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Reunião das Diretorias

Em reunião de Diretoria da Confederação das Seguradoras, presidida por Marcio Coriolano, ocorrida no dia 
18, foram tratados os assuntos abaixo:

Notícias do Presidente

• Substituições de representantes: comunicou o recebimento de pedido formal de substituição no 
Conselho Diretor da CNseg de representante da Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A de Marcelo 
Mancini para Carlos Alberto Guerra Barreiros (vice-presidente) e, informou que a Axa Seguros está 
preparando a documentação para substituição de sua representante. O assunto será encaminhado à 
deliberação em Assembleia Geral Extraordinária.

• Insurance Forum 2018 do G20: comentou a sua participação no Insurance Forum 2018, realizado 
em 25 e 26 de setembro, em Bariloche, na Argentina. O evento, que integrou a agenda do G20 e teve 
por objetivo destacar a importância do mercado de seguros e resseguros para a economia global, foi 
comandado pelo Ministro da Fazenda Argentino, Nicolás Dujovne, e do Superintendente de Seguros 
da Argentina, Juan Pazo. Mais de 150 líderes globais do setor estavam presentes, entre eles, Adrián 
Werthein, chairman do encontro, e os coordenadores Alejandro Simón (Sancor Seguros), José Carlos 
Cardoso (IRB Brasil RE), Recaredo Arias (GFIA) e Toyonari Sasaki (LIAJ – Life Insurance Association of 
Japan). Entre os temas de interesse do Brasil, foram abordados a infraestrutura, o seguro rural e o 
risco cibernético. 

• Comitê de Avaliação e Seleção (CAS) de Conselheiros do CRSNSP: compartilhou sua participa-
ção na segunda reunião do Comitê de Avaliação e Seleção, realizada em 11 de outubro, que tratou, 
entre outros temas, sobre a composição do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros 
Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização - CRSNSP.

• XI Encontro de RH da Escola Nacional de Seguros: repercutiu o resultado do encontro realizado no 
último dia 17 de outubro, na sede da ENS, em São Paulo. Com o tema central "As inovações disrupti-
vas e o emprego: desafios e oportunidades", o evento teve como objetivo estreitar o relacionamento 
dos profissionais de Recursos Humanos com a Escola. 

• Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): noticiou, dentre outros, que a CNseg constituiu grupo de 
trabalho multidisciplinar com a missão de interpretar a nova legislação à luz das operações de segu-
ros gerais, capitalização, vida e previdência complementar aberta, saúde suplementar e dos sistemas 
oferecidos pela Confederação ao setor. O grupo se dedicará a produzir um documento com propos-
tas fundamentadas na interpretação da Lei e servir como pool de orientação para possíveis dúvidas 
setoriais sobre a matéria durante o período de vacância da lei.
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Notícias das Federações

• FenaSaúde: a presidente da Federação Nacional de Saúde Suplementar, Solange Beatriz Palheiro Mendes, 
compartilhou as estatísticas do setor, apresentou as sugestões de alterações propostas pela Federação 
para aperfeiçoar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, atualizou as demandas judiciais de interesse 
da saúde suplementar e reforçou a programação do 4º Fórum de Saúde Suplementar, a ser realizado em 
22 e 23 de outubro, no Rio de Janeiro. 

• FenaPrevi: o presidente da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, Edson Franco, atualizou 
os presentes sobre reunião realizada com o diretor da Susep, Carlos de Paula, compartilhou os pontos 
relevantes da recém publicada Resolução CNSP 365/2018 (seguro prestamista) e, por fim, atualizou as 
estatísticas do setor.

• FenSeg: o presidente da Federação Nacional de Seguros Gerais, João Francisco Silveira Borges, comparti-
lhou o novo modelo de supervisão eletrônica e as estatísticas do setor tratados em reunião realizada com 
diretor da Susep Ícaro Leite. 

• FenaCap: o diretor-executivo da Federação Nacional de Capitalização, Carlos Alberto dos Santos Correa, 
representando o presidente da Federação,  atualizou os presentes sobre as estatísticas da capitalização, 
o novo marco regulatório e a campanha da Federação  veiculada na mídia para reforçar o conceito de 
educação financeira. 

 
O presidente da Comissão, Alexandre Nogueira, destacou a importância do referido fórum que conta com a parti-
cipação expressiva das assessorias de comunicação das empresas e das Federações associadas. Dentre as ações 
de 2018, foram destacadas: a) contratação da Pesquisa de Opinião para Diagnóstico da Imagem do Seguro com 
Não Segurados; b) implementação do novo portal da CNseg; c) simplificação dos termos e terminologias nos 
canais de comunicação da CNseg (GT Conjunto Comissão de Comunicação e Marketing e Comissão de Relações 
de Consumo - Contrato Transparente); d) implementação de ações de comunicação off home; e) alinhamento dos 
conceitos de comunicação em eventos, portais, mídias sociais e Rádio CNseg; f) evolução na divulgação das mídias 
sociais, da Rádio CNseg e publicações; g) realização de interfaces necessárias com as Comissões de Comunicação 
das Federações associadas e assessorias de imprensa; h) promoção de 15 apresentações na Comissão de diversos 
temas, tais como: Fake News, Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e Prêmio Antonio Carlos de Almeida 
Braga de Inovação em Seguros. Na sequência, o gerente de Pesquisas do Datafolha Instituto de Pesquisas, Paulo 
Alves, apresentou o resultado da Pesquisa de Opinião sobre a Imagem do Seguro entre a População Não Segurada, 
realizada com 2.549 brasileiros, de 18 anos ou mais, não possuidores de seguros. Os objetivos da pesquisa foram: 
a) conhecer o perfil da população não segurada e compreender o motivo pelo qual não possui produtos ofertados 
pelo mercado segurador; b) avaliar o nível de compreensão dos produtos e canais de distribuição de seguros; e c) 
verificar a percepção sobre a importância de se precaver contra eventos adversos.

