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é revisada para menos
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e de planos de riscos

Abertas as inscrições 
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Inovação da CNseg 2019
Interessados em concorrer aos 
R$ 165 mil em prêmios têm até  
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CIAB Febraban
CNseg marca presença em painéis 
que avaliarão de redes sociais aos 
efeitos da Inteligência Artificial 
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CONSEGURO 2019
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A sétima edição do evento aconteceu no Mato Grosso 
reuniu mais de 100 participantes
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Diretoria CNseg

A reunião do Conselho Diretor da Confederação das Seguradoras, presidida por Marcio Sêroa de Araujo 
Coriolano, no dia 27, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Notícias do Presidente

• Saudações: dadas boas-vindas aos novos membros do Conselho Diretor, Roberto dos Santos (Porto 
Seguro) e José Adalberto Ferrara (Tokio Marine).

• Workshop da CNseg sobre AIR: relato da participação da nova superintendente da Susep, Solange 
Vieira, na primeira edição do Ciclo de Palestras sobre Análise de Impacto Regulatório (AIR) no Setor 
de Seguro, promovido pela CNseg, no dia 19 de junho. A íntegra da gravação do evento está dispo-
nível no Portal da Confederação.

• Reunião das Confederações representativas dos setores econômicos com o presidente 
da República: relatada a participação do presidente da CNseg na reunião com o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, e equipe de Ministros, no Palácio do Planalto, oportunidade em que lhe 
foi entregue uma carta aberta manifestando apoio à proposta da Reforma da Previdência. Além de 
CNseg, também foram signatários do documento a Confederação Nacional das Indústrias (CNI), a 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC); a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), a Confederação Nacional da Comunicação Social (CNCOM), a Confederação Nacional das 
Cooperativas (CNCOOP), a Confederação Nacional do Transporte (CNT), e a Confederação Nacional 
das Instituições Financeiras (CNF). O encontro ocorreu em 28/05.

• Reunião com o Secretário Executivo do Ministério da Economia: noticiada a audiência do 
presidente da CNseg com o Secretário Executivo do Ministério da Economia, Marcelo Pacheco dos 
Guaranys, para apresentação do setor segurador, no dia 28/05.

• 9º Simpósio Paranaense de Seguros “Inovar, Participar e Colaborar – Um Novo Cenário”: rela-
tada a participação do presidente da CNseg no evento promovido pelo Sincor-PR, em 16 e 17/05, 
onde proferiu palestra. 

• ANBIMA: definido que Vinicius Cruz (Bradesco Seguros) será o representante da CNseg no Conselho 
de Regulação e Melhores Práticas para os Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais da ANBIMA.
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Notícias das Federações

• FenaCap | Relator: Marcelo Gonçalves Farinha: apresentadas as estatísticas da Federação bem 
como abordados, dentre outros temas, a reunião realizada com a superintendente da Susep Solange 
Vieira em 20 de maio.

• FenaSaúde | Relator: João Alceu Amoroso Lima: atualizados os assuntos técnicos e regulatórios 
acompanhados pela Federação e as estatísticas da saúde suplementar.

• FenaPrevi | Relator: Jorge Pohlmann Nasser: apresentados, dentre outros assuntos, as estatísticas 
da Federação.

• FenSeg | Relator: Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade: compartilhou, dentre 
outros temas, as estatísticas do segmento de seguros gerais.

Representantes da CNseg nas reuniões Contábeis e de IFRS 17 da Susep: aprovados os representantes 
da CNseg junto à Susep, conforme segue: 

• Reuniões Contábeis: Getúlio Antônio Guidini (Bradesco Seguros) e Rodrigo Andrade de Morais (Itaú 
Vida e Previdência), como titulares; 

• Reuniões IFRS 17 – área Contábil: Flavia Pereira (Sul América) e Getúlio Antônio Guidini (Bradesco 
Seguros), respectivamente, titular e suplente;

• Reuniões IFRS 17 – área Atuarial: Gláucia Maria Ribeiro de Carvalho (Sul América) e Braulio Melo 
(Porto Seguro), respectivamente, titular e suplente.

Apresentação das Comissões Temáticas | Política de Remuneração da Susep: participaram como convi-
dados Patrícia Coimbra (presidente da Comissão de Recursos Humanos), Renato Luzzi (membro da Comissão 
de Recursos Humanos) e Laurindo Lourenço dos Anjos (presidente da Comissão de Gestão de Riscos). Foram 
apresentadas as visões das áreas de Recursos Humanos e de Gestão de Riscos sobre o assunto.

Sandbox regulatório nos Mercados Financeiro, Securitário e de Capitais: apresentado pelo diretor 
técnico e de estudos Alexandre Leal o conceito de sandbox e a forma como o assunto vem sendo tratado 
pelas diversas jurisdições.

IMK | Iniciativa de Mercado de Capitais: informada a retomada de temas antes sob condução do Grupo 
de Trabalho sobre Mercado de Capitais e Poupança de Longo Prazo (GTMK), do Ministério da Fazenda, 
agora coordenado pelo novo Ministério da Economia no formato de Iniciativa de Mercado de Capitais (IMK). 
O Governo Federal pretende propor ações estratégicas que objetivem o desenvolvimento e o crescimento 
do mercado de capitais no País. As representações privadas (CNseg, Anbima e Febraban) foram convidadas 
para apresentar propostas.

Colóquio de Proteção do Consumidor de Seguro: informado que a sétima edição do evento foi reali-
zada nos dias 25 e 26 de junho, na cidade de Cuiabá, reunindo mais de 100 participantes, com quase 50 
representantes de 22 Procons dos três Estados do Centro-Oeste e o Distrito Federal, além de executivos 
de seguradoras e representantes das redes varejistas. A edição, que retornou ao Mato Grosso, marcou 
o início do segundo ciclo após seis encontros em todas as regiões do Brasil desde 2014.
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Comissões
Temáticas

Assuntos Jurídicos e Fórum  
de Assuntos Jurídicos

Presidente: Washington L. B. da Silva (Zurich 
Minas Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 04/06
Assuntos tratados:
• Apresentação Inovação em Seguros e os 

Impactos na Regulação do Setor;
• Ações Diretas de Inconstitucionalidade – CNseg;
• Atualização sobre o GT da LGPD e Seminário 

Internacional – Lei Geral de Proteção de Dados: a 
caminho da efetividade, ocorrido no STJ;

• Apresentação sobre a Medida Provisória nº 
881/19 - Institui a Declaração de Direitos de 
Liberdade Econômica, estabelece garantias de 
livre mercado, análise de impacto regulatório, e 
dá outras providências; 

• Edital de Consulta Pública Susep nº 02/19 – 
Minuta de Resolução CNSP que cria o Sistema 
de Registro Eletrônico das Operações das 
Sociedades Seguradoras, Entidades Abertas 
de Previdência Complementar, Sociedades de 
Capitalização e Resseguradores Locais (SRO);

• Projeto de Lei nº 218/19, do Estado do Maranhão, 
de autoria do Dep. Neto Evangelista - Institui o 
Código de Defesa do Consumidor do Maranhão 
e Projeto de Lei 126/2016, do município de São 
Paulo, que institui o Código Municipal de Defesa 
do Consumidor;

• Jurisprudência comentada;

• Súmula STJ nº 632 - Nos contratos de seguros 
regidos pelo Código Civil a correção monetária 
sobre indenização securitária incide a partir da 
contratação até o efetivo pagamento.  

