as que aportam o capital 
necessário, tomam riscos e fazem a gestão do negócio 
– decidir se preferirão terceirizar suas atividades para
as empresas que quiserem entrar nesse novo negócio, 
ou fazer o “funil” de escolhas e tomar para si o destino 
dos dados que acumularam durante décadas, interna-
lizando, como autênticas “registradoras”, a captura, o
tratamento e o oferecimento de dados pessoais que
formam o seu patrimônio e diferencial competitivo e
que precisam de maior responsabilidade de guarda em 
face da nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Abertas as inscrições para a Conseguro 2021

Já estão abertas as inscrições para a décima edição 
da Conseguro 2021, que acontecerá online, entre 27 de 
setembro e 1º de outubro. Pela primeira vez, as inscri-
ções serão gratuitas.

Considerado o maior evento do mercado de seguros, 
a edição 2021 será marcada pela presença de deze-
nas de especialistas debatendo diversos temas, entres 
eles: regulação, sustentabilidade, percepções e tendên-
cias do novo consumidor, desafios do open insurance, 
comunicação em uma sociedade em transformação, 
gestão de risco, infraestrutura de transporte, seguro 
auto x proteção veicular, LGPD e segurança jurídica.  

Durante a Conseguro 2021, representantes do setor 
segurador, autoridades, profissionais renomados e 
executivos de empresas que contribuem para fortale-
cer e divulgar a importância estratégica do setor para 

o país, tratarão de temas essenciais para quem busca
atualização de conhecimento e melhor compreen-
são sobre o quanto o setor segurador nacional, cuja
receita anual de prêmios representa cerca de 6,7% do
PIB,  é essencial para o desenvolvimento da sociedade
e resiliente em momentos desafiadores.

A plenária de abertura contará com a participação 
dos principais líderes do mercado: os Presidentes da 
CNseg, Marcio Coriolano; da FenSeg, Antonio Trindade; 
da FenaPrevi, Jorge Nasser; da FenaSaúde, João Alceu; 
da FenaCap, Marcelo Farinha; da ANS, Paulo Rebello; 
da Fenacor, Armando Vergílio; a superintendente da 
Susep, Solange Paiva Vieira; e o Secretário de Política 
Econômica da Secretaria Especial de Fazenda, do 
Ministério da Economia, Adolfo Sachsida.

Além disso, entre as diversas novidades da Conseguro 
2021 está a realização de prática de yoga e de medi-
tação, respectivamente, no início e no fim de cada dia 
do evento.

Edição nº 51 da Conjuntura CNseg avalia quadro 
macroeconômico de grande complexidade

A trajetória ambígua dos vetores que movimentam a 
economia e o comportamento do setor de seguros no 
atual ambiente desafiador são os destaques da nova 
edição da Conjuntura CNseg nº 51, publicação da 
Confederação Nacional das Seguradoras.

Na parte dedicada à conjuntura, observa-se que, 
depois de um primeiro semestre um pouco melhor 
que o esperado, há desafios para determinar o com-
portamento futuro da economia, porque os impactos 

excepcionais decorrentes da pandemia nas variáveis 
econômicas têm dificultado os exercícios estatísticos 
de retirada de fatores sazonais e provocam revisões 
significativas dos indicadores a cada divulgação. Isso, 
a exemplo do que ocorreu recentemente com o IBC-Br, 
indicador de atividades mensal do Banco Central.

Entre os vetores capazes de influenciar o ritmo da eco-
nomia, figura a oferta de imunizantes para as vaci-
nas. Entende-se que a aceleração da vacinação contra 

http://conseguro.cnseg.org.br/
https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg.html
http://conseguro.cnseg.org.br/


22

CNseg em ação

VOLTAR

a Covid-19, ainda que os números não sejam ideais, 
abrandam as restrições às atividades econômicas e 
alimentam o otimismo do empresariado, assegurando 
novos investimentos e recuperação – apesar de lenta – 
do mercado de trabalho. 

Esse comportamento animador da confiança, adverte 
a análise sobre a economia, pode ser afetado na sequ-
ência, dado o avanço da variante Delta da Covid-19 e 
de seu ritmo de contaminação mais acelerado. Apesar 
dessa ameaça, a probabilidade de novas medidas de 
bloqueio é pequena, tendo em vista a melhoria da 
capacidade hospitalar, a falta de ambiente para impo-
sição de restrições mais duras e o esgotamento social 
com o isolamento.