Atualizações Diretoria Técnica da CNseg:

• GTMK do Ministério da Fazenda: o diretor técnico da Confederação, Alexandre Leal, atualizou os presen-
tes sobre a reunião, realizada no último dia 1º de outubro, do Grupo de Trabalho sobre Mercado de 
Capitais e Poupança de Longo Prazo (GTMK), do Ministério da Fazenda.

• Atualização sobre IFRS 17: Alexandre Leal informou, dentre outros assuntos, que a reunião de outubro 
da Subcomissão de IFRS 17 da Susep foi adiada, razão pela qual em novembro serão realizados dois 
encontros, que contarão com a participação do Diretor de Solvência da Susep. Ele também atualizou o 
Conselho Diretor sobre o desempenho do Grupo de Trabalho da CNseg e Federações.

Apresentação da Comissão de Comunicação e Marketing:
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Inteligência de Mercado

Presidente: Alex Conrado Korner (Santander 
Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP/Brasília
Data: 04/10/18
Assuntos tratados: 

• Apresentação PUC-Rio: “Internet das Coisas”;
• Evoluções dos Grupos de Trabalho 2018: 
• “O quão digital o mercado segurador está 
quando comparado a outros países?”

• “Público Sênior”
• “Ranking de Mercado”
• Apresentações das empresas Chubb Seguros, 
HDI Seguros e Liberty Seguros S/A;
• Outros assuntos.

Assuntos Jurídicos 
e Fórum de Assuntos Jurídicos 

Presidente: Washington L. B. da Silva 
(Zurich Minas Brasil)
Coordenadora: Glauce Carvalhal (CNseg)
Videoconferência: RJ/SP/Brasília
Data: 03/10/18
Assuntos tratados: 

• Notícias sobre a 8ª Conferência de Proteção do 
Consumidor de Seguros; 

• Recurso Extraordinário nº 400479 - PIS/COFINS 
Receitas das Seguradoras; 
• Notícias do Incidente de Assunção de 
Competência – Prescrição dos Contratos 
de Seguros; 

• Análise solicitada pela Comissão de Controles 
Internos da Lei Estadual RJ 7.963, 
de 16 de maio de 2018, que estabelece 

Comissões
& Grupos 

de Trabalho

condições para retenção de cópias de 
documentos pessoais, por estabelecimentos 
comerciais e órgãos públicos, no âmbito do 
estado do Rio de Janeiro;

• Processo nº 0310303-15.2014.8.24.0018 / 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina - Seguro 
de vida em grupo contratado por força de 
vínculo empregatício;

• Projetos de Lei e Lei Municipal 
• Dados Pessoais – Atualização: Projeto de 
Lei do Estado de São Paulo nº 598/2018, que 
suplementa, no Estado de São Paulo, a Lei 
Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que 
dispõe sobre a proteção de dados pessoais;  

• Lei Complementar do Município de Vinhedo/
SP nº 161, de 05 de julho de 2018, que dispõe 
sobre o tratamento de dados pessoais por 
pessoa jurídica de direito público e privado no 
município de Vinhedo; 

• Projetos de Lei estaduais sobre a 
disponibilização de link de acesso para a 
suspensão ou o cancelamento de contratos de 
prestação de serviços; 

• GT Decreto do SAC;
• Jurisprudência comentada; 
• Evento na OAB/SP sobre "Mercado marginal e 
seus riscos para a atividade seguradora"; 

• Edital de Consulta Pública Susep nº 006, de 
12.09.2018 - Minuta de Resolução CNSP que 
altera as Resoluções CNSP nº 296/2013, que 
dispõe sobre as regras e os critérios para 
operação do seguro de garantia estendida, 
quando da aquisição de bens ou durante a 
vigência da garantia do fornecedor, e dá outras 
providências, e nº 306/2014, que disciplina 
o pagamento de prêmios de seguros de 
garantia estendida e de seguros contratados 
pelos representantes de seguros e dá outras 
providências, respectivamente; 

• Plano de Regulação da Susep 2019;
• II Congresso Internacional de Direito 
Governo e Tecnologia.
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Ouvidoria

Presidente: Silas Rivelle Jr. (Seguros Unimed)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 08/10/18
Assuntos tratados:

• Lei de Proteção de Dados;
• Apresentação de Estrutura de Ouvidoria 
– SulAmérica;
• GT Pesquisas de Ouvidoria e Pesquisa CRH de 
Estrutura de Ouvidoria;
• Revisão do mailing da Comissão de Ouvidoria;
• Relato: Diálogos de Saúde Suplementar;
• SCD Ouvidorias;
• Relato da 8ª Conferência de Proteção do 
Consumidor de Seguros;

• Planejamento 2019;
• Demandas para encaminhar à Susep;
• Outros assuntos.

Controles Internos

Presidente: Vago
Videoconferência: RJ/SP
Data: 09/10/18
Assuntos tratados:

• Subcomissão de Riscos da Susep: norma 
consolidada disponibilizada pela Susep em 
13/07, que trata sobre os temas “Sistema de 
Controles Internos”, “Atividades de Controle 
Atuarial” e “Auditoria Interna”;
• GT de Ofícios - atualização do assunto pela 
Superintendência Jurídica;
• Lei nº 13.608/18 – serviço telefônico de 
recebimento de denúncias e sobre recompensa 
por informações – Atualização do assunto pela 
Superintendência Jurídica;
• Lei estadual (SP) 16758/18, que torna 
obrigatória a informação sobre cor ou 
identificação racial em todos os cadastros, 
bancos de dados e registros de informações 
assemelhados, públicos e privados, no Estado 
e dá providências correlatas – atualização do 

assunto pela Superintendência Jurídica;
• Atualização sobre os GTs Permanentes 
instituídos no âmbito da Comissão:

• GT Governança Corporativa – coordenador: 
Simone Negrão;
• GT PLDFT – coordenadora: Raquel Gonçalves;
• GT Compliance – coordenadora: Cassia 
Monteiro;
i) Resultado benchmark ref. Resolução 
CNSP 321/2015, art. 114, Inciso III - Fraudes 
Relevantes por Terceiros; ii) submeter a dúvida 
à Subcomissão de Riscos da Susep de outubro, 
visto que as perdas decorrentes de fraudes 
de clientes ou funcionários já estariam sendo 
reportadas no BDPO.