Ouvidoria

Presidente: Silas Rivelle Jr.(Unimed Seguradora)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 06/06
Assuntos tratados:
• Relatório das Atividades das Ouvidorias do 

Mercado de Seguros: 
 » Validação do Folder;
 » Evento de Lançamento;
 » Abertura da competência de 2019.

• 7º Colóquio de Proteção do Consumidor 
– Centro-oeste;

• Encaminhamento ao Coremec sobre Indicadores 
das Ouvidorias;

• Relato do Grupo de Trabalho - Manual de Boas 
Práticas das Ouvidorias;

• Curso Responsible Insurance (CNseg e OIT);
• Propostas de aperfeiçoamento e atualização do 

Decreto nº 6.523/08 (Decreto do SAC);
• Plataforma Consumidor.gov - Termo de 

Cooperação com a Fundação Procon/SP
• Pesquisa de Demanda – Realização de cursos no 

âmbito da Comissão;
• Relato do Grupo de Trabalho – Monitoramento 

das demandas nos sites de reclamação;
• Indicação de temas para rodadas de benchmark 

na Comissão;
• Outros assuntos.
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Resseguro

Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 10/06
Assuntos tratados:
• Prêmio de Reintegração: essência econômica 

do prêmio de reintegração (visão Susep x visão 
mercado);

• Proposta Fenaber para utilização de template 
padrão, entre seguradoras e resseguradoras, 
com o objetivo de uniformizar as informações 
prestadas pelas cedentes;

• Cláusula de Embargos e Sanções: suspensão de 
produtos pela Susep;

• Relato do GT para interpretação e aplicação 
da Lei Geral de Proteção de Dados – 
Superintendência Jurídica da CNseg;

• Pool de Riscos Nucleares: Fenaber e ANre 
realizaram reunião na Susep em março, em 
conjunto com representantes do pool alemão, 
suíço e de UK para falar sobre a criação de 
um consórcio de riscos nucleares no Brasil. O 
assunto foi submetido à diretoria da FenSeg;

• Encontro de Resseguro: avaliação do evento (2019);
• Outros assuntos.

Processos e Tecnologia da Informação

Presidente: José Camilo Ciufatelli (Tokio Marine)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 10/06
Assuntos tratados:
• Sistema de Quantificação da Fraude – SQF: a 

Comissão de Prevenção e Combate à Fraude 
da FenSeg solicitou análise da Comissão sobre 
as informações que as seguradoras fornecem 
para o SQF. Está sendo realizado um trabalho de 
melhoria dessas informações e os dados foram 
inseridos na ferramenta gratuita disponibilizada 
pelo Banco Mundial. Foi solicitado parecer da 
Comissão sobre a segurança desses dados em 
uma entidade externa, bem como avaliar se 
existe possibilidade de segregação dos dados 
consolidados para identificação de itens por 
seguradora;

• Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD;
• IFRS - soluções e ferramentas para implantação 

do IFRS 17, aspecto atuarial e contábil;
• AIR - Análise de Impacto Regulatório;
• SRO – demanda regulatória CP Susep 02/2019;
• Insurance Service Meeting 2019;
• Outros assuntos.

Relações de Consumo 

Presidente: Aura Rebelo (Prudential do Brasil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 10/06
Assuntos tratados:
• Apresentação do GT de estudo da Lei Geral 

Proteção de Dados da CNseg;
• Termo de Cooperação com o Procon/SP 

– andamento;
• Colóquios de Proteção do Consumidor 

de Seguros - Cuiabá, 25 e 26 de junho / 
programação e andamento / reunião final, São 
Paulo, 17 de junho;

• GT Comunicação - relato andamento 
monitoramento Reclame Aqui;

• Propostas Decreto SAC - relato das propostas 
apresentadas;

• Curso Responsible Insurance (CNseg e OIT) - 28 
e 29 de junho, São Paulo / programação;

• 6ª Semana ENEF – avaliação;
• Outros assuntos.

GT LGPD

Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 12/06
Assuntos tratados:
• Conclusão da 1ª etapa do trabalho: análise de 

artigo por artigo da LGPD;
• Início da 2ª fase: elaboração do documento que 

relacionará os aspectos da LGPD a partir das 
operações do mercado segurador contemplando 
as etapas da operação para seguros gerais, 
seguro de pessoas, seguro saúde, planos de 
previdência complementar aberta e títulos de 
capitalização.
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Comunicação e Marketing

Presidente: Alexandre Nogueira (Bradesco 
Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 18/06
Assuntos tratados:
• Pesquisa de opinião sobre a “Imagem do Seguro 

para não Segurados” - Status da campanha de 
divulgação;

• Semana ENEF – ações da CNseg;
• Seminário de Comunicação;
• Quadro de eventos da CNseg;
• Federações associadas;
• Extrapauta: Estratégia e posicionamento digital 

da CNseg.

Governança e Compliance

Presidente: Simone Negrão (Mapfre Seguros 
Gerais)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 18/06
Assuntos tratados:
• Consulta Pública Susep 03/19 – Cobertura 

Intermitente;
• Decreto nº 9.825 e a Carta Circular Eletrônica Susep 

nº 03/19 - Regulamenta a Lei nº 13.810/19, para 
dispor sobre o cumprimento de sanções impostas 
por resoluções do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas e por designações de seus comitês 
de sanções, incluída a indisponibilidade de ativos 
de pessoas naturais e jurídicas e de entidades, e 
a designação nacional de pessoas investigadas 
ou acusadas de terrorismo, de seu financiamento 
ou de atos a ele correlacionados (Alterações 
decorrentes da Lei nº 13.810/19);

• GT para interpretação e aplicação da Lei 13.709 
(LGPD) – Superintendência Jurídica da CNseg;

• Atualização sobre AIR - workshops;
• Atualização sobre os Grupos de Trabalho 

Permanentes instituídos no âmbito da Comissão:
 » GT Governança Corporativa – coordenadora: 
Thaís Andrade (relato Luciana Dall'Agnol);

 » GT PLDFT – coordenadora: Raquel Gonçalves;
 » GT Compliance – coordenadora: Cassia 
Monteiro;

 » GT Auditoria Interna – coordenador: Vagner 
Leite;

• Seminário de Controles Internos / CONSEGURO 
2019;

• Outros assuntos.

Inteligência de Mercado

Presidente: Alex Korner (Santander Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 25/06
Assuntos tratados:
• Avisos gerais; 
• Pesquisa de Opinião da Imagem dos Seguros 

(Não Segurados) – Datafolha;
• Grupos de Trabalho 2019;
• Apresentações das empresas da Comissão – Sompo.

Digitalização

Presidente: Elisangela Silva Nozaki (Liberty 
Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 25/06
Assuntos tratados:
• Nova presidência da Comissão – mandato 

2019-2022;
• Missão e objetivos da Comissão (adequação da 

nomenclatura);
• Medida Provisória nº 881/19 – Liberdade 

Econômica – Impactos e oportunidade 
(Apresentação do Governo Federal para discussão);

• Discussão sobre possibilidade de ampliação dos 
ramos ofertados por Representante de Seguros 
(Resolução CNSP 297/13 – Artigo 3º);

• Oportunidades no PL 7.920 e na Resolução CNSP 
359/18;

• Outros assuntos.