Há outros fatores de preocupação para a retomada 
mais efetiva. O risco fiscal, de volta ao radar dos ana-
listas, pode amedrontar os investidores. A fraqueza fis-
cal afeta sobretudo o câmbio, tornando-o mais volátil 
e com viés de alta, e contamina a inflação. Este quadro 
obriga o Copom a ajustar para mais a taxa básica de 
juros, que este ano pode superar a casa de 8%, anuali-
zado. A política monetária contracionista, por fim, pode 
ser um fator limitador do potencial de crescimento e 
manter a taxa de desemprego ainda muito alta.

Apesar da complexidade no plano macroeconômico, o 
setor de seguros apresenta uma performance bastante 

positiva no ano, acrescenta a análise publicada na 
nova Conjuntura. Todos os segmentos apresentaram 
variação positiva no semestre do ano. O de Danos e 
Responsabilidades apresentou crescimento de 15,4%; 
Cobertura de Pessoas, de 23,7%; Capitalização, 8,4%, 
quando comparados com o primeiro semestre de 2020.

O setor movimentou, em junho, R$ 27,7 bilhões em 
prêmios de seguros, contribuições de planos de pre-
vidência e faturamento de capitalização, sem conside-
rar Saúde Suplementar e DPVAT, um crescimento de 
18,8% sobre o mesmo mês do ano anterior. No pri-
meiro semestre de 2021, a arrecadação total do setor 
ultrapassou R$ 145 bilhões, avançando 19,8% sobre o 
mesmo período do ano anterior - maior crescimento 
no primeiro semestre dos últimos cinco anos.

O 7º Distrito Naval realizou em 18 de setembro mais 
uma edição da Regata Ecológica, no Lago Paranoá, 
em Brasília, como uma das ações do Dia Mundial da 
Limpeza, com o intuito de promover a mobilização 
de voluntários para a limpeza de suas cidades, bair-
ros, praias, praças e parques.  

A Regata Ecológica fortaleceu a conscientização a 
respeito da importância de não se descartar resí-
duos sólidos e efluentes líquidos, sem o devido trata-
mento, no Lago Paranoá e em seu entorno. 

As embarcações participantes se concentraram nas 
imediações do Clube Naval de Brasília para a largada 

da Regata, de onde se dirigiram para diversas áreas 
ao longo do lago. Ao término da coleta de lixo, parti-
ram em direção ao Clube Almirante Alexandrino para 
a pesagem do que foi recolhido e a premiação dos 
participantes com as maiores cargas. 

O Dia Mundial da Limpeza, já em sua quarta edição, 
é um movimento cívico que une 180 países e milhões 
de pessoas em todo o mundo para limpar o planeta e 
está alinhado aos valores da CNseg, que compreende 
a responsabilidade ambiental, social e de governança.  
Segundo a Diretora-Executiva da CNseg Solange 
Beatriz Palheiro Mendes, "Iniciativas como a Regata 
Ecológica são importantes porque demonstram 

CNseg apoia Regata Ecológica em celebração ao 
Dia Mundial da Limpeza, em Brasília 

https://cnseg.org.br/publicacoes/conjuntura-cnseg.html
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como atitudes pontuais podem gerar impactos posi-
tivos. Nesse caso, não somente pela quantidade de 
lixo coletado, mas principalmente pela reflexão sobre 
a sustentabilidade dos nossos padrões de consumo 
e de produção. O apoio à iniciativa é a soma de dois 
grandes pilares zelados pela Confederação: o desen-
volvimento sustentável e a educação”.

Para mais informações 
sobre o Dia Mundial 
da Limpeza, acesse 
www.limpabrasil.org/
diamundialdalimpeza

Presidente da CNseg mostra amplo panorama do mercado 
durante a Maratona da Inovação em Seguros

“Os seguros, como um todo, sempre tiveram um papel 
muito importante na sociedade devido à sua pró-
pria natureza, ligada à proteção de pessoas, famílias 
e empresas contra riscos de todo tipo”, afirmou logo 
na abertura o Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, 
entrevistado em 23 de agosto, na Maratona da Inovação 
em Seguros, evento organizado pelo Jornal do Seguro 
(JRS). Segundo Coriolano, essa importância do seguro, 
que vem desde os tempos das grandes navegações, 
torna-se ainda maior na atualidade da pandemia, como 
agora vivemos. “Este momento dramático da sociedade 
brasileira e mundial despertou ainda mais a aversão das 
pessoas e empresas ao risco”, afirmou. 