• GT Auditoria Interna – coordenador: Vagner Leite;
• 12º Seminário de Controles Internos – 
feedback do evento;
• Outros assuntos.

Atuarial

Presidente: Gustavo Genovez (Mitsui Sumitomo)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 17/10/18
Assuntos tratados:

• Relato da Comissão Atuarial Susep;
• Proposta de alteração nos códigos do QE420 
e Q423: relato do subgrupo que está 
trabalhando na proposta;

• Limite Retenção: proposta de retirada do 
Quadro 52 – Simplificação Regulatória;

• Tabela de Desenvolvimento de Sinistros: 
retorno da Comissão de Administração e 
Finanças;

• IFRS 17: relato sobre o andamento dos 
trabalhos no subgrupo;

• Função Atuarial: andamento;
• Política de Remuneração: andamento;
• Orsa: andamento;
• Plano de Regulação 2019: aviso do envio;
• Prêmio de Reintegração de Resseguro: 
proposta de contabilização.
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Resseguro

Presidente: Nilton Rafael Haiter (Tokio Marine)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 18/10/18
Assuntos tratados:

• Update do GT de Embargos e Sanções – 
participação da Superintendência Jurídica;

• Solução de Consulta Cosit 91/18 - modelo de 
cláusula, que poderá ser inserida nos contratos 
de resseguro entre seguradoras e resseguradoras 
admitidas, objetivando uma garantia para que 
o recolhimento dos tributos seja realizado 
de forma correta e evitando eventual passivo 
tributário (relato pela Superintendência Jurídica);

• Lei Geral de Proteção de Dados em relação 
aos contratos de resseguro – participação da 
Superintendência Jurídica;
• Comissão Especial de Resseguro da Susep - 
envio do Ofício sobre Prêmio de Reintegração 

- Próximos Passos;
• Agenda regulatória para 2019;
• Relato do GT sobre clausulado de resseguro 
(a. cancelamento; b. intermediação; c. arbitragem; 
d. sinistro; e. insolvência);

• Update sobre Simplificação Regulatória;
• Outros assuntos.

Administração e Finanças

Presidente: Laenio Pereira dos Santos 
(Sul América)
Audioconferência: RJ/SP
Data: 25/10/18
Assuntos tratados:

• Revisão do Manual de Contabilidade 
do Mercado de Seguros;

• CPC 06 (R2) – IFRS 16 – Arrendamento 
Mercantil;
• Outros assuntos

Sustentabilidade e Inovação 

Presidente: Fatima Lima (BBMapfre)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 29/10/18
Assuntos tratados:

• World Heritage and Insurance - apresentação, 
em espanhol, da iniciativa global do setor de 

seguros para proteção do Patrimônio Histórico;
• Insurance & Climate Risk Americas 2018 
- relato da participação do diretor técnico 
da CNseg, Alexandre Leal, em evento sobre 
sustentabilidade realizado em Nova Iorque;

• Jornada TCFD – apresentação do projeto 
desenvolvido pelo Conselho Empresarial 
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 
(CEBDS) em parceria com o CDP sobre as 
Recomendações do TCFD;

• Iniciativas em Sustentabilidade da ABRAPP - 
apresentação das iniciativas de sustentabilidade 
coordenadas pela Associação Brasileira das 
Entidades Fechadas de Previdência Privada 
(ABRAPP);
• Notícia sobre o lançamento do Relatório 
de Sustentabilidade do Setor de Seguros;

• Outros assuntos.

Digitalização

Presidente: Vago
Audioconferência: RJ/SP 
Data: 30/10/18
Assuntos tratados:

• Processo de eleição de novo presidente 
para a Comissão;

• Outros assuntos.

Assuntos Fiscais

Presidente: Vago
Videoconferência: RJ/SP
Data: 31/10/18
Assuntos tratados:

• Apresentação sobre “Dedutibilidade das 
Despesas de Corretagem de Seguros” 
(Schneider & Pugliese);
• Representação do Mercado de Seguros (CNseg) 
no CARF;

• Consulta Pública RFB nº 04/2018 
(Pró-Conformidade);
• Solução de Consulta nº 126/18 – Receitas 
Financeiras das Seguradoras; (Patrícia Rocha)

• Atualizações em relação aos fóruns do SPED;
• Missões com as Prefeituras Municipais;
• Resultado de pesquisas/enquetes do período;
• Momento de utilização do incentivo fiscal - Lei 
do Bem (BBMapfre).
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Em reunião de Diretoria da Federação Nacional de Seguros Gerais, realizada no dia 4, conduzida pelo presi-
dente João Francisco Borges da Costa, foram tratados os seguintes assuntos:

Notícias do Presidente
• Relato da reunião da CNseg e das Federações com Presidenciáveis Srs. Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin;
• Reunião realizada no CONEC sobre o tema: Supervisão Eletrônica da Susep/Novo Modelo. Com o 

propósito de analisar o tema, a CNseg está criando Grupo de Trabalho, que deverá elaborar, o mais 
breve possível, material com contraproposta e argumentação convincente de suporte.

Pauta Deliberativa
• Representante na Comissão de Assuntos Jurídicos da CNseg: aprovado, por unanimidade, o nome de 

Valeria Rodrigues Leite (Seguros Sura) para representar a FenSeg na Comissão.
• Orçamento da FenSeg para 2019: será apresentado na próxima reunião para aprovação final.

Pauta Informativa
• Eleições da FenSeg (Mandato: 07/02/19 a 06/02/22): apresentado o cronograma de todo o processo 

eleitoral para o período.
• IV Encontro das Comissões Técnicas da FenSeg: distribuída a programação do Encontro. Além dos 

presidentes e vices das Comissões, o evento contará com a participação de representantes da Diretoria 
da FenSeg e dos Sindsegs.  