Atuarial 

Presidente: Marcos Spiguel (Prudential)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 26/06
Assuntos tratados:

• IFRS 17: Retorno sobre a Audiência Pública a 
Minuta do Pronunciamento Técnico CPC 50 
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– Contratos de Seguro;
• Notas explicativas de Salvados: verificar a 

necessidade de criar texto padrão;
• Consulta Pública 03/19 - Estruturação de planos 

de seguros com vigência reduzida de contrato e 
com cobertura intermitente;

• Informar sobre a Consulta Pública e incentivar o 
envio de sugestões;

• Consulta Pública 02/19 – SRO (Sistema de 
Registro Eletrônico das Operações) - Informar 
sobre o envio das manifestações à Susep;

• Mudanças na Estrutura da Susep - Informar as 
recentes mudanças na estrutura da Susep que 
impactam os assuntos Atuariais;

• Correção Monetária – Súmula do STJ - Informar 
evolução do assunto.

Gestão de Risco

Presidente: Laurindo Lourenço (Itaú Vida e 
Previdência)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 27/06
Assuntos tratados:
• Riscos Emergentes – relato da retomada do GT 

conduzido pela Superintendência de Relação 

com o Mercado;
• LGPD – avaliação dos gestores de riscos sobre 

os potenciais impactos decorrentes da Lei e 
atualização sobre os trabalhos do GT pela 
Superintendência Jurídica da CNseg;

• BDPO – benchmark sobre as dificuldades 
observadas no envio à Susep x feedback do 
regulador;

• Nova versão disponibilizada pela Susep do 
Manual de Orientação sobre Solicitação de 
Utilização dos Fatores Reduzidos de Risco - 
http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgsoa/
coris/requerimentos-de-capital/orientacao-
fatores-reduzidos-vfinal.pdf

• Outros assuntos.

Administração e Finanças 

Presidente: Laenio Pereira dos Santos (Sul 
América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 28/06
Assuntos tratados:
• Relato sobre a reunião de IFRS 17 da Susep do 

dia 25/06/19;
• Outros assuntos.
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A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, presidida por Antonio Trindade, no dia 06, 
tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Palavras do Presidente
• Falou sobre sua participação e do presidente da Fenaber na Comissão de Crédito e Garantia da 

FenSeg para acompanhar discussões sobre PL n.º 6.814/17 (apensado ao PL nº 1.292/95);
• Saída do vice-presidente da CNSeg, Jayme Garfinkel, que deixará o Conselho Diretor sendo 

substituído por Roberto Santos.

Relatos/Apresentações:
• Assessoria de imprensa da FenSeg – o assessor Gabriel Oliven abordou os seguintes assuntos em 

sua apresentação:
 » Kit’s mídia, com informações e dados preparados antecipadamente para facilitar o contato com a 
imprensa; 

 » IQEM – Índice de Qualidade de Exposição da Mídia – Abril 2019, que identifica que o desempenho 
da FenSeg foi o melhor dos últimos nove meses, com pautas positivas em veículos variados com 
destaque para as reportagens sobre enchentes, seguro garantia, agrícola e residencial.

• Comissão de Riscos de Engenharia – o presidente da Comissão, Fábio Silva apresentou os temas 
em discussão. São eles:

 » Erro de projeto; 
 » Clausulado diferenciado para obras;
 » Guia de Boas Práticas;
 » Recapacitação de profissionais; 
 » Responsabilidade Civil do Empregador (estudo a ser desenvolvido em conjunto com a Comissão 
de Responsabilidade Civil Geral).

Pauta Deliberativa:
• Composição das Comissões Temáticas da CNseg – aprovadas as substituições na Comissão de 

Digitalização: Sergio Miotto (Tokio) no lugar de Canabarro Pereira Neto (Tokio); e na Comissão de 
Assuntos Jurídicos: Deborah Moccia (Austral) no lugar de Carolina Sessa (Austral). 

Pauta Informativa:
• Tabela FIPE – relatadas as reuniões realizadas com representantes da Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas/USP para verificar condições mais satisfatórias.
• Súmula STJ 632 / Correção das Indenizações – a Comissão de Assuntos Jurídicos da FenSeg 

encaminhou esclarecimentos a serem compartilhados com a Diretoria
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• Consulta Pública Susep nº 02/19 Sistema de Registro Eletrônico das Operações (SRO) – 
distribuída cópia do Ofício CNseg/Presi nº 067/19, que apresenta posicionamento da Confederação 
sobre o tema. 

• Nova estrutura da Susep – apresentados “slides” com a nova estrutura da Susep, para 
conhecimento da Diretoria.

• Quadro de acompanhamento das ações deliberadas – apresentado o quadro atualizado 
das demandas geradas na Diretoria da FenSeg, bem como os assuntos dispostos no Plano de 
Regulação da Susep para 2019, para ciência e acompanhamento dos Diretores.

• Evento Riscos Cibernéticos – distribuída a programação do evento.
• Demonstrações Financeiras (orçado e realizado) – distribuídos os relatórios de abril/2019.
• Estatísticas da Susep – apresentadas as estatísticas referentes ao mês de março/2019.

Comissões

Riscos Patrimoniais Massificados

Presidente: Jarbas de Medeiros Baciano (Porto 
Seguro)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 04/06
Assuntos tratados:
• RNS – Patrimoniais – análise de relatórios;
• Discussão - IP Residencial - atualização;
• Discussão - IP Empresarial - atualização;
• Eventos Climáticos – comentários sobre o 

desempenho de 2018 e 2019;
• Acompanhamento do Plano de Ação 2019;
• Workshop sobre Riscos Cibernéticos; 
• Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais Grandes Riscos

Presidente: Thisiani Martins (XL Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 05/06
Assuntos tratados: 
• Discussão sobre a realização do segundo 

evento de Lucros Cessantes, com a participação 
do especialista em seguros e palestrante 
Celso de Azevedo, por videoconferência, para 
apresentação do escopo da palestra;

• Cláusula de rateio – Diego Martins (Tokio Marine) 
- retomar estudos;

• Qualidade de Risco – Metalúrgica - Paula Tassi 
(Allianz) - manutenção;

• Seguros para Barragens - manutenção;
• Cyber risk - evento em desenvolvimento para ser 

realizado em 18 de junho;
• Nova Lei Geral de Proteção de Dados e seus 

impactos no segmento de grandes riscos 
– manutenção;

• Acompanhamento do Plano de Ação 2019.

Prevenção e Combate à Fraude

Presidente: Anderson Mendonça (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 06/06
Assuntos tratados: 
• Alteração de representante;
• Relatos dos Grupos de Trabalho: Assistência 24h, 

Patrimonial, Transporte e SQF;
• Assuntos Jurídicos;
• Criação da Subcomissão de Prevenção à Fraude 

no Ramo Auto;
• ANCAF – Associação Nacional de Combate a 

Fraudes;
• Assuntos gerais.
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Garantia Estendida & Afinity

Presidente: Luis Henrique Meirelles Reis (Zurich 
Minas Brasil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 07/06
Assuntos tratados: 
• Resolução 369 – Compartilhamento com os 

membros do resultado da reunião com a Susep;
• Impressão do Manual de Boas Práticas do Varejo;
• Atualização do tema – “Simplificação do Bilhete 

de Roubo e Furto”;
• 7º Colóquio;
• Assuntos gerais.