O Presidente da CNseg lembrou que os últimos 10 anos 
foram muito promissores para o seguro, porque motiva-
dos pelo crescimento, na sociedade, da consciência da 
importância desse instrumento de proteção contra ris-
cos de todas as espécies. No final de 2019, disse, todos 
estavam animadíssimos com a taxa de crescimento de 
12,9% do mercado de seguros, mas veio a pandemia 
em março de 2020 e a queda foi “vertiginosa”, com a 
recuperação tendo início em junho, apesar de apresen-
tar taxas não tão positivas quanto antes. 

Sobre as mudanças no ambiente regulatório, o 
Presidente da CNseg afirmou que a atual diretoria da 
Susep assumiu com o intuito flexibilizar os normativos 
de produtos, para permitir que as seguradoras aumen-
tem a sua oferta com menores “custos de transação”. 
Entretanto, ele acha que é cedo para se fazer qualquer 
tipo de ilação sobre o efeito dessa flexibilização nor-
mativa sobre o crescimento do mercado.  

A respeito das questões ASG (Ambientais, Sociais e 
de Governança), Coriolano comentou que tanto os 

reguladores, quanto as empresas, estão cada vez mais 
atentos a esses atributos de governança e começam a 
sair do discurso para a prática, mencionando recente 
consulta pública do Banco Central sobre o sistema 
financeiro, que deve chegar logo ao setor de seguros.  

Quando questionado a respeito do open insurance, 
ele disse ter, em geral, uma visão positiva e explicou 
que esse modelo se baseia em três pilares: mais efi-
ciência das informações fornecidas pelas seguradoras 
para a Susep, nova estrutura de informações eletrôni-
cas fornecidas pelas seguradoras para os consumido-
res e obrigatoriedade de transações de informações 
eletrônicas entre as seguradoras. Entretanto, disse que 
está sendo implantado de maneira muito acelerada, 
sem que haja tempo hábil para as seguradoras ama-
durecerem os processos envolvidos

Sobre as associações de proteção veicular, Coriolano 
afirmou que ninguém pode ser contra a associação de 
pessoas para defenderem uma causa ou para fins eco-
nômicos. Porém, de acordo com a legislação brasileira, 

http://www.limpabrasil.org/diamundialdalimpeza
https://youtu.be/1t2USpL4sBA
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essas associações só podem funcionar se os produtos ou 
serviços ofertados forem direcionados exclusivamente a 
esses grupos fechados de associados, diferentemente do 
que ocorre com essas associações que comercializam a 
proteção veicular para potencialmente toda e qualquer 
pessoa. Ele argumentou que, enquanto as seguradoras 
precisam observar uma série de requisitos regulatórios 
que, além de gerarem custos, geram responsabilidades, 
essas associações não possuem nenhum tipo de exigên-
cia regulatória, nem mesmo as relacionadas ao Código 
de Defesa do Consumidor (CDC). 

Em suas considerações finais, o Presidente da CNseg 
afirmou que o papel da Confederação é trazer o 
máximo de informação possível para que a sociedade 
possa fazer as melhores escolhas em termos de prote-
ção securitária. 

O Presidente da CNseg, Marcio Coriolano, foi o anfi-
trião de mais uma edição do programa “Que Seguro 
É Esse?”, disponibilizado no canal da CNseg no 
YouTube, em 24 de agosto. 

O programa teve como convidados o Diretor-Executivo 
da FenaPrevi, Carlos de Paula, e a Presidente da 
Comissão de Produtos de Risco da Federação e gerente 
de Governança da Bradesco Vida e Previdência, Ana 
Flavia Ferraz, que abordaram o seguro de vida, que 
apresentou um crescimento anual de 10% nos últi-
mos cinco anos, um percentual duas vezes maior que 
a média geral do crescimento dos seguros, como lem-
brou Coriolano. 