• Estatísticas da Susep – Julho/2018: apresentadas e distribuídas as estatísticas.

Assuntos Diversos
• Ramo Automóvel: problemas com Procon de Sorocaba – Relator: Eduardo Dal Ri (Vice-Presidente da 

FenSeg e Presidente da Comissão Automóvel)
• Lei Geral de Proteção de Dados: informado que a Superintendência Jurídica da CNseg está estudando 

o assunto e alguns workshops estão sendo programados sobre essa lei que pretende regulamentar a 
privacidade dos dados.
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Comissões

Riscos Patrimoniais Massificados
Presidente: Danilo Silveira (BB e Mapfre)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 02/10/18
Assuntos tratados:

• Encontro das Comissões Técnicas de Diretoria - 
novembro de 2018;

• Realização de evento sobre Danos Elétricos em 
conjunto com a Academia Nacional de Seguros e 
Previdência - ANSP;
• Reunião técnica/ jurídica sobre danos elétricos - 
ações de ressarcimento;

• Resultado da reunião do GT RNS Patrimoniais/
arquivo especial;

• Avaliação do plano de ações; 
• Assuntos gerais.

Riscos Patrimoniais Grandes Riscos 
Presidente: Marcelo Neves (Swiss Re)
Audioconferência: RJ/SP
Data: 03/10/18
Assuntos tratados:

• Associação Brasileira de Pequenas Centrais 
Hidrelétricas – ABRAPCH - usinas hidrelétricas 
com potência até 30 MW – Edmur de Almeida;

• Evento de Lucros Cessantes – ajuste do programa;
• Assuntos gerais.

Prevenção e Combate à Fraude 
Presidente: Anderson Mendonça (Sul América)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 04/10/18
Assuntos tratados:

• Relatos dos Grupos de Trabalho: Transporte, 
Patrimonial, SQF, Danos Corporais, Qualificação e 
Assistência 24h;
• Assuntos Jurídicos;
• Assuntos da GPCF;
• Assuntos gerais.

Garantia Estendida & Afinidades
Presidente: Luis Henrique M. Reis (Zurich Minas Brasil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 05/10/18

Assuntos tratados:
• Consulta Pública nº 6/2018; 
• Assuntos gerais.

Riscos de Engenharia
Presidente: Fábio Silva (Zurich Minas Brasil)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 09/10/18
Assuntos tratados:

• Apresentação Dr. Daniel Zaltman (IRB-Brasil Re) 
- ALoP com foco em Subscrição;
• Apresentação sobre mediação e arbitragem;  
• Assuntos gerais.

Automóvel 
Presidente: Marcelo Goldman (Tokio Marine)
Audioconferência: RJ/SP
Data: 17/10/18
Assuntos tratados:

• Solicitação do IBGE para a análise de índices de 
seguros de veículos;

• Pátio Legal – RJ;
• Assuntos da Subcomissão de Sinistros;
• Assuntos gerais.

Riscos de Crédito e Garantia
Presidente: Roque Junior Melo (J. Malucelli 
Seguradora)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 18/10/18
Assuntos tratados:

• RNS Garantia – Análise do Resumo Executivo de 
agosto/2018;

• Exigências dos Editais do DER;
• Atualização Judicial;
• Circular Susep 577/18; 
• Ofício SEI 126/18/SUCEX/SAIN-MF – Crédito à 
Exportação – Resposta do Mercado Ofício 27/18;

• Consulta Pública 7/18 – Fiança Locatícia – 
considerações do mercado; 

• Assuntos gerais.
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Estratégica de Seguros Corporativos
Presidente: Luiz Felipe S.de Vasconcellos (Tokio Marine)
Presencial SP
Data: 23/10/18
Assuntos tratados:

• GT Cosseguro – continuidade das discussões 
e fechamento do relatório inicial;

• Diferimento do Prêmio de Reintegração 
de Resseguros (manutenção);

• Clausulado – Apólices em Excesso (continuidade);
• Simplificação de processos (continuidade);  
• Assuntos gerais.

Seguro Rural
Presidente: Joaquim Neto (Tokio Marine) 
Videoconferência: RJ/SP
Data: 30/10/2018
Assuntos tratados:

• Participação na Comissão Brasileira de Agricultura 
de Precisão; 

• Reunião da Comissão Consultiva de Agentes do 
PSR: 08/11, em Florianópolis;

• Reunião Geral da Rede de Avaliação de Riscos 
Climáticos da Embrapa: 22/11, em Campinas;

• Subvenção Federal;
• Subvenção Estadual;
• Instituto PensarAgro;
• Relatos dos Grupos de Trabalho: 

- GT Assuntos Susep;
- GT Equipamentos;
- GT RNS;

• Reunião dos Entes Privados: 06/11, em Brasília.

A Diretoria da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, presidida por Edson Luis Franco, reuniu-se no 
dia 17, por videoconferência, para tratar, entre outros assuntos de:

• Estudo encomendado à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), apresentado pelo Prof. Hélio 
Zylberstajn, acerca de propostas relacionadas à reforma paramétrica no sistema atual de previdência 
social e de novo modelo, aplicável, de forma obrigatória, apenas a novos trabalhadores; 

• Analisadas as decisões do Estado de Sergipe acerca da inconstitucionalidade de incidência de ITCMD 
sobre recursos de planos PGBL e VGBL; 

• Atuação da UPS - Benefício Social / Bensocial; 

• Decisão judicial relacionada à responsabilidade de informar ao segurado acerca de cláusulas limitativas/
restritivas nos contratos de seguro de vida em grupo; 

• ETTJ para cálculo do fator de renda; 

• Desempenho dos planos de acumulação e das coberturas de risco dos seguros de pessoas.

Na ocasião também foi aprovada a solicitação da XP Vida e Previdência para se associar à FenaPrevi.
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Comunicação, Marketing e Eventos 
Presidente: Luiza Carvalho (Porto Seguro)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 09/10/18
Assuntos tratados:

• Roteiros de vídeos a serem veiculados no perfil 
da Federação no Facebook;

• Hotsite da FenaPrevi.