Assuntos Jurídicos

Presidente: Sylvia Rocha (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 07/06
Assuntos tratados: 
• Multa Cominatória em Exibição de Documento – 

Súmula 372 STJ;
• Processos 0014518-95.2011.8.26.0038 de SP e 

0302910-41.2014.8.24.0082 de SC – Acordão 
paradigma: REsp 1485717-TJSP - Tese de 
Embriaguez Comprovada de Pessoa Diversa ao 
Segurado. Ingresso como "Amicus Curiae";

• Projeto de Lei que regulamenta o uso de 
patinetes;

• Súmula 632 do STJ;
• Wokshop FenSeg: Riscos Cibernéticos – LGPD e 

os impactos nos diversos produtos;
• Código Municipal de Defesa do Consumidor de 

SP, Lei nº 17.109/19;
• Inquérito Civil de Peças – RS;
• Lei de Goiás e Lei de Pernambuco;
• Laudo de vistoria de supervisão;
• Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

Transporte

Presidente: Paulo Robson Alves (AXA XL)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 11/06
Assuntos tratados:
• Desembaraço de Mercadorias sobre Águas;

• Atualização da Circular Susep nº 354/07;
• Seguro de RCTA-C;
• Cláusula de Embargos e Sanções;
• Circular Susep nº 586/19, que altera os itens 13.1 

e 13.1.1 das Condições Contratuais Padronizadas 
do Seguro Facultativo de Responsabilidade 
Civil do Transportador Rodoviário por 
Desaparecimento de Carga (RCF-DC);

• Guia de Boas Práticas – Seguro de Transportes;
• Acompanhamento do PLC 75/18 (ex PL 4860) – 

Marco Regulatório do Transporte Rodoviário de 
Cargas;

• Evento de Transportes;
• Assuntos gerais.

Responsabilidade Civil Geral 

Presidente: Marcio Guerrero (HDI Global)  
Videoconferência: RJ/SP
Data: 13/06
Assuntos tratados:
• Participação na Comissão de Riscos de 

Engenharia da FenSeg; 
• Criação de GT para Desenvolvimento de Estudos 

sobre o Seguro de Barragens/R. C. Ambiental;
• Seguros de R.C. para Patinetes; 
• Consulta Pública nº 03/19. 

Riscos de Crédito e Garantia

Presidente: Roque Melo (Junto Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 17/06
Assunto tratado: 
• Circular Susep 587/19;
• Proposta de Honorários - Atuação nos Autos do 

Processo nº 0029937-27.2015.8.26.0100. - OAS X 
CESCE Brasil Seguros de Garantias e Crédito S/A;

• Decisão da Corte Especial do STJ proferida 
em 15/05, sobre sub-rogação dos direitos da 
Seguradora;

• Resposta da Susep sobre pedido de reunião para 
tratar dos Ofícios FenSeg 31/18, 13/19 e 14/19;

• Avisos de expectativa ARTESP;
• Carta Circular Eletrônica Susep 03/19 – Grupo de 

Trabalho;
• Reunião ANEEL;
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• Andamento PL 6814/17 (apensado ao PL 
1292/95);

• GT RNS – Análise de desempenho e frequência 
dos membros;  

• Assuntos gerais.

Automóvel

Presidente: Eduardo Dal Ri (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 19/06
Assunto tratado: 
• Pátio Legal RJ;
• Tabela FIPE;
• Reuniões com a Susep sobre Seguro Auto: Plano 

de Regulação;
• CP Susep 3/19: Cobertura intermitente;
• Assuntos da Subcomissão de Sinistros; 
• Assuntos gerais;
• Assuntos da Superintendência de Negócios;
• Ações do mercado segurador.

Estratégica de Seguros Corporativos

Presidente: Luiz Felipe Smith (Tokio Marine)
Presencial SP
Data: 25/06
Assuntos tratados: 
• Cosseguro – continuidade;  
• Clausulado – apólices em excesso - continuidade;
• Nichos diferenciados – compartilhamento; 
• Assuntos gerais.

Riscos de Engenharia

Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 25/06
Assuntos tratados: 
• Evento “Mediação e Arbitragem” – definir data e 

programação;
• Leg02/03 x Equipamentos/máquinas protótipos 

– Comentários do GT sobre a evolução dos 
estudos;

• Clausulado diferenciado para Obras Grupo I – 
definição de prazos e evolução dos trabalhos;

• Engenharia de Riscos (boas práticas) - definição 
do escopo pelo líder do GT e definição de 
prazos para entrega do trabalho;

• RC Empregador – evolução dos trabalhos;
• Assuntos gerais.

Seguro Rural

Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 27/06
Assuntos tratados: 
• Subvenção Federal;
• Subvenção Estadual;
• Instituto PensarAgro;
• Relatos dos Grupos de Trabalho: RNS Rural / 

Assuntos Susep / Equipamentos e Penhor Rural / 
Revisão das Regras de Subvenção / Peritos;

• Relatos/informações sobre eventos;
• Assuntos gerais.
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Diretoria FenaPrevi
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Jorge 
Pohlmann Nasser, no dia 26, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

• ITCD; 
• Resultado da reunião realizada com dirigentes da Susep em 28/05/19; 
• PEC 45/2019 (altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências); 
• Relatório referente à PEC 06/19 (Reforma da Previdência), no que diz respeito à CSLL; 
• Assuntos relacionados ao SIDE; 
• Proposta de plano de trabalho da Comissão de Comunicação, Marketing e Eventos para 2019.

Gestora do SIDE

Presidente: Reginaldo Herreira (Bradesco Vida e 

Previdência)

Videoconferência: RJ/SP

Data: 18/06
Assuntos tratados: 
• Alinhamento sobre melhorias do módulo PJ do 

SIDE; 

• Tratativas sobre performance do sistema.

Comunicação, Marketing e Eventos

Presidente: Luiza Bahia de Carvalho (Porto 
Seguro)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 11/06
Assuntos tratados: 
• Propostas de ações de comunicação;

• Propostas para realização de eventos.

Comissões

Produtos de Risco / Assuntos Jurídicos

Presidentes: Ana Flávia Ribeiro Ferraz (Bradesco 
Vida e Previdência) e Greicilane Ruas (Icatú) 
Videoconferência: RJ/SP
Data: 24/06 
Assunto tratado: 
• Consulta Pública Susep nº 3/19 – minuta de 

Resolução alterando o conceito de Acidentes 
Pessoais estabelecido no inciso I do art. 5º da 
Resolução CNSP nº 117/04.

Prevenção à Fraude e Lavagem 
de Dinheiro

Presidente: Evelyne Mercês (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 25/06 
Assuntos tratados: 
• SQQF x layout FenaPrevi;
• Plano de Trabalho da Comissão para 2019/2020; 
• Ferramentas disponíveis no mercado para 

prevenção e combate à fraude. 
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Investimentos 

Presidente: Marcelo Otávio Wagner (BrasilPrev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 27/06
Assuntos tratados: 
• Operações com derivativos;
• Ranking dos FIEs; 
• Reclassificação ANBIMA dos FIEs;
• Circular Susep nº 585/19.

Assuntos Contábeis e Fiscais 

Presidente: Ivandro de Almeida Oliveira 
(Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 28/06 
Assunto tratado:
• Reunião conjunta com a Comissão de 

Administração e Finanças da CNseg.

Diretoria FenaCap
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcelo Farinha, no dia 19, 
tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

Deliberações:
 » Aprovação do fluxo de encaminhamento para o Código de Ética CNseg;

Conhecimento:
 » Apresentação da presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos, Simone Moregola, sobre o 
andamento dos trabalhos referentes ao LGPD na Comissão;

 » Apresentação da vice-presidente da Comissão de Administração e Finanças, Katia Varges, e da 
coordenadora do GT IFRS, Ana Schaefer, sobre o andamento dos trabalhos referentes a IFRS no 
mercado de capitalização;

 » Execução orçamentária janeiro a maio 2019 - a diretoria tomou conhecimento da receita e despesas 
dos 5 primeiros meses de 2019;

 » Apresentados os dados estatísticos do mercado de capitalização abril/19;
 » A diretoria tomou conhecimento do andamento dos seguintes assuntos: Lei Geral de Proteção de 
dados (LGPD), Sistema de Registro Eletrônico de Operações (SRO), Lavagem de Dinheiro e Conselho 
de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados;

 » Atas das Comissões Técnicas - dado conhecimento sobre as atas aprovadas.
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Comissões

Produtos, Atuarial e de Tecnologia

Presidente: Natanael Castro (Sul América 
Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP/RS
Data: 13/06
Assuntos tratados:
• Marco regulatório;
• Assuntos a serem tratados na Susep sobre o 

Marco Regulatório;
• Relato da CAT e CPTI da CNseg.