De acordo com De Paula, esse bom desempenho 
reflete o processo de conscientização da sociedade 
em relação à relevância do seguro. Processo esse 
potencializado pela pandemia do novo coronavírus. 
“Entendo que, sem dúvida, a pandemia fortaleceu 
mais intensamente nas pessoas o conceito de fini-
tude e, consequentemente, fortaleceu também a per-
cepção da importância do seguro de vida”, comple-
mentou Ana Ferraz.

Questionada pelo Presidente da CNseg sobre a ideia 
que as pessoas têm a respeito do preço dos seguros, 
Ana Flávia afirmou que é possível encontrar segu-
ros de pessoas por até R$10 por mês, como é o caso 
do seguro funeral, que faz parte do rol de seguros 
de pessoas. Ela explicou que o preço do seguro de 

vida varia em função das características do indivíduo, 
como gênero, hábitos sociais e prática de exercícios, 
entre outras, mas também varia em função de fatores 
inerentes ao próprio seguro, como carências e fran-
quias, por exemplo. 

Sobre essa questão de preço, o Diretor-Executivo da 
FenaPrevi afirmou que a capacidade dos seres huma-
nos de se associarem em benefício de um grupo 
mutualista é o que gera condições para que certos 
seguros possam caber no bolso de qualquer cidadão, 
inclusive daqueles com uma situação econômica mais 
humilde. De Paula lembrou, entretanto, da importân-
cia de se contar com um consultor, que é o corretor 
de seguros, na hora da contratação de um seguro de 
pessoas para ajudar a identificar qual o produto mais 
adequado para as necessidades da fase da vida em 
que a pessoa se encontra. 

Segunda edição do “Que seguro é esse?” aborda a proteção 
da vida: pandemia fortaleceu a conscientização

Confira essa edição da Maratona da Inovação em 
Seguros, que contou  com mais de 15 horas de 
transmissões pelo canal do Jornal do Seguro (JRS) 
no YouTube com diversas lideranças do mercado 
brasileiro.

https://www.youtube.com/channel/UCn08rUngW5K5XhIEle9Jtsw
https://www.youtube.com/watch?v=RMkhexMLkvM&t=1s
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O Sindicato das Seguradoras do Paraná e Mato Grosso 
do Sul (SindSegPR/MS) comemorou 97 anos em 
grande estilo. Inaugurou, em 25 de agosto, seu pro-
grama de tevê, via canal do YouTube, com o webinar 
“Cenários Econômicos: oportunidades e desafios para 
o mercado segurador”, que contou com a participa-
ção dos Presidentes da Confederação Nacional das
Seguradoras – CNseg, Marcio Coriolano; da Bradesco
Seguros, Ivan Gontijo, e do CEO da HDI, Murilo Riedel.

Mediador do evento, o jornalista Carlos Alberto 
Sardenberg fez uma análise do atual cenário macroe-
conômico do Brasil e trouxe ritmo ao debate de temas 
cruciais do setor de seguros, como open insurance, 
sandbox e novas regulamentações. Ele ressaltou o 
cenário complexo dos agentes do mercado financeiro 
com relação ao crescimento do Brasil. Boa parte do 
mercado estava otimista com o desempenho da eco-
nomia brasileira, acreditando que com o andamento 
da vacinação e o bom desempenho de alguns seto-
res da economia ajudariam o PIB avançar. “Com as 
reformas administrativa e tributária, a expectativa era 
que o PIB crescesse até 6%. Sem elas, 2%”, comentou. 
“Temos um grande dilema em seguros: todos querem 
plataformas abertas e cambiáveis, transitar de uma 
para outra. Mas ao mesmo tempo, queremos proteção 
de dados. Como combinar a proteção de dados? Tem 
de haver abertura ao mercado em geral e ao mesmo 
tempo proteção de dados e privacidade. Não é fácil o 
que está por acontecer”, comentou o jornalista.

Dito isso, Sardenberg pediu aos participantes para 
falarem sobre open insurance, sandbox, LGPD e ame-
aças ao setor. Todos eles concordam que o open insu-
rance já era uma realidade do mercado segurador, mas 
que agora contará com mais tecnologia por meio das 
plataformas e vai trazer benefícios aos consumidores. 
Também é unânime entre eles que ainda há muitas 
incógnitas quanto ao modelo de negócios.