Atuarial 
Presidente: Celina Costa e Silva (Brasilprev)
Audioconferência: RJ/SP
Data: 19/10/18
Assuntos tratados:

• Relato da reunião da Comissão Atuarial da Susep 
de 16/10/2018;

• Finalização de assuntos pendentes.

Assuntos Contábeis e Fiscais
Presidente: Javier Miguel López (GBOEX)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 25/10/18
Assuntos tratados:

• Reunião conjunta com a Comissão de 
Administração e Finanças da CNseg.

Investimentos e Produtos por 
Sobrevivência (reunião conjunta)
Presidente: Marcelo Otávio Wagner (BrasilPrev) 
                      João Batista Mendes Ângelo (Zurich)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 25/10/18
Assuntos tratados:

• Curva ETTJ para cálculo do fator de renda.

Gestora do SIDE
Presidente: Marcos Baby (Caixa)
Videoconferência: RJ/SP/DF
Data: 30/10/18
Assuntos tratados:

• Discussão sobre funcionalidade “devolução por 
motivo” para identificação do plano; 

• Análise sobre prazo de portabilidade das 
entidades e proposta do fornecedor para as 
alterações no SIDE referentes às Circulares 
563 e 564; 
• Discussão sobre as regras da eleição do 
Presidente da Comissão; 

• Análise das evolutivas do SIDE.

Assuntos Jurídicos 
Presidente: Greicilane Ruas (Icatu)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 31/10/18
Assuntos tratados:

• Bloqueios Judiciais;
• ITCMD – Estado de Sergipe;
• UPS – Benefício Social/BENSOCIAL;
• Responsabilidade do dever de informar ao 
segurado a respeito das cláusulas contratuais 
limitativas nos contratos de seguro de vida 
em grupo.

Comissões
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A Diretoria da Federação Nacional de Capitalização, presidida por Marcos Coltri, reuniu-se no dia 17, por 
videoconferência, para tratar dos seguintes assuntos, entre outros:

• Aprovação da ata nº 9/18, de 21/09/18;

• Marco Regulatório;

• Propostas para alteração da Lei nº 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados;

• Plano Regulação Susep 2019;

• Execução Orçamentária – 3º  Trimestre – apresentadas as receitas e despesas do trimestre;

• Dados estatísticos do mercado de capitalização – dados Susep (agosto/18);

• Atas das reuniões das Comissões Técnicas da FenaCap.

Jurídica 
Presidente: Simone Ayub Moregola (Liderança 
Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP/RS
Data: 08/10/18
Assuntos tratados:

•  Posicionamento sobre os projetos de lei;
• Impactos das circulares Susep 569 e 576.   

Produtos e Coordenação
Presidente: Natanael Aparecido de Castro(Sul 
América Capitalização)
Videoconferência: RJ/SP/RS
Data: 11/10/18
Assuntos tratados:

• Notícias da FenaCap;
• Marco Regulatório;
• Evento - Trilhas FenaCap;

• Plano de Regulação Susep 2019 - Sugestões da 
FenaCap. 

Comunicação 
Presidente: Olena Korpusenko (Brasilcap)
Audioconferência: RJ/SP/RS
Data: 11/10/18
Assuntos tratados:

• Campanha Melhor Amigo (acompanhamento de 
resultados); 

• Marco Regulatório; 
• Relato da reunião Comissão de Comunicação e 
Marketing da CNseg;

• Planejamento e comunicação FenaCap 2019. 

Administração e Finanças
Presidente: Getúlio Antonio Guidini (Badesco)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 26/10/18
Assuntos tratados:

• Aprovação da ata anterior;
• Convergência às Normas Internacionais IFRS;
• Plano de Regulação da Susep 2019 – propostas.

Comissões
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A Diretoria da Federação Nacional de Saúde Suplementar, presidida por Solange Beatriz Palheiro Mendes, 
reuniu-se no dia 17, para tratar, entre outros, dos seguintes assuntos:

• 4º Fórum da Saúde Suplementar;

• Câmara Técnica de Reajustes de Prestadores.

A reunião contou com a participação de Josier  Vilar, presidente do Colégio Brasileiro de Executivos da 
Saúde do Rio de Janeiro (CBEXS), e do Movimento Junta Rio pela Saúde e diretor presidente da IBKL-
Soluções Educacionais para Saúde.

Contábil 
Presidente: Haydewaldo Chamberlain (Bradesco)
Videoconferência: RJ/SP
Data: 29/10/18
Assuntos tratados:

• Guia Prático de Escrituração do Mercado de 
Saúde Suplementar (Projeto de atualização) – 
validação Bloco I;

• Controles gerenciais -  avaliação acerca da 
interpretação das operadoras;

• Monitoramento – TISS - montagem dos eventos 
contábeis considerando os novos modelos de 
remuneração – avaliação preliminar COPISS;

• Informe – Síntese 4º Fórum da Saúde 
Suplementar.

Assuntos Assistenciais 
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Audioconferência: RJ/SP
Data: 24/10/18
Assuntos tratados:

• Radiofármaco Xofigo;
• Informes do COPISS;
• Notificação de Investigação Preliminar;
• Projeto APS/ANS.

Assuntos Assistenciais 
Presidente: Thaís Jorge Silva (Bradesco Saúde)
Audioconferência: RJ/SP
Data: 24/10/18
Assuntos tratados:

• Radiofármaco Xofigo;
• Informes do COPISS;
• Notificação de Investigação Preliminar;
• Projeto APS/ANS.

Comunicação 
Presidente: João Alceu Amoroso Lima 
(Intermédica) 
Audioconferência: RJ/SP
Data: 02/10/18
Assuntos tratados:

• Apresentação dos resultados na imprensa, nos 
meses de agosto e setembro;

• 4º Fórum da Saúde Suplementar: preparativos;
• WOW Festival Internacional de Mulheres;
• Seminário Folha de S. Paulo da Saúde 
Suplementar;
• Integração com fornecedores da Comunicação.