Comunicação

Presidente: Roberta Andrioli (Brasilcap)
Videoconferência: RJ/SP/RS
Data: 13/06
Assuntos tratados:
• Apresentação pela BTG dos resultados das 

mídias sociais da FenaCap;
• Apresentação pela Link Comunicação das ações de 

comunicação e imprensa realizadas em maio/19;
• Marco regulatório texto legal;
• Relato Comissão de Comunicação e Marketing 

da CNseg.

Assuntos Jurídicos e Controles Internos

Presidente: Simone Ayub Moregola (Liderança 
Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 17/06
Assuntos tratados:
• Relatos dos representantes da FenaCap nas 

Comissões Temáticas da CNseg;
• Andamentos dos Projetos de Lei;
• Andamento dos trabalhos do GT LGPD; 
• Carta Circular Susep nº 03/19.

Administração e Finanças 

Presidente: Getúlio Antonio Guidini (Bradesco 
Seguros)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 28/06
Assuntos tratados:
• Relatos dos nossos representantes sobre as 

reuniões externas (Comissões de Assuntos 
Fiscais e de Administração e Finanças da CNseg);

• Relato GT IFRS e aprovação de documento.
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Jurídica
Presidente: Carlos Ernesto Henningsen (Golden 
Cross)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 13/06
Assuntos tratados:
• Recursos Repetitivos (Cobertura extra Rol de 

Procedimentos);
• Recursos Repetitivos (Reajuste por Faixa Etária 

em Planos Coletivos);
• Ação Civil Pública Procon/RJ x ANS – Resolução 

Normativa 195/09;
• Notícias - RN 436/18 – Apresentação de Quesitos;
• Notícias - Projetos de Lei – Negativa por Escrito;
• Notícias - IAC – Justiça competente para 

demanda sobre planos de saúde;
• Notícias - Rescisão de contratos com menos de 

30 vidas – Parecer econômico.

Comissões

Assuntos Assistenciais
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 07/06
Assuntos tratados:
• Ação Civil Pública TRF3 (Excesso de Cesarianas);
• Pareceres Técnicos ANS-2019;
• Entendimento DIFIS nº 9/19;
• Projetos de Lei;
• Lei 16.559/19 (Novo Código de Defesa do 

Consumidor PE).

Ética
Presidente: Erika Fuga (SulAmérica)
Presencial: São Paulo
Data: 06/06
Assunto tratado:
• Temas apresentados pelas associadas em relação 

aos principais procedimentos auditados pelas 
operadoras.

Diretoria FenaSaúde 
A reunião da Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por João Alceu Amoroso Lima, 
no dia 26, tratou dos seguintes assuntos, entre outros:

• Tópicos para imprensa – posicionamentos FenaSaúde;
• 5º Fórum FenaSaúde – programação preliminar;
• 4º Workshop de Regulação e Análise de Impacto Regulatório (30/5) – resultados;
• Estudo do impacto da incorporação de medicamentos antineoplásicos e imunobiológicos 

– atualização;
• Projetos de Lei – posicionamentos FenaSaúde;
• Contratações de pareceres jurídicos – Contratados e recomendações de contratação;
• Execução orçamentária.
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Odontologia
Presidente: José Maria Benozatti (OdontoPrev)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 27/06
Assunto tratado:
• Ofício circular nº 9 - CATEC/ANS.

Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Villas Boas Veloso (SulAmérica 
Saúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 24/06
Assuntos tratados:
• CATEC – Report da reunião de 05/06 e Indicador 

de Glosas;
• Acompanhamento de Projetos de Lei;
• RN 436 – Ofício de resposta da ANS;
• Consulta Pública nº75.

Técnica de Saúde
Presidente: Lais Perazo (Amil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 06/06
Assuntos tratados:
• RN 438/18 –Portabilidade - Report da reunião 

realizada com a DIPRO em 15/05/19 e divulgação 
de FAQ pela ANS e minuta de ofício;

• Súmula 27 – Seleção de Riscos: Report da 
reunião realizada com a DIPRO, em 29/05/19;

• ACP Procon/RJ – RN 195/09 (art. 17, p. único);
• Notícias:

 » Aprovação CP sobre Processo administrativo 
eletrônico na ANS.

 » 4º Workshop FenaSaúde – AIR – Liberdade 
Econômica;

 » 5ª Reunião da CATEC – Glosas, Reajuste e 
Rescisão Contratual.

GT COPISS
Coordenador: Jansen N. Pereira (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 28/06
Assuntos tratados:
• Monitoramento Padrão TISS;
• TUSS Material e OPME;
• GT Conteúdo e Estrutura.

GT Ressarcimento ao SUS
Coordenadora: Ana Amélia Bertani (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 07/06
Assuntos tratados:
• Prescrição, Juros e Índice de Valoração do 

Ressarcimento (IVR);
• Melhorias do processo administrativo do SUS - 

Recomendação da Comissão Jurídica;
• Spinraza - Incorporação pelo SUS e possíveis 

reflexos no Ressarcimento;
• Reunião GEIRS/DIDES/ANS - Alinhamento para 

reunião do dia 11/06/19.

GT ROL 
Coordenadora: Vera Queiroz (FenaSaúde)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 25/06
Assunto tratado:
• Rol 2021.

FenaSaúde: participação em evento no mês de Junho
Jantar de Relacionamento entre a Anahp, FenaSaúde e Abramge
Participações: João Alceu, Vera Valente e os vice-presidentes Gabriel Portella e Manoel Peres
Realizado em 26/06/19 – São Paulo / SP
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Notícias & 
Eventos

No dia 19/06 aconteceu o primeiro encontro do ciclo de palestras sobre à AIR, promovido pela CNseg, 
no Rio de Janeiro. 

O presidente da CNseg, Marcio Coriolano, ao abrir o evento afirmou que “a regulação em excesso pode 
se tornar um obstáculo para a atividade que se pretende regular. A implantação da AIR seria um impor-
tante elemento de estabilidade regulatória e previsibilidade jurídica”. Ele observou que já havia afirmado 
há dois anos, em evento sobre o mesmo tema, a necessidade de os órgãos federais reguladores adotarem 
a prática de AIR. 

Na Susep, a reestruturação administrativa prevê a criação de uma gerência de AIR em cada um de suas 
novas diretorias setoriais, adiantou a superintendente Solange Paiva Vieira, em sua primeira participação 
em um evento do mercado segurador. “O excesso de regulação não é bom, sendo necessário deixar mais 
espaço para o setor trabalhar”, disse ela. 