“Todos falam agora de marketplace, mas isso já existe 
há tempos em seguros. O que se coloca hoje é o com-
ponente tecnológico. Isso não veio para modificar 
grandes coisas do mercado, pois por trás disto tudo 
está o consumidor, que é quem toma a decisão do que 
fazer. Com quem quer comprar e quais dados que quer 
compartilhar”, afirma Coriolano.

Segundo ele, há uma preocupação grande em relação 
ao sigilo das informações que, em caso de falhas, pode 
ter impactos muito negativos no setor, principalmente 
depois da entrada em vigor da LGPD. “O governo terá 
de cuidar bem para garantir efetivamente a prote-
ção dos dados dos segurados. Este é um patrimônio 
das seguradoras que investiram por anos para cap-
tar clientes, analisar os dados e assim ter um diferen-
cial competitivo de oferta. Os dados também são um 
patrimônio dos clientes e por isso precisam ser preser-
vados”, acrescentou. 

Ivan Gontijo destacou que há ainda uma série de ques-
tões a serem debatidas, principalmente no que diz 
respeito à governança.  “Temos ainda pontos a serem 
debatidos nas normas. Como assegurar a proteção e o 
bom uso dos dados e informações dos nossos clientes 
para efeitos comerciais. Esse é um ponto de atenção 

Lideranças se encontram em debate  em comemoração 
aos 97 anos do SindSeg PR/MS

Em resposta a uma questão levantada por Coriolano 
sobre as variadas formas de contratação, Ana Ferraz 
disse, então, que além de serem contratados indivi-
dualmente, os seguros de vida também são muito 
comuns na forma dos contratos coletivos, sendo esta 

uma prática usual de retenção de profissionais por 
parte das empresas. Nesses casos, a vigência costuma 
ser de um ano e o valor, bastante acessível, embora 
esse valor possa variar em função do número de pes-
soas que participam da apólice.

https://youtu.be/AdPMsodAvxQ
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fundamental para que se possa operar na plenitude no 
novo modelo”, ressaltou. 

Gontijo ressaltou que o setor já é open. “Os investido-
res podem fazer a portabilidade dos planos de previ-
dência há tempos. E este modelo funciona muito bem”, 
citou. Segundo ele, o setor está no meio do caminho. 
“Vivemos o que eu chamo de modelo “fisidigital”. 
Embora o processo de transição para meios digitais 
esteja em curso acelerado, não podemos nos esque-
cer da grande parcela de clientes que permanecem no 
mundo analógico e precisam ser igualmente entendi-
dos e atendidos com a mesma dedicação e eficiência”.

Murilo Riedel foi no mesmo caminho. “Os dados já são 
compartilhados pelos consumidores, estas informa-
ções precisam ter proteção”, disse ele. Com uma visão 
pragmática, disse que o setor investiu muito dinheiro 
na análise de dados e todas as seguradoras estão 
equipadas com sistemas analíticos. Esta transparên-
cia gerou matéria prima para o desenvolvimento de 

matrizes de precificação de produtos eficientes. 

“Tal sofisticação trouxe concorrência e margens aper-
tadas. Por isso, minha visão é que já temos um mer-
cado transparente. Já funciona de uma forma aberta, 
sem instrumentalização tão eficiente, mas os dados 
transitam. As plataformas estão disponíveis, não acre-
ditamos que possam ser desenhados produtos dife-
rentes do que são ofertados”, afirmou. 

O presidente do Sindicato, Altevir Dias do Prado, pro-
mete trazer muito conteúdo de qualidade para levar 
conhecimento sobre o setor de seguros para a socie-
dade por meio do novo canal no YouTube. Todos para-
benizaram Prado, que está no comando do Sindicato 
desde fevereiro de 2020, impondo um ritmo de inova-
ção e inclusão que sucede figuras carismáticas como 
Mario Petrelli e João Gilberto Possiede, que, segundo 
ele, com toda a competência de ambos, criaram uma 
organização sindical como ferramenta para dissemi-
nar a cultura de seguros no Brasil.