Comissões
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Ética 
Presidente: Erika Fuga (Sul América)
Audioconferência: RJ/SP
Data: 31/10/18
Assuntos tratados:

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

Jurídica
Presidente: Carlos Ernesto Henningsen (Vision 
Med)Audioconferência: RJ/SP
Data: 03/10/18
Assuntos tratados:

• Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais; 

• Resolução Normativa 432/17 – ANS;
• Instabilidade Espaço da Operadora – NIP;
• Prazo Prescricional - Devolução em Dobro – RVE;
• Notícias: 

- ADI 5984 – Lei (PR) 19.429/18 – CBHPO; 
- Monitoramento de Ações STJ e STF;
- REsp 1.729.566/SP – cobertura de 
medicamento off label;

- Comitê Executivo da Saúde –TJ/BA; 
- IRDR TJ/SP – Reajuste por Faixa Etária.

Relacionamento com Prestadores
Presidente: Tereza Villas Bôas Veloso (SulAmérica)
Audioconferência: RJ/SP
Data: 08/10/18
Assuntos tratados:

• Resolução CMED 02/2018 – norma disciplina 
o processo administrativo para apuração 
de infrações que transgridam as normas 
reguladoras do mercado de medicamentos; 

•Pacotes oftalmológicos – ofício ANS 
de denúncia do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia.

Técnica de Saúde
Presidente: Lais Perazo Nunes de Carvalho (Amil)
Audioconferência: RJ/SP
Data: 26/10/18
Assuntos tratados:

• Política de preço e reajuste dos planos 
de saúde;

• Mecanismos Financeiros de regulação;
• Token – Padrão TISS;
• Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais;

• Câmara Técnica de Contratualização e 
Relacionamento com Prestadores - CATEC/ANS.

GT COPISS
Presidente: Vera Queiroz (FenaSaúde)
Audioconferência: RJ/SP
Data: 8/10/18
Assuntos tratados:

• TISS 3.04; 
• CBO 999999 na TISS;
• TUSS Material e OPME; 
• Código Taxa de Serviço para Medicamentos;
• TISS e DIOPS.

GT Ressarcimento ao SUS
Presidente: Ana Amélia Bertani Rodrigues
Audioconferência: RJ/SP
Data: 19/10/18
Assuntos tratados:

• PERSUS 2.0 – Dificuldades enfrentadas pelas 
associadas na utilização do sistema; 

• Declaração de vínculos – Decisões 
Divergentes.

GT ROL 
Presidente: Vera Queiroz (FenaSaúde)
Audioconferência: RJ/SP
Data: 16/10/18
Assuntos tratados:

• Imunobiológicos;
• Pulsoterapia;
• Psicoterapia e Terapias Alternativas; 
• Ação Civil Pública 
0017488-30.2010.4.03.6100;

• Transplante renal;
• Litotripsia;
• Rizotomia percutânea.
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FenaSaúde segue participando de evento do setor. 
Confira abaixo.

AIDA - Associação Internacional de Direito de Seguros 
Evento: Fórum Inovação Saúde  2018
Participante na mesa de abertura: Solange Beatriz Palheiro Mendes  
Realizado em 12/10/18 –  Rio de Janeiro  –  RJ

FenaSaúde - Federação Nacional de Saúde Suplementar  
Evento: 4º Fórum de Saúde Suplementar
Participante na abertura e no encerramento: Solange Beatriz Palheiro Mendes 
Realizado em 22 e 23/10/18 –  Rio de Janeiro  –  RJ

APM - Associação Paulista de Medicina 
Evento: Almoço
Participante: Solange Beatriz Palheiro Mendes 
Tema: Aprimorar a assistência à população, em especial aos seus
beneficiários/usuários.
Realizado em 24/10/18 –  São Paulo   –  SP
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Notícias & 
Eventos

A Confederação das Seguradoras entregou 
o documento intitulado “Propostas do Setor 
Segurador Brasileiro aos Presidenciáveis – 
2018” aos candidatos ao cargo de Presidente 
da República com o objetivo de mostrar, com 
medidas concretas, a significativa contribuição 
que o setor segurador pode dar para a supera-
ção dos desafios do novo Governo e do novo 
Congresso Nacional. Em defesa de um cenário 
mais favorável ao desenvolvimento do setor, o 
documento destaca:

• a sua importância no contexto da Reforma da Previdência Social, 
para reduzir a vulnerabilidade do Estado;

• um marco regulatório favorável à expansão do seguro rural, 
para dar mais musculatura ao agronegócio;

• a importância do seguro de garantia para grandes obras de infraestrutura;
• a ampliação do acesso a planos de saúde com regras diferenciadas 

de compartilhamento de risco e de atendimento assistencial;
• a relevância econômica e social do segmento de capitalização;
• a necessidade de aperfeiçoamento das regras de aplicação de seus ativos, 

tendo em vista o papel de investidor institucional do setor;
• as ações para promover a inclusão social, por meio dos seguros populares ou inclusivos.

Marcio Coriolano, presidente da Confederação, afirmou que, "o documento é sustentado em diagnósticos 
setoriais e aponta que avanços periódicos dos modelos regulatórios e o incentivo à aquisição de produtos do 
setor segurador são premissas fundamentais para que o setor colabore com o poder público na tarefa nobre 
de proteger o patrimônio, a vida, o futuro, a saúde dos brasileiros, além de criar um ambiente mais favorável 
aos negócios no País".

O documento foi apresentado para imprensa, durante uma coletiva em 3 de outubro, na sede da CNseg, no 
Rio de Janeiro.

Clique aqui para ler na íntegra as Propostas do Setor Segurador Brasileiro aos Presidenciáveis 2018.