A superintendente discorreu sobre as suas prioridades à frente da autarquia e destacou o papel importante 
da apólice eletrônica, em fase de consolidação e exame das contribuições à consulta pública. “A apólice 
eletrônica permitirá gerar relatórios de forma mais célere e fornecerá informações mais qualificadas, o que 
é fundamental para um órgão regulador e para a os processos de AIR”, salientou. As prioridades elencadas 
por ela incluem: debate sobre um novo modelo do DPVAT; regras de incentivo para as insurtechs; criação de 
regras regulatórias segmentadas conforme a abrangência dos riscos, no estilo “sandbox”, e organização das 
diretorias da Susep conforme a natureza das operações de seguros – riscos massificados e grandes riscos 
formam os exemplos mencionados. Além de também pretender estruturar a AIR na autarquia, racionalizando 

Superintendente da Susep participa de evento da CNseg sobre 
Análise de Impacto Regulatório
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os custos regulatórios, ela reconheceu que dar mais liberdade de ação ao setor segurador e debater suas 
propostas serão fundamentais para fazer o seguro ter uma expansão mais efetiva. Afinal, o desenvolvimento 
do setor e o fortalecimento da qualidade dos serviços são dois focos de sua gestão, anunciou ela. 

Solange Vieira afirmou acreditar que o mercado segurador tem muito espaço para crescer, mesmo em um 
ambiente de baixo crescimento econômico, visto que sua participação no PIB é baixa, estando na 14ª posi-
ção, na comparação com outros países, atrás do Chile e da África do Sul. 

A cobertura completa das palestras está disponível no Portal da CNseg.

Mais uma trilha de seguros foi apresentada durante a edição do CIAB FEBRABAN 2019, de 11 a 13 de junho, 
em São Paulo. O CIAB debate tecnologias disruptivas mais promissoras do sistema financeiro em direção 
à economia digital. Em linha com este movimento, o setor de seguros selecionou, para essa edição, alguns 
dos tópicos mais impactantes da inovação na atividade. Foram cinco painéis apresentados em dois dias (11 
e 12), com abertura a cargo de Alexandre Leal, diretor técnico e de estudos da CNseg, parceira estratégica 
do Congresso. “Além de destacar temas que devem estar no radar do mercado no plano da inovação, a 
participação do seguro no CIAB demonstra a elevada importância estratégica do setor para a economia 
nacional”, enfatiza Leal. Ele acrescenta que “a troca de conhecimento, as principais tendências no campo da 
inovação e as práticas que podem ser replicadas pelo mercado são alguns dos legados da trilha do seguro. 
Em razão dessas características, a trilha torna-se um evento de extrema importância para o mercado, figu-
rando também entre os destaques da programação”. 

O primeiro painel, “As redes sociais e o comportamento dos consumidores”, avaliou a transformação digi-
tal dos serviços financeiros e seus impactos nos modelos de negócios das seguradoras para atender às 
crescentes demandas dos clientes, com mediação da superintendente Jurídica da CNseg, Glauce Carvalhal. 

O segundo painel, “Rethink Insurance for a Digital World”, moderado pelo gerente de TI da Confederação, 
Luis de Freitas, discutiu o aproveitamento da Inteligência Artificial e do machine learning como impulsio-
nadores da próxima onda de inovação e crescimento no setor. 

O terceiro painel, “Insurtechs Outlook – inovação em seguros” reuniu especialistas em torno das tendên-
cias e desafios que estão redefinindo o mercado segurador, incluindo-se aí o papel das insurtechs como 

CIAB Febraban: Trilha de Seguros discute impactos  
da inovação no seguro

http://cnseg.org.br/noticias/superintendente-da-susep-solange-vieira-fala-pela-primeira-vez-para-o-mercado-segurador-em-evento-da-cnseg-sobre-analise-de-impacto-regulatorio.html
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importante fonte de inovação. Alexandre Leal foi o mediador desse painel, que contou ainda com a parti-
cipação do presidente da Comissão de Inteligência de Mercado da CNseg, Alex Korner.

E ainda “IFRS 17 - Redefinindo a contabilidade das seguradoras e os impactos nos negócios e tecnologia”, 
tema do quarto painel, mediado pela superintendente de Acompanhamento Técnico da Confederação das 
Seguradoras, Karini Madeira. 

A trilha terminou com o “Case - Data Center a serviço do negócio” (quinto painel). Nesse caso, a ideia 
foi demonstrar como a modernização do data center pode acelerar a transformação digital dos negó-
cios. O painel foi moderado por Camilo Ciuffatelli, presidente da Comissão de Processos e Tecnologia da 
Informação da CNseg e gerente de Tecnologia da Tokio Marine.

A cobertura completa do evento está disponível no Portal da CNseg. Confira!

Nota Conjunta – CNseg, CNA, CNC, CNI, CNT, CNSaúde, CONSIF

 A CNseg e outras seis confederações lançaram uma nota conjunta questionando a inclusão do Brasil na 
lista de 24 países para análise na Comissão de Aplicação de Normas da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). Os signatários da nota alegam que a atitude da OIT não encontra qualquer fundamento ou 
justificativa nos tratados trabalhistas ratificados pelo Brasil e que a nova legislação trabalhista brasileira, 
em vigor desde 2017, está completamente alinhada aos instrumentos internacionais ratificados pelo Brasil, 
em especial a convenção 98, bem como à Constituição da República de 1988.

A nota foi produzida em resposta à acusação, por parte da OIT, de que, com a reforma trabalhista, a 
chamada prevalência do negociado sobre o legislado dá margem à redução de direitos trabalhistas por 
meio da negociação coletiva.

Além da CNseg, também assinaram a nota conjunta a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA), a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), a Confederação Nacional do Transporte (CNT), a Confederação Nacional de Saúde 
(CNSaúde), e a Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF).

CNseg reúne representantes de seguradoras e Procons para 
debater as relações de consumo

Contribuir para a harmonização das relações de 
consumo por meio da construção de consensos 
entre o setor segurador e os órgãos de defesa do 
consumidor é a razão da realização dos Colóquios 
de Proteção do Consumidor de Seguros, organi-
zado pelas Comissões de Ouvidoria e de Relações 
de Consumo da CNseg, em parceria com a 
Associação Brasileira de Procons - ProconsBrasil. 

Em sua sétima edição, o evento aconteceu nos 
dias 25 e 26 de junho, na cidade de Cuiabá, 
reunindo mais de 100 participantes, com quase 

50 representantes de 22 Procons dos 3 Estados do Centro-Oeste e o Distrito Federal, além de executivos de 
28 seguradoras e representantes das redes varejistas. 

http://cnseg.org.br/noticias/nota-conjunta-cnseg-cna-cnc-cni-cnt-cnsaude-consif.html
http://cnseg.org.br/noticias/ciab-mercado-segurador-vive-o-estagio-de-reinvencao-digital.html
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Nesta edição, que retorna ao Mato Grosso, marcou o início do segundo ciclo após seis encontros em todas 
as regiões do Brasil desde 2014. Os representantes dos Procons apontaram as principais reclamações rela-
cionadas aos seguros como o de Automóveis, de Acidentes Pessoais, de Vida, Prestamista, entre outros, 
que servirão de subsídio para que a CNseg e Federações associadas, relacionadas com os temas, elaborem 
um documento com recomendações de melhoria a ser encaminhado para as seguradoras. 

A diretora de Relações de Consumo e Comunicação da CNseg, Solange Beatriz Palheiro Mendes, refor-
çou o reconhecimento conferido pelo setor à aproximação com as entidades do consumidor para ajudá-
-los - enquanto representantes qualificados dos consumidores - a navegar pela complexidade do seguro, 
tornando mais compreensíveis os fundamentos técnicos e a linguagem que orienta a formulação dos 
contratos. Ela também reiterou o compromisso da Confederação de tratar, nas Comissões de Relações de 
Consumo e de Ouvidoria, as questões mais críticas pontuadas pelos Procons, a fim de que os Colóquios 
apresentem entregas efetivas nesse novo ciclo que se inicia. 