O Presidente da Confederação Nacional das 
Seguradoras - CNseg, Marcio Coriolano, foi uma das 
lideranças que participou do encerramento do ciclo 
de eventos virtuais “Conexão Futuro Seguro 2021”, 
realizado pela Federação Nacional dos Corretores 
de Seguros (Fenacor), Sindicatos dos Corretores 
(Sincors) e Escola de Negócios e Seguros (ENS), em 
31 de agosto. 

Na apresentação do debate especial – o chamado 
Connection Talk – o presidente da Fenacor, Armando 
Vergílio, chamou a atenção para a forte resiliência 
do setor segurador, principalmente durante a pande-
mia, e afirmou que isso só foi possível em função da 
sinergia entre seguradoras e corretores de seguros. 
Vergílio lembrou que o mercado não é contra a ino-
vação, mas alertou sobre as mudanças regulatórias 
que não foram experimentadas em nenhum outro 
país, a exemplo do Open Insurance. 

“O mercado de seguros, para acompanhar a pró-
pria dinâmica da sociedade, corre atrás todos os 
dias para se adequar as suas estruturas e projetos às 

necessidades das inovações e das ferramentas tec-
nológicas. Esse processo, que muitas vezes exige um 
alto investimento, tem esse custo agravado pelas 
alterações nas normas do setor impostas pelo órgão 
regulador, na esteira de um discurso pretensamente 
inovador”, afirmou. 

O presidente da CNseg, Marcio Coriolano, abriu o 
painel destacando que durante esses dois últimos 
anos em que o mundo atravessou tempos dificílimos, 

Presidente da CNseg destaca o papel estratégico do corretor de seguros

https://www.conexaofuturoseguro.com.br/
https://www.conexaofuturoseguro.com.br/
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o cidadão brasileiro teve o amparo dos profissionais
e lideranças deste setor que pode ser considerado
um braço de proteção.

“As seguradoras mostram que participam ativamente 
da economia e da sociedade com todo o histórico de 
investimento e capacidade de gestão durante esses 
momentos duríssimos, com forte e salutar concorrên-
cia, além de padrões reconhecidamente excelentes 
de solvência, modernidade, tecnologia e dinamismo. 
Tudo o que nós somos contraria o que alguns andam 
dizendo sobre a necessidade do setor se adaptar aos 
novos tempos”, avaliou.

Coriolano afirmou ainda que são os corretores que 
permitem que os seguros cheguem à população em 
um país tão grande e diverso.

“Um ponto importante é que essa tão propalada 
terceira onda inovadora não pode alcançar a todos 
os brasileiros sem o corretor de seguros. Porque a 
tecnologia e a inovação não é o fim em si mesmo, 
ela deve ser, sim, um instrumento de acesso. E quem 
melhor, senão o corretor, para promover o acesso das 
pessoas ao seguro? O corretor está sempre presente 
em todos os rincões do país, muitas vezes em locais 
onde tecnologia e a inovação não chegam”.

Para o presidente da CNseg, a integração da cadeia 
virtuosa de valor entre as seguradoras, o corretor e o 
cidadão é um dos diferenciais do setor.

“O resultado da nossa missão continua chegando a 
milhões de brasileiros. O nosso mercado de seguros 
é um exemplo da tal recuperação em “v”. Saímos na 
pré-pandemia com espetacular crescimento de 12,3%. 
E fomos ao fundo do poço com 1,3% de crescimento 
em 2020. E agora, em junho, anualizados os dados, 
voltamos ao patamar pré-crise e estamos crescendo 
12 %. Isso é muito mais que qualquer outro setor da 
economia”, frisou. Para Coriolano, isso só é possível 
porque o mercado sempre esteve atento aos anseios 
da população. “Nós somos abertos e integrados para 
servir aos clientes”, afirmou.

O Connection Talk - debate especial dentro da 
programação que teve como pilares a inova-
ção, o empreendedorismo e o digital - reuniu, 
além de Marcio Coriolano, os presidentes da ENS, 
Lucas Vergilio; da Fenacor, Armando Vergilio; da 
Bradesco Seguros, Ivan Gontijo; da Porto Seguro, 
Roberto Santos; da MAG, Helder Molina; da Tokio, 
José Adalberto Ferrara; da Zurich, Edson Franco; 
da SulAmérica, Ricardo Bottas; da Liberty, Patricia 
Chacon; e da HDI, Murilo Riedel. 