CNseg apresentou propostas para crescimento do seguro e 
desenvolvimento econômico e social do País aos presidenciáveis 2018

http://cnseg.org.br/data/files/56/56/83/7B/8DA366107A3B8E56F98AA8A8/CNSRelatorioCartaPresidenciaveisI_senhor(a)-210818-1_mr.pdf
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O presidente da CNseg, Marcio Coriolano, participou 
na noite de 4 de outubro, da cerimônia de entrega dos 
troféus Destaques do Ano 2017/2018, do Clube Vida em 
Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), que ocorreu no Museu 
do Amanhã. Coube ao presidente da CNseg entregar o 
prêmio de “Homem de Seguros do Ano” ao presidente 
do Conselho de Administração da Mongeral Aegon, 
Nilton Molina, que também é membro do Conselho 
Diretor da CNseg. Também presente ao evento, a presi-
dente da FenaSaúde, Solange Beatriz Palheiro Mendes, 
entregou o prêmio de “Mulher de Seguros do Ano” para 
a diretora Técnica e de Relacionamento com Clientes 
Saúde & Odonto da SulAmérica, Raquel Giglio.

No dia 12 de outubro o Rio de Janeiro sediou o XV Congresso Mundial da Associação Internacional de Direito 
de Seguros, o AIDA Rio 2018. Em seu discurso na abertura do evento, o presidente da CNseg, Marcio Coriolano, 
afirmou que, “a complexidade e abrangência de propósitos e ações do setor segurador fazem com que o Direito 
do Seguro ocupe um lugar privilegiado na vida das nações”. Ciente da importância da atividade seguradora no 
mundo todo, que, atualmente, movimenta perto de 4,9 trilhões de dólares, sendo decisiva para a proteção de 
patrimônios, bem como para a promoção da saúde e formação de poupanças, Coriolano disse que “a reaco-
modação dos blocos econômicos mundiais e as crises cíclicas da economia do século XXI têm levado a uma 
revisão dos benefícios antes garantidos pelo poder público”, levando, assim, a um novo protagonismo do setor 
segurador em complementação ao setor público. Na mesa de abertura do evento, também estiveram presentes 
o superintendente da Susep, Joaquim Mendanha de Ataídes; o presidente do Sindseg-RJ/ES, Roberto Santos; o 
presidente da Escola Nacional de Seguros, Robert Bittar; o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião 
Reis; o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Milton Fernandes de 
Souza; além da nova presidente internacional da AIDA, a israelense Peggy Sharon, e do presidente da AIDA 
Brasil, Inaldo Bezerra Silva Junior.

A cobertura do evento está disponível no Portal da CNseg.

Cerimônia Destaques do Ano 2017/2018 do CVG-RJ

AIDA Rio 2018: 
a importância do Direito do Seguro na vida das nações
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Visando estreitar o relacionamento dos profissionais de RH do mercado segurador e, principalmente, refletir 
sobre como a Escola Nacional de Seguros (ENS) pode tornar-se ainda mais relevante para o desenvolvimento 
dos profissionais de seguro, a entidade de ensino, em parceria com a Comissão de Recursos Humanos da 
CNseg, realizou em 17 de outubro, em São Paulo, o XI Encontro de RH do Mercado Segurador.

Na abertura do encontro, o presidente da Confederação das Seguradoras, Marcio Coriolano, disse que vive-
mos, hoje, um momento muito diferente do experimentado quando a Escola surgiu, há 47 anos, exigindo 
que a instituição continue adequando seus programas de ensino às novas segmentações e especialidades 
das seguradoras. 

“A Escola só existe em função dos profissionais do mercado de seguros”, afirmou seu diretor-geral, Renato 
Campos, contou que em 2017, 18 mil alunos assistiram às suas aulas presenciais e sete mil, às aulas à distân-
cia. Essas aulas à distância, lembrou o presidente da ENS, Robert Bittar, são fundamentais para alcançar e 
qualificar os profissionais do seguro nos mais distantes pontos do Brasil. Assim, para cumprir essa missão 
com ainda mais empenho, a Escola realizou um grande investimento em educação à distância em 2018, 
adquirindo uma nova plataforma tecnológica, digitalizando todo o material didático e reforçando a equipe 
de ensino, como informou a diretora de Ensino Técnico, Maria Helena Monteiro.

Tais modernizações são muito bem-vindas, de acordo com Coriolano, visto que, segundo ele, a grande veloci-
dade com que o mercado segurador se transforma faz com que seus profissionais vivam tempos desafiadores. 

Entre as áreas do mercado segurador que passam por mais transformações está a de gestão de riscos, neces-
sitando de profissionais que tenham uma melhor visão geral das empresas, para que possam abordar todos 
os riscos a que estão expostas de modo ainda mais eficiente, afirmou o diretor técnico da CNseg, Alexandre 
Leal, durante sua apresentação sobre a situação e as perspectivas do mercado segurador.

Os participantes do encontro dividiram-se em três grupos de discussões para sugerir e debater propostas que 
possam levar ao fortalecimento da Escola. Tais propostas serão consolidadas e apresentadas posteriormente.

O evento foi encerrado com palestra do consultor Celso Malachias, CEO da DNA Hunter, sobre os impactos, 
desafios e oportunidades trazidos pelas inovações disruptivas no mercado de trabalho.  Segundo ele, essas 
inovações farão desaparecer diversos postos de trabalho e diversas profissões. Por outro lado, farão surgir 
outros postos e outras profissões, o que torna mais um argumento para convencer os corretores e securitários 
para procurarem a Escola Nacional de Seguros.

Os desafios da Escola Nacional de Seguros é tema de debate por 
profissionais de Recursos Humanos do setor
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Marcio Coriolano participou, no dia 22, no Rio de Janeiro, do 
4º Fórum da Saúde Suplementar, realizado pela Federação 
Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde). Em sua fala 
durante a abertura do evento, ele lembrou que os planos e 
seguros de seguro-saúde representam o equivalente a 42,4% 
de tudo o que é movimentado anualmente no Brasil para a 
proteção securitária de patrimônios, vidas, rendas e saúde. 
Aproveitando a presença dos ministros da Saúde (Gilberto 
Occhi) e da Justiça (Torquato Jardim), ambos membros do 
Conselho de Saúde Suplementar, Coriolano defendeu a impor-
tância da retomada dos trabalhos desse colegiado, que tem a importante função de integrar políticas públicas e 
que também conta com os ministérios da Casa Civil, da Fazenda e do Planejamento e Gestão.