O presidente da Comissão de Ouvidoria da CNseg, Silas Rivelle, disse que o total apoio dado pelos presi-
dentes e conselhos diretores das seguradoras aos ouvidores é o que os possibilita trabalhar com total ética 
e dedicação em prol do consumidor, “que é para quem trabalhamos”, concluiu. Silas também informou que 
já se encontra no Portal da CNseg a versão atualizada do Guia de Acesso dos Consumidores às Empresas 
de Seguro, com todas as informações necessárias para acessar com facilidade os diversos canais de rela-
cionamento das seguradoras. 

A superintendente do Procon Mato Grosso, Gisela Simona, afirmou reconhecer a importância dos Colóquios 
para, entre outras finalidades, “estabelecer um laço de confiança” entre as partes, que contribui para a 
evolução do relacionamento e elimina qualquer presunção de má fé. 

O idealizador dos Colóquios, o professor Ricardo Morishita, consultor da CNseg, destacou que o propósito 
do evento, em última instância, não é atender aos Procons ou às seguradoras, mas aos consumidores, desta-
cando que, sem a confiança da CNseg no diálogo e na construção de pontes, “a gente não estaria aqui hoje”.

Confira a cobertura completa dos dois dias de evento no portal da CNseg.

Caderno Finanças Mais, do Estadão, traz especial sobre empresas 
do setor financeiro, com destaque para o setor segurador

O jornal O Estado de São Paulo trouxe encartado na 
edição de 28 de junho o caderno especial “Finanças 
Mais”, apresentando o ranking das empresas líde-
res do setor financeiro no Brasil e o que as mesmas 
estão fazendo para fortalecer suas carteiras de 
clientes.

Com um capítulo reservado exclusivamente para as 
companhias seguradoras e de capitalização, a maté-
ria ouviu o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, 
que afirmou considerar importante, principalmente 
em momentos de crise, que o ambiente regulató-
rio seja favorável ao setor, facilitando ações mais 
flexíveis que possam atender à população de forma 
geral, sobretudo a que perdeu renda.

http://cnseg.org.br/noticias/2-ciclo-dos-coloquios-de-protecao-do-consumidor-de-seguro-tem-inicio-com-edicao-no-mato-grosso.html
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Inscrições abertas para a CONSEGURO 2019
Estão abertas as inscrições para a CONSEGURO, um dos mais aguarda-
dos eventos do mercado segurador brasileiro, que realizará sua nona 
edição em 4 e 5 de setembro, no Centro Internacional de Convenções 
do Brasil (CICB), em Brasília.

Paralelamente ao evento, acontecerão, ainda, a 9ª Conferência de 
Proteção do Consumidor de Seguros, o 6º Encontro Nacional de Atuários, 
o 13º Seminário Controles Internos & Compliance, Auditoria e Gestão 
de Riscos, e a Conferência de Sustentabilidade e Diversidade, também 
realizados pela CNseg.

Ao longo dos dois dias, mais de mil participantes se revezarão em dezenas de palestras e debates sobre os mais 
variados temas relacionados ao seguro. Aguarde a abertura das inscrições.

>> Para mais informações, acesse o site de eventos da CNseg.

Prêmio de Inovação em Seguros 2019 – Inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a 9ª edição do Prêmio Antonio 
Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, da CNseg. 
Os colaboradores de empresas de seguros, previdência privada, 
saúde suplementar, capitalização, resseguros, corretoras 
e corretores de seguros e resseguros autônomos, além de 
prestadores de serviços do setor, como, por exemplo, as 
empresas de tecnologia, podem se inscrever gratuitamente 
e concorrer aos prêmios que totalizam R$ 165 mil, divididos 
entre os primeiros, segundos e terceiros colocados nas 
categorias Produtos e Serviços, Comunicação e Processos 
e Tecnologia.

Cada autor pode inscrever um projeto por categoria, até o dia 27 de setembro. Em 18 de novembro, 
serão anunciados os cinco finalistas que, então, farão a defesa oral de seus projetos à comissão julgadora. 
Os vencedores serão conhecidos durante o almoço de confraternização do mercado segurador, no Hotel 
Copacabana Palace, em 18 de dezembro.

No site do Prêmio (www.premioseguro.com.br) é possível conferir as regras de participação, materiais de 
apoio, como e-books com os projetos inscritos em edições anteriores, galeria de fotos, além da história do 
Prêmio, que já reuniu mais de 650 ideias inovadoras, que estão ajudando no desenvolvimento do setor de 
seguros no Brasil. O sistema de inscrições esse ano foi simplificado e agora está ainda mais fácil participar.

Entretanto, apesar da crise, o setor continua crescendo e, segundo Coriolano, isso se deve, em parte, à digitali-
zação em prol da eficiência e otimização do parque tecnológico das empresas de seguro, que permitiu a revisão 
das políticas tarifárias, otimização das vendas e atualização de produtos. Agora, para dar continuidade a esse 
processo, o presidente da CNseg defende que os órgãos reguladores ajustem as exigências para transações.

Para Marcio Coriolano a importância do seguro vai além dos aspectos financeiros simplesmente. “A ques-
tão do seguro é civilizatória porque prepara as gerações atuais para desonerar as gerações futuras”, afir-
mou, além de “desonerar o governo de intervenções para poder sanear desastres”.

https://eventos.cnseg.org.br/eventos/evento/9-conseguro/
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DATA TEMAS

19 DE JUNHO
QUARTA-FEIRA

Histórico da AIR no Brasil e no 
Mundo – A trajetória do Pro-Reg

28 DE JUNHO
SEXTA-FEIRA

Fundamentos Jurídicos-Econômicos 
da AIR

12 DE JULHO
SEXTA-FEIRA

Experiência Nacional em AIR: 
Os Guias de AIR

19 DE JULHO
SEXTA-FEIRA

Experiência Nacional em AIR: 
Exemplos de Implementação

26 DE JULHO
SEXTA-FEIRA

Oficina de AIR

Confederação das Seguradoras revisa projeção de crescimento 
em 2019 
Um intervalo de crescimento anual do mercado segurador mais estreito - de 4,7% a 6,9% agora em 
maio - consta da sétima edição ampliada da publicação Conjuntura CNseg, referente ao primeiro 
trimestre do ano. A projeção anterior, de fevereiro, oscilava de 4,5% a 7,1% (piso e teto, respectiva-
mente).  A nova taxa tem relação direta com a perspectiva de menor evolução da carteira de seguro 
de automóvel - com intervalo de 0,5% e 3,5% de alta no ano; anteriormente esperava algo entre 5,4% 
e 7% em 2019. O seguro de automóvel é a principal carteira de danos e responsabilidade e segue a 
trajetória de desaceleração nas vendas de automóveis novos no ano. Em 2018, a receita do mercado 
alcançou R$ 445,16 bilhões.

“O aumento das incertezas, tanto na economia brasileira quanto em escala global, torna as projeções 
um desafiador exercício. São tantas variáveis capazes de provocar reação ou retração dos mercados, 
que sua combinação, no final, definirá a trajetória do setor segurador”, afirma o presidente da CNseg, 
Marcio Coriolano.

A nova projeção considera também um crescimento menor dos seguros de pessoas. Pelo estudo, 
enquanto os planos de acumulação (PBGL e VGBL) mantêm a trajetória de expansão inalterada no ano 
(5,5% a 6%), acredita-se em alta menor dos prêmios estimados dos planos de risco (agora de 3,2% a 
8,8% ante os 6,9% a 9,4%). 