Coriolano reforçou as palavras da presidente da FenaSaúde, Solange Beatriz, ressaltando a necessidade de conver-
gência do setor através de três pilares básicos: cuidados com a saúde, sustentação do financiamento e protago-
nismo do consumidor. “Precisamos nos unir e criar alternativas viáveis tanto para os órgãos reguladores quanto 
para os gestores do setor sem deixar de colocar o paciente no centro do debate”, afirmou.

A cobertura completa do Fórum está disponível no site da FenaSaúde.

VII Enconseg: Distribuição, essa força é nossa!
Com o tema "Distribuição, essa força é nossa!", o VII Encontro de 
Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Enconseg), 
promovido pelo Sindicato dos Corretores do Rio de Janeiro 
(Sincor-RJ), realizado no dia 26, no Rio de Janeiro, reuniu mais de 
1,3 mil corretores de seguros e as lideranças de seguradoras. O 
presidente da Confederação das Seguradoras, Marcio Coriolano, 
participou do painel “O Rio de Janeiro” ao lado do presidente do 
Sincor-RJ, Henrique Brandão, do vice-presidente do Sincor-RJ, 
Ricardo Garrido, do diretor da Superintendência de Seguros 
Privados, Carlos Alberto de Paula, do presidente da SulAmérica 

Seguros, Gabriel Portella, do diretor-geral do Grupo Bradesco Seguros, Ivan Gontijo, além do diretor da ANS, Cesar 
Brenha Rocha. Em sua participação, Coriolano fez, inicialmente, um histórico da resiliência dos seguros nos últimos 
10 anos. Ele lembrou que o seu crescimento permaneceu em trajetória positiva, mesmo durante a recente recessão 
econômica. Entre 2008 e 2010, época ainda de aceleração da economia - com crescimento médio de 4,1% do PIB 

- o setor de seguros avançou 7,8% ao ano; e, no momento mais crítico da economia, com taxa negativa de 2% do 
PIB, o setor cresceu 2,5%. Em seguida, destacou a significativa participação do Estado do Rio de Janeiro no mercado 
de seguros e lembrou que a CNseg integra, na Firjan, um elenco de empresas e organizações que aderiram à 
Agenda Rio Seguro, que pretende apoiar ações públicas para a redução da violência no Estado. Ao final, enumerou 
algumas das 22 iniciativas "absolutamente pragmáticas" que constam do documento "Propostas do setor de segu-
ros brasileiro aos Presidenciáveis" como capazes de contribuir para a retomada de um ciclo de crescimento em 
bases sustentáveis. Como exemplo, apontou o avanço do seguro rural para amparar as atividades agrícolas; os 
seguros patrimoniais inclusivos para mitigar as perdas de empresas ou pessoas de rendas médias e o seguro de 
garantia de obras, que será indispensável quando da retomada das obras de infraestrutura.

Presidente da CNseg participa da abertura do 4º Fórum da Saúde 
Suplementar
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Os 50 anos da Fenacor
O Hotel Copacabana Palace, no Rio 
de Janeiro, foi palco, em 25 de outu-
bro, da celebração dos 50 anos da 
Federação Nacional de Corretores de 
Seguros (Fenacor). Na ocasião, foram 
homenageadas uma série de institui-
ções que mantêm uma relação histó-
rica com a Federação e, entre estas, a 
CNseg, representada por seu presi-
dente, Marcio Coriolano que, em seu 
discurso de agradecimento, destacou 

a evolução do mercado segurador nestes cinquenta anos, tendo passado de uma representatividade de 
0,8% do PIB nacional para 6,5%. "E é evidente que isso não poderia ter acontecido se não fosse a formidá-
vel força e competência da distribuição do seguro, da previdência privada e de todos os demais ramos de 
seguro no Brasil", afirmou. O presidente da CNseg finalizou conclamando que os "seguradores e corretores 
precisam cerrar fileiras para proteger o setor e colocá-lo no centro das políticas públicas, que é o lugar 
onde ele precisa estar para poder propiciar aos cidadãos o que eles desejam e merecem". Durante o evento, 
que reuniu cerca de 350 pessoas, foram lançados um livro narrando a trajetória da Federação nestas cinco 
décadas e um selo comemorativo.

CNseg parabeniza presidente eleito
Em nota à imprensa, a Confederação das Seguradoras parabenizou o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), 
desejando-lhe sucesso em sua gestão. Com o objetivo de colaborar, e dentro de suas finalidades institu-
cionais, a Confederação teve a oportunidade de entregar pessoalmente ao presidente eleito um dossiê 
completo com suas propostas para os próximos anos. O mercado de seguros brasileiro ocupa a 46ª posição 
do ranking mundial no consumo por pessoa, em descompasso com a economia do país, a nona maior do 
planeta. O setor segurador é responsável pela formação de poupanças equivalentes a R$ 1,2 trilhão, sendo 
um dos maiores investidores institucionais do país. Há, portanto, um cenário de muitas oportunidades e 
desafios para a inclusão social neste mercado. Por isso, o setor segurador deve ter papel destacado na 
formulação e execução de políticas públicas, no planejamento dos investimentos privados e nas ações 
governamentais que deverão ser adotadas. Estamos prontos a contribuir para o Brasil retomar o caminho 
de crescimento econômico sustentável, com maior geração de renda, de produção e de emprego.

Confira os temas das entrevistas de Marcio Coriolano no quadro Fala Presidente, da Rádio CNseg, em outubro:

• Rumo às eleições;
• O seguro diante das perspectivas dos setores de petróleo e gás;
• O Dia do Securitário; 
• Dia do Dentista;
• A obrigatoriedade do Seguro Viagem.

Acesse o site da Rádio CNseg e veja toda a grade de programação.