Ciclo de palestras sobre Análise de Impacto Regulatório no 
Setor de Seguros

A CNseg promoveu um ciclo de palestras sobre Análise de Impacto Regulatório no Setor de Seguros. O 
objetivo é fomentar a troca de experiências e reforçar os princípios da transparência, racionalidade e efici-
ência na formulação e implementação de políticas setoriais, em especial nas áreas de seguros. 

A Análise de Impacto Regulatório (AIR) visa o aprimoramento da qualidade regulatória, avaliando, a partir da 
definição de um problema regulatório e baseada nas melhores evidências disponíveis, os possíveis impactos 
das opções regulatórias no ambiente de negócios e sua eficácia para o alcance dos objetivos pretendidos. 
Atualmente, a AIR é considerada um dos pilares da boa governança pública, tendo ganhado ainda mais relevância  
após a edição das Diretrizes Gerais de AIR, em junho de 2018, pelo Governo Federal.

As palestras ocorreram na Sala Délio Ben-Sussan Dias da CNseg, localizada no 16º andar da Rua Senador Dantas, 
74, no Rio de Janeiro. Confira abaixo os temas das palestras
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CNseg participa de debate sobre Lei Geral de Proteção de Dados 
em seminário em Brasília

A CNseg, por meio de sua superintendente Jurídica, Glauce Carvalhal, participou em 6 de junho do semi-
nário “Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados: desafios e perspectivas”, realizado na sede do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Brasília.

O evento, organizado pela Escola Nacional de Advocacia e pela Comissão Especial de Proteção de Dados 
da OAB, contou com palestra magna do ministro do Superior Tribunal de Justiça Ricardo Villas Bôas Cueva, 
que abordou a mudança do conceito de privacidade em tempos de 4ª Revolução Industrial, quando os 
dados são considerados o novo petróleo, e citou a jurisprudência do STJ sobre a remoção de conteúdo das 
redes, lembrado a necessidade de observância para se evitar a censura de informações.

Glauce Carvalhal participou do painel que abordou a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados e da 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados e suas regulamentações, dividindo a mesa com o sócio de Cyber 
Risk Marcelo Faria e o advogado da área de Proteção de Dados, Tecnologia e Informação Fabrício Mota.

A superintendente Jurídica da CNseg elencou os desafios do mercado segurador à luz da Lei Geral de 
Proteção de Dados, ressaltando a complexidade do setor, do seu arcabouço regulatório, dos múltiplos 
atores envolvidos e do uso de dados como insumo da atividade seguradora, aspectos, estes, que precisam 
ser observados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Os demais painéis do dia abordaram a proteção de dados no setor público e o compartilhamento de dados 
e refletiram sobre o accountabilit como um novo modelo para proteção de dados, destacando a importân-
cia do papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

O seminário “Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados: desafios e perspectivas” está disponível 
no YouTube e pode ser assistido na íntegra.

Dependendo do comportamento de algumas das principais variáveis macroeconômicas, há dois cená-
rios possíveis - otimista ou pessimista- projetados para a atividade seguradora. No melhor cenário 
(de alta de 6,9%), o PIB cresceria 1,3% no ano; a produção industrial teria alta real de 1,57%; a Selic 
recuaria para 6% ao ano; o câmbio ficaria em R$ 3,61; e a inflação oficial seria de 3,80% medida pelo 
IPCA. No quadro pessimista (alta de 4,7%) do setor segurador, considera-se a aprovação da reforma 
da Previdência incompleta; a desvalorização mais acentuada do câmbio; juros básicos em trajetória de 
alta; e crescimento da economia abaixo do observado em 2018.

A projeção de arrecadação do mercado segurador é uma das seções que estarão incorporadas à edição 
ampliada. Na nova coluna destaque das federações, a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) 
aponta os riscos de o seguro de Garantia de Obras não sair do papel, se algumas ameaças estudadas 
forem incluídas ao projeto de lei, como a cobrança de quase a totalidade da importância segurada, caso 
a seguradora não retome e conclua a obra. Na parte da Federação Nacional de Capitalização (FenaCap), 
artigo mostra os efeitos práticos do novo marco regulatório para a expansão da capitalização.

Os leitores poderão ainda se informar sobre temas relevantes para o mercado de seguros. A coluna 
dedicada à produção acadêmica do setor propõe discussão sobre os impactos da longevidade sobre 
os custos da saúde e nas tábuas de mortalidade usadas nos seguros de vida. O potencial do seguro 
cibernético, o que define as escolhas de seguros pelos consumidores e quanto estão dispostos a pagar 
pelo seguro saúde são outros artigos disponíveis na edição ampliada.
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Fraudes comprovadas em seguros chegaram 
a R$ 723,2 milhões em 2018

Já está disponível para consulta no Portal da CNseg o relatório 
referente ao 16º Ciclo do Sistema de Quantificação de Fraudes 
(SQF), que é a ferramenta institucional da CNseg para coleta e 
compilação dos dados necessários à geração dos indicadores 
para quantificação da fraude.

Por intermédio deste sistema, alimentado pelas próprias segu-
radoras, desde 2004 são gerados anualmente indicadores de 
fraude contra o seguro, compondo-se assim uma inédita série 
histórica dessas ocorrências no segmento de Seguros Gerais.

Os resultados consolidados das seguradoras participantes do 
16º Ciclo (2018) apontam que os Sinistros Ocorridos somaram 
aproximadamente R$ 32,9 bilhões. Deste total, R$ 5,1 bilhões 
foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 
15,6% do valor total dos Sinistros Ocorridos.

O valor das fraudes que puderam ser comprovadas neste perí-
odo somou, aproximadamente, R$ 723,2 milhões, o que repre-
senta cerca de 14,1% do valor dos Sinistros Suspeitos.

>>Clique aqui e confira a íntegra do relatório.

Instituto Ação Pela Paz conta com apoio do Brazil Foundation 
para desenvolvimento de sua metodologia

O Instituto Ação Pela Paz, focado na redução da reincidência criminal 
de pessoas condenadas pelo Poder Judiciário, que tem a CNseg como 
uma de suas apoiadoras, foi contemplado com recursos do Brazil 
Foundation para sistematização e formação EAD (Ensino à Distância) 
de sua metodologia.

A diretora-executiva do Instituto Ação Pela Paz, Solange Rosalem Senese, 
e mais 54 líderes de organizações sociais em todo Brasil, também 
contemplados pela Brazil Foundation, participaram do Encontro de 
Lideranças e Festival ABCR (Associação Brasileira de Captação de 
Recursos), realizados no Centro de Convenções Frei Caneca, em São 
Paulo, entre 9 e 11 de junho. Entre os demais participantes, estavam os 
líderes do Programa Recomeçar do Instituto Gerando Falcões, Instituto 

Responsa, Grupo Cultural Afroreggae, Cooperativa Social de Trabalho Feminina Empreendedora, Associação 
de Justiça Restaurativa Passarela Alternativa e o ÁGATHA.

O evento, além de proporcionar formação em temas como gestão, captação de recursos e comunicação, 
possibilitou aos líderes das organizações do terceiro setor o compartilhamento de desafios e aprendizados, 
inspirando todos a evoluir nas suas causas sociais.

Mais informações sobre o Instituto Ação Pela Paz podem ser obtidas em acaopelapaz.org.br

http://cnseg.org.br/publicacoes/sistema-de-quantificacao-da-fraude.html
http://www.acaopelapaz.org.br



